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УДК 657.4
Афанасьева Е.Ю.,
старший преподаватель кафедры учета и аудита, логистики и
менеджмента
Полоцкий государственный университет
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
СОДЕРЖАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ВНУТРЕННЕЙ ОТЧЕТНОСТИ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ
В статье исследовано содержание действующей учетной документации в
пчеловодстве, выявлены проблемы ее недостаточной информативности для
целей бухгалтерского управленческого учета, представлены направления
совершенствования содержания первичных учетных документов и внутренней
отчетности в пчеловодстве.
Ключевые слова: пчеловодство, учетная документация, управленческая
отчетность

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗМІСТУ
ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ І
ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ У БДЖІЛЬНИЦТВІ
У статті досліджено зміст діючої облікової документації в
бджільництві, виявлені проблеми її недостатній інформативності для цілей
бухгалтерського управлінського обліку, представлені напрямки вдосконалення
змісту первинних облікових документів і внутрішньої звітності в бджільництві.
Ключові слова: бджільництво, облікова документація, управлінська
звітність

IMPROVING THE INFORMATION CONTENT OF THE
PRIMARY ACCOUNTING DOCUMENTATION AND
INTERNAL REPORTING IN BEEKEEPING
The article examines the contents of the existing records in beekeeping, revealed
problems of its lack of informativeness of accounting for internal management purposes,
are presented ways of improving the content of the primary accounting documents and
internal reports in beekeeping.
Keywords: beekeeping, accounting records, management reporting

Постановка проблемы. Одним из важнейших факторов
повышения информативности системы бухгалтерского учета и
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отчетности в пчеловодческих организациях в современных
условиях развития АПК становится эффективная система
документооборота, призванная обеспечить управленческий
персонал своевременными учетными данными требуемой степени
детализации с учетом особенностей процесса производства. Вместе
с тем, по причине подготовки большого количества форм
бухгалтерских документов и форм отчетности, не всегда
позволяющих получить актуальную для оперативного анализа и
управления информацию о детализации затрат по местам
возникновения, снижается прозрачность формирования затрат
отдельных
структурных
подразделений
в
пчеловодстве,
ухудшается эффективность принятых управленческих решений.
В этой связи возрастает актуальность усовершенствования
содержания действующих первичных учетных документов и
учетных регистров, разработки и новых специализированных форм
управленческой
отчетности,
учитывающих
специфические
особенности процесса производства в пчеловодстве, содержащих
учетную информацию, эффективно используемую внутренними
пользователями, построенную на принципах целостности,
сопоставимости, достоверности и полезности.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы
организации документооборота в аграрной сфере экономики
рассматривались в исследованиях отечественных ученых, таких Р.
А. Маннапова, А. П. Михалкевич, П. Я. Папковская, Ю. Н.
Селюков, А. Н. Соболевская, В. Ф. Палий, Я. В. Соколов, Ю. В.
Чернова и др. Вместе с тем, в отечественной теории и практике
отсутствуют системные исследования состава и содержания
учетной документации, используемой субъектами хозяйствования
в пчеловодстве. Некоторые упоминания об обязательных формах
документации
пчеловодческих
организаций
встречаются
разрозненно в нормативно-правовых актах и стандартах без
приведения форм и указания необходимых реквизитов.
Целью статьи является исследование и обоснование путей
совершенствования информационного содержания учетной
документации, используемой в практике пчеловодческих хозяйств
Республики Беларусь.
Результаты исследования. Приказом Министерства
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сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 14
августа 2007 г. № 363 «Об утверждении Методических указаний по
бухгалтерскому учету сельскохозяйственной продукции и
производственных запасов для сельскохозяйственных и иных
организаций,
осуществляющих
производство
сельскохозяйственной продукции» (в ред. от 04.11.2015 № 372)
установлено, что приплод пчел и других животных принимается к
учету на основании акта на оприходование приплода животных
(форма 304-АПК). Данные актов записывают в книгу учета
движения животных и птицы (форма 301-АПК) и в отчет о
движении скота и птицы на ферме (форма 311-АПК) [1].
Постановление Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь от 16.08.2012 № 55 «Об
утверждении Ветеринарно-санитарных правил содержания пчел»
[2] регламентирует, что «собственники (владельцы, пользователи)
пасек должны иметь на каждую пасеку ветеринарно-санитарный
паспорт, выданный районной (городской) ветеринарной станцией
по месту размещения пасеки, содержащий ежегодные записи о
ветеринарно-санитарном состоянии пасеки и проведенных
ветеринарных мероприятиях», а «реализация семей пчел, пакетов,
маток из пасек производится после их осмотра специалистом
ветеринарной службы и при наличии ветеринарного сертификата
(ветеринарной справки)».
В
Рекомендациях
по
организации
опыления
сельскохозяйственных культур и кочевке пчелопасек приведена
информация о составлении актов весенней ревизии пасек, в
которых указываются данные о силе семей, участвующих в
опылении, и ведении пасечного журнала. Документами на право
начисления
оплаты
за
качественное
опыление
сельскохозяйственных культур является договор и акт об опылении
пчелами той или иной культуры [3].
Межгосударственные стандарты (ГОСТ 19792-2001 «Мед
натуральный», ГОСТ 21179-2000 «Воск пчелиный. Технические
условия», ГОСТ 31776-2012 «Перга. Технические условия», ГОСТ
28887-90 «Пыльца цветочная (обножка). Технические условия»,
ГОСТ 20728-75 «Семьи пчелиные», ГОСТ 31772-2012 «Прополис.
Антимикробная активность», ГОСТ 28888-90 «Молочко маточное
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пчелиное» и др.) обязывают составлять документ о качестве
реализуемой продукции пчеловодства.
Проведенное исследование системы документооборота и
форм первичных документов, учетных регистров, бухгалтерской и
статистической отчетности, используемых в пчеловодческих
хозяйствах, показывает, что действующая учетная документация
предоставляет только ограниченные данные о движении пчелиных
семей в натуральном (поштучно) и стоимостном выражении,
информацию о произведенном и реализованном меде и воске,
данные о производственных затратах в разрезе номенклатуры,
которые к тому же дублируются в нескольких формах
документации. Вместе с тем, процесс производства в пчеловодстве
обладает
рядом
специфических
признаков
(наличие
технологических процессов, комплексный характер затрат на
содержание пчелосемей, многообразие видов получаемой
продукции пчеловодства и др.), которые не находят отражения в
применяемой
пчеловодческими
организациями
учетной
документации.
Таким образом, как показывают исследования нормативноправовой литературы, в настоящее время система документации в
пчеловодческих
организациях
Республики
Беларусь
неинформативна, не адаптирована к специфике процесса
производства, не отвечает запросам внутренних пользователей в
детализированной качественной информации.
Изучение теоретических и методологических аспектов
документооборота в пчеловодческих организациях позволяет
сформулировать ряд недостатков в содержании учетной
документации в пчеловодстве:
Отсутствуют первичные учетные документы, формирующие
информационную базу о специфических объектах в пчеловодстве –
пчелиных семьях и продукции пчеловодства, отвечающих
внутрипроизводственным особенностям пчеловодства. Так, при
постановке пчелиных семей на учет не регистрируется следующие
признаки: порода пчел, сила семьи, которые являются
определяющими в определении состояния животных, возможности
их использования или необходимости улучшения качественных
характеристик. Сведения, которые представлены в учетных
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документах о продукции пчеловодства, ограничены информацией
об объемах производимого меда и воска, тогда как на рынке
представлено более 10 наименований пчелопродукции.
Отсутствует учетная документация, составленная по
принципам МСФО в условиях сближения национального
законодательства с практикой зарубежного учета. По результатам
проведенного исследования, рекомендовано ввести в учетную
практику
пчеловодческих
хозяйств
понятие
«текущий
биологический актив (пчелиная семья)», которое используется в
большинстве экономически развитых стран, что требует введения
новой дефиниции в учетную документацию. Например, в Украине
действуют такие формы учетной документации как ПБАСГ-6 «Акт
на выбытие текущих биологических активов животноводства»,
ПБАСГ-9 «Акт на перевод из группы в группу в рамках текущих
биологических активов» и др.
Не находит отражения информация, требуемая для
управления и контроля, а также для принятия управленческих
решений о целесообразности производственных затрат. Так,
отсутствуют сведения о формировании затрат в разрезе
структурных подразделений, тогда как информация об общей
сумме затрат на производство находит отражение сразу в
нескольких учетных регистрах и формах бухгалтерской отчетности
(форма № 804-АПК «Калькуляционный лист (расчет фактической
себестоимости работ, услуг)», форма 6-АПК «Валовая продукция и
затраты на производство», форма 8-АПК «Затраты на основное
производство», форма 9-АПК «Производство и себестоимость»,
форма 4-ф (затраты) «Отчет о затратах на производство продукции
(работ, услуг)»).
Таким образом, совершенствование объема и структуры
отчетности пчеловодческих организаций предполагает разработку
специализированных форм учетной документации, отражающих
выявленные особенности процесса производства в пчеловодстве,
сокращение отдельных печатных форм и уменьшение их
периодичности путем создания интегрированных документов,
обеспечивающих
получение
в
достаточном
объеме
детализированной информации, необходимой для экономического
анализа и управления.
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На основании выделенных проблем предложены следующие
направления совершенствования учетной документации в
пчеловодческих организациях:
1) провести унификацию форм учетной документации в
пчеловодстве с требованиями МСФО (IAS) 41 «Сельское
хозяйство» в части использования понятийного аппарата,
адаптированного к дефинициям зарубежных стандартов.
Нами
рекомендовано
внедрить
в
бухгалтерскую
документацию и практику ведения пчеловодства следующие
дефиниции: «текущие биологические активы (пчелиные семьи)»
вместо
понятия
«пчелиные
семьи»;
«дополнительный
биологический актив (новая пчелиная семья)» взамен понятия
«новая пчелиная семья»; «продукция пчеловодства, изъятая от
текущих
биологических
активов»,
«сельскохозяйственная
продукция
пчеловодства,
«промышленная
продукция
пчеловодства» вместо категории «продукция пчеловодства».
2) увеличить
информативность
форм
первичной
документации, путем введения дополнительных реквизитов,
способствующих прозрачному ведению оперативного учета и
отражающих специфику процесса производства (видовое
многообразие продукции пчеловодства, наличие технологических
процессов производства, взаимодействие с растениеводством и
др.).
3) трансформировать учетные регистры, отражающие
информацию о затратах в целом, в отчеты структурных
подразделений по центрам ответственности (пасек на балансе
пчелоферм, производственного цеха и пчелофермы на балансе
пчелокомплексов) для повышения качества управления затратами.
В пчеловодстве старший пасечник должен составить отчет о
затратах пасеки и их отклонениях от плановых показателей для
предоставления главному зоотехнику, который в свою очередь
группирует информацию по всем пасекам и предоставляет отчет
заместителю директора по производству. Нами разработаны формы
управленческой отчетности по структурным подразделениям
процесса производства в пчеловодстве («Отчет о затратах и
продукции пасеки» (Приложение С), «Отчет о затратах и
продукции пчелофермы (пчелокомплекса)») (Приложение Т),
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которые позволят получать оперативные данные о затраченных
ресурсах и полученных объемах производства в разрезе мест
возникновения
затрат
для
усиления
информативности
вышестоящих специалистов и улучшения механизма контроля и
управления затратами.
Выводы. Таким образом, реализация разработанных
предложений в области совершенствования документооборота в
пчеловодческих организациях позволяет упорядочить количество и
объем используемых первичных документов, учетных регистров и
форм
отчетности
при
одновременном
повышении
информативности бухгалтерского учета.
Практическое применение предложенных рекомендаций по
усовершенствованию учетной документации в пчеловодстве
позволит отразить в учете специфические особенности процесса
производства, обеспечить составление управленческой отчетности
по местам возникновения затрат, предоставляющей объективную
информацию о затраченных ресурсах в разрезе подразделений и
носителей затрат, повышающей действенность контроля за
рациональным расходованием средств и способствующей росту
эффективности работы пчеловодческих хозяйств.
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РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
З XVI СТОЛІТТЯ ДО НАШИХ ЧАСІВ ТА ЙОГО
ПЕРСПЕКТИВИ
Анотація. У статті проведено дослідження розвитку бухгалтерського
обліку в Україні, починаючи з шістнадцятого століття і до наших часів.
Авторами визначено основні відмінності та особливості ведення бухгалтерського
обліку.
Ключові слова: бухгалтерський облік, інформація, розвиток, бухгалтерія.

РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УКРАИНЕ С
XVI ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. В статье проведено исследование развития бухгалтерского
учета в Украине, начиная с шестнадцатого столетия и до наших дней. Авторами
определены основные отличия и особенности ведения бухгалтерского учета.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, информация, развитие, бухгалтерия.

DEVELOPMENT OF ACCOUNTING IN UKRAINE FROM
THE XVI CENTURY UNTIL TODAY AND ITS PROSPECTS
Abstract. This article presents the study of accounting in Ukraine since the
sixteenth century to the present time. The authors identified key differences and features
of accounting.
Keywords: accounting, information, development, accounting.
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Постановка проблеми. Історичний аспект бухгалтерського
обліку має велике значення, оскільки вивчаючи історію його
розвитку, можна проаналізувати основні етапи становлення обліку,
зрозуміти та усвідомити переваги та недоліки в сфері організації і
веденні бухгалтерського обліку. Про актуальність історичних
подій, що вплинули на формування обліку в Україні свідчить
рівень її розгляду у наукових працях.
Аналіз досліджень і публікацій. Питанням щодо основних
підходів
стосовно
вивчення
розвитку
та
формування
бухгалтерського обліку займалися відомі представники вітчизняної
наукової думки: Я.В. Соколов, М.Г. Чумаченко, О.М. Галаган, М.С.
Помазков, Ф.Ф. Бутинець, А.Н. Кузьмінський та ін. Аналіз їхніх
праць на основі систематизації облікової літератури дали
можливість розглянути основні історичні аспеки обліку в Україні.
Мета дослідження. Узагальнення і систематизація
теоретичних знань щодо розвитку бухгалтерського обліку в
Україні, починаючи з шістнадцятого століття і до наших часів та
перспективи його розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Облік з’явився з
появою товарно-грошових відносин. Фактично коріння сучасної
облікової системи, якою користуємося ми, сягає глибокої давнини.
Все розпочалося із заснуванням Запорізької Січі.
В економічному розвитку України значну роль відігравало
козацтво, яке виникло в кінці ХV століття. Запорізька Січ мала
власні особливості ведення господарства, власний спосіб життя та
суспільний лад, що призводило до індивідуального ведення
торгівлі та обліку фінансів. Основними джерелами доходів були:
військова здобич, зовнішня та внутрішня торгівля, продаж вина,
платня від перевезень, а також королівська (пізніше царська та
гетьманська) платня грошима і натурою та регалії (розподіл між
куренями рибних і звіриних ловів, сіножатей). Така розгалуженість
діяльності вимагала добре організованого обліку.
Облік майна, доходів і витрат у Запорозькій Січі вів скарбник
січового скарбу та його апарат у спеціальних книгах, а окремо
велася книга обліку касових матеріальних цінностей. В деяких
облікових книгах відображався вихід урожаю, а списання
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продуктів відображалося записами в спеціальній «столовій книзі».
Завершувалися облікові роботи складанням звіту, який подавався
кошовому отаманові та Козацькій Раді. Незважаючи на значну
кількість переваг, можна зазначити і основні недоліки, якими є
невіддільність державних фінансів від майна гетьмана, що
призвело до погіршення фінансового стану, отримання прибутків
здійснювалося тільки від податків, не було певної одиниці
оподаткування. Відбулася позбавленість Росією України
автономності кредитно-фінансової системи та обліку. Але на рівні з
недоліками були і переваги. Це зародження принципу економії,
налагодженість зовнішньої торгівлі, зародження калькуляції.
В Україні з початку XVI і до середини XVII ст. переважали
ідеї італійської бухгалтерської школи, оскільки набули
популярності праці Л. Пачолі «Трактат про рахунки і записи» та В.
Котрулі «Про торгівлю і досконалого купця» та широко
використовувалися особами, які вели облік.
У XVII ст. на всій території Польського королівства була
запроваджена єдина система одиниць при проведенні вимірювань
та розрахунків в різних сферах діяльності, тобто сукупність
одиниць фізичних величин, в основу якої покладено одиницю
довжини метр (єдина метрична система). Розпочався розвиток
торгівлі та грошового обігу в Україні. Це сприяло об’єктивному
поширенню кредитних операцій через банківсько-торговельні
установи, вексельних форм розрахунків, видачам кредитів, а також
лихварства. Отже, це все мало позитивний вплив на ефективність
торгівельних операцій та системи спрощення розрахунків. Наряду з
вищесказаним з’явився метод подвійного запису та нові форми
первинних і зведених документів ведення обліку.
В період панування на заході України австро-угорської
імперії, а на сході – Російської імперії, призвело до зниження
економічних показників країни. Отже, недоліками того часу є тиск
з боку австро-угорського уряду (на Сході), колоніальна політика в
Західній Україні, аграрна криза на селі, знищення наукової
інтелегенції та наукової думки, що не сприяло розвитку обліку в
Україні. Але незважаючи на такий вплив зі сторони Австрії,
Угорщини та Росії все ж з’явилась потреба у формуванні
інформації
для
управління,
розвинулися
різні
теорії
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бухгалтерського
обліку,
створено
теоретичні
основи
бухгалтерського обліку, здійснюється підготовка професійних
бухгалтерів у навчальних закладах, створення професійних курсів,
відродження кооперації, повернення корпоративно-кредитних
товариств
та
створення
позичкових
кас,
зародження
централізованого обліку. Значна увага почала приділятися
підготовці кадрів.
Банкрутський статут від 1800 року регламентував систему
бухгалтерського обліку, безпосередньо торгівлі, за яким торгівля
розподілялась на три види: оптова, роздрібна та дрібна. З`явилися
облікові регістри, якими стали товарна, касова та розрахункова
книги. За подвійною бухгалтерією велися операції з оптової
торгівлі і додатково застосовувалися журнал хронологічних
записів, книга вихідної кореспонденції, книга вихідних фактур і
Головна книга. Роздрібна ж торгівля велася за простою формою.
Протягом 20-х років XX ст. дослідження охоплювали історію
бухгалтерського обліку, розвиток облікової професії, професійну
етику, концептуальні основи та ідеології, облікову політику,
стандарти та загальні питання звітності, методологію наукового
дослідження, соціальну роль бухгалтерського обліку. Облік
набував централізованого характеру. В 1923 р. був створений
єдиний орган управління соціалістичним обліком – Центральне
управління народногосподарського обліку СРСР.
При переході до нової економічної політики (НЕПу) значення
бухгалтерського обліку зросло: здійснювався контроль за
збереженням соціалістичної власності, створення умов для
сприяння розвитку товарно-грошових відносин, що давало
можливість забезпечувати процес виявлення результатів
госпрозрахункової діяльності підприємств і організацій, сприяти їх
ефективній і рентабельній роботі.
З середини ХХ століття і до нашого часу відбувається
розвиток бухгалтерського обліку як економічної науки, проходить
активний розвиток теорії і практики бухгалтерського обліку на
національному і міжнародному рівнях, розробляються і
використовуються стандарти ведення обліку для підприємств
різних форм власності, які з кожним роком коригуються і
вдосконалюються, посилюється нормативно-правове регулювання
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бухгалтерського обліку, виділяються складові системи обліку, як
фінансовий і управлінський. Деякі науковці виділяють і
стратегічний облік, який являється системою обгрунтування
управлінських рішень.
16 липня 1999 р. був прийнятий Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що стало
важливою подією в економічному житті країни. Закон декларує
існування бухгалтерського обліку як джерела інформації про
результати діяльності підприємства, користувачами якої є
передусім власники підприємства і потенційні інвестори.
Відповідно до даного Закону бухгалтерський облік є обов’язковим
видом обліку, який ведеться підприємствами, регламентує основи
ведення бухгалтерського обліку: визначення облікової політики,
вибір форм ведення бухгалтерського обліку, розробка систем і
форм управлінського обліку, затвердження правил ведення
документообігу, робочий план рахунків та ін. На даних
бухгалтерського обліку ґрунтуються фінансова, податкова,
статистична та інші види звітності.
На сьогоднішній час в Україні бухгалтерський облік
спрямований на дотримання норм податкового законодавства і в
основі лежить Податковий Кодекс України. Також важливим є
приєднання України до міжнародної системи бухгалтерського
обліку, що дає змогу уніфікувати фінансову звітність і зробити
зручною у користуванні. Але такі кардинальні зміни і погляд на
европейські методики не повинні бути самоціллю, оскільки
Україна є самостійною державою з власною економікою,
особливим менталітетом та власною податковою системою.
На думку науковців, в сучасному виробництві інформація,
яку отримують із бухгалтерського обліку відіграє не просто
пасивну роль, що відображає різну інформацію, але і важливу
організуючу роль. Тому бухгалтерську інформацію можна вважати
за реальну цінність. Але такою вона стає не автоматично, а в
результаті пристосування її до потреб конкретних користувачів
облікової інформації.
Висновки та перспективи. Багато вчених світу, в тому числі
й України, працюють над вирішенням проблем теорії
бухгалтерського обліку та на створення таких методик ведення
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обліку, які б підняли його на високий рівень інформаційного
забезпечення.
Отже, можна сказати, що виникнення і розвиток
бухгалтерського обліку є невід’ємною складовою частиною всієї
історії людського суспільства. Сьогодні науковці багатьох країн
світу досліджують записи та книги з попередніх часів, оскільки
лише вивчаючи історію науки можна зрозуміти та усвідомити ті
помилки і недоліки, які мали місце в сфері організації і ведення
обліку в минулому та існують на сучасному етапі, а їх все ж
залишається немало. На сучасному етапі, необхідно враховувати не
тільки матеріальні, трудові та фінансові показники, але й
враховувати велике значення людського (інтелектуального)
капіталу, як основної рушійної сили та економічного розвитку
підприємства.
Отже, як видно з наведених досліджень, бухгалтерський
облік стає більш вимогливішим, ширшим та інформаційнішим.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КОМПАНИИ:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
В статье обоснованы экономическая сущность и практическая
значимость бухгалтерского баланса компании при принятии управленческих
решений по вопросам обеспечения финансовой устойчивости и стимулирования
деловой активности в современных социально-экономических условиях на примере
акционерного общества Юрьев-Польский завод «Промсвязь».
Ключевые слова: баланс, активы, пассивы, капитал, обязательства,
собственность, бухгалтерский учет, финансовое состояние

THE BALANCE SHEET OF THE COMPANY:
ECONOMIC ESSENCE AND MAIN CHARACTERISTICS
In the article the essence of economic and practical importance of the balance
sheet of the company for management decisions on issues of financial stability and to
stimulate economic activity in the current socio-economic conditions on the example of
the company Yuriev-Polsky Factory "Promsvyaz".
Keywords: balance, assets, liabilities, equity, liabilities, property, accounting,
financial condition

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС КОМПАНІЇ:
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
У статті обґрунтовано економічну сутність і практичне значення
бухгалтерського балансу компанії при прийнятті управлінських рішень з питань
забезпечення фінансової стійкості і стимулювання ділової активності в сучасних
соціально-економічних умовах на прикладі акціонерного товариства Юр'євПольський завод «Промзв'язок».
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Баланс является информационной базой и одной из
важнейших частей бухгалтерской отчетности, составляемой
предприятием.
Основными
элементами
отражаемых
в
бухгалтерском учете сведений о финансовом положении фирмы,
которые показываются в балансе, выступают активы, капитал, а
также обязательства предприятия.
Бухгалтерский баланс представляет собой группировку
средств организации по их направлениям и источникам
образования в денежном выражении на конкретную дату. Сумма
активов всегда равна сумме пассивов. Взаимосвязь актива и
пассива баланса отражена на рис. 1.

Рис. 1. Взаимосвязь актива и пассива баланса

Бухгалтерский баланс можно выразить как равенство, в
котором активы тождественны сумме капитала и обязательств:
Активы = Капитал + Обязательства
Среди задач бухгалтерского баланса можно выделить
главную – информировать пользователя, чем владеет собственник
организации и какой капитал ему подконтролен. Баланс дает
возможность получить информацию о размере материальных
ценностей, материальных запасов, о состоянии расчетов, об
инвестировании средств. Информация баланса разносторонне
применяется для дальнейшей оценки и анализа финансового
23
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состояния фирмы руководством предприятия, кредитными и
налоговыми организациями, партнерами по бизнесу и другими
пользователями.
Структура и состав баланса отражают высокий уровень
аналитичности, что способствует установлению взаимосвязи
между отдельными активными и пассивными статьями. Структура
активов
акционерного
общества
Юрьев-Польский
завод
«Промсвязь» на конец 2015 года представлена на рис.2.

Рис.2 «Промсвязь»

Структура

активов

ОАО

Юрьев-Польский

завод

Структура пассивов баланса завода «Промсвязь» на конец
2015 года отражена на рисунке 3.

Рис.3 «Промсвязь»

Структура

пассивов
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Баланс составляется на начало и конец отчетного периода
(год, месяц, квартал, полугодие, девять месяцев), а также в случаях
реорганизации или ликвидации предприятия. Статьи баланса
отражают, каким имуществом располагает хозяйствующий
субъект, а также за счет каких источников образовано данное
имущество.
В бухгалтерском учете баланс выступает способом
обобщения и группировки средств предприятия и их источников
его формирования на конкретную дату.
Показатели баланса позволяют:
- проводить контроль за имеющимися средствами,
источниками и их структурой;
оценить
финансовое
состояние
анализируемого
хозяйствующего субъекта;
- выяснить соответствие запасов материальных ценностей
установленным нормативам;
- выявить обеспеченность хозяйствующего субъекта
собственными оборотными средствами;
- показать изменения статей, которые повлияли на размер
оборотных средств;
- определить степень изношенности основных средств
акционерного общества;
- контролировать размещение средств;
- установить, сможет ли предприятие выполнить свои
обязательства перед партнерами;
- осуществлять контроль за движением денежных средств;
- раскрыть большой объем информации о предприятии;
- анализировать платежеспособность предприятия.
Благодаря бухгалтерскому балансу, руководители имеют
возможность четко увидеть и проанализировать, какую нишу на
рынке занимает вверенное им предприятие, определить
правильность выбранной политики, сравнить основные показатели
и характеристики работы предприятия с другими аналогичными
субъектами, принять правильные решения по разным
направлениям руководства организацией.
Особую роль играет баланс для внешних пользователей, так
как дает возможность оценить финансовое состояние предприятия
25

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

не исчисляя отдельные аналитические показатели. Используя
данные баланса, аудиторы могут выявить слабые места в
деятельности субъекта, преднамеренные или непреднамеренные
ошибки допущены предприятием при составлении отчетности,
составить план проведения проверки.
Содержание активных и пассивных статей баланса
направлено
на
возможность
получения
информации
пользователями. С помощью баланса раскрывается наличие
дебиторской и кредиторской задолженности, отражается размер
собственного капитала, резервов, отображается кругооборот
средств предприятия.
Проведение финансового анализа необходимо каждому
участнику экономических отношений. Особенно усиливаются
назначение и роль бухгалтерского баланса в условиях
нестабильности экономики, падения национальной валюты,
введения ограничительных санкций в отношении России многими
странами.
При проведения финансового анализа работы акционерного
общества основную часть информации можно получить из
бухгалтерских документов. Прежде всего, таким документом
является Бухгалтерский баланс.
На основании данных баланса ОАО Юрьев-Польский завод
«Промсвязь» можно сделать выводы:
1. В 2015 году функционирующий капитал предприятия
составил более 500,3 млн рублей, что превысило аналогичный
показатель 2014 года почти на 110 млн. рублей.
2. Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
соответствовал
установленным
нормативам.
3. Коэффициент маневренности капитала в 2015 году
составил 0,475, что на 0,025 ниже нормы.
4. Коэффициенты
структуры
капитала
отвечают
требованиям, установленным в Российской Федерации.
5. Коэффициент покрытия внеоборотных средств выше
рекомендуемого значения.
Результаты показывают, что вероятность банкротства
открытого акционерного общества «Юрьев-Польский завод
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«Промсвязь» очень низкая, компания финансово устойчивая.
Исследуемое предприятие обладает достаточным уровнем
ликвидности. Подтверждением этому являются имеющиеся
собственные оборотные средства, денежные средства, обладающие
абсолютной ликвидностью, имеющие тенденцию к увеличению.
Завод «Промсвязь» постоянно увеличивает возможности по
погашению своих задолженностей. Предприятие в состоянии
покрыть задолженность, используя наиболее ликвидные активы в
течение короткого периода времени.
Следовательно, ОАО Юрьев-Польский завод «Промсвязь»
имеет возможности, чтобы увеличить платежеспособность,
финансовую устойчивость, ликвидность при внедрении четкого и
правильного подхода к управлению финансовыми активами завода.
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УДК 657
Барфиев Кобилджон., Набиев Баходур., Розиев Дилшод
Таджикский национальный университет
АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ УЧЕТА ТОВАРНОМАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
В данном статьи представлены этапы аудиторских проверок учета
товарно-материальных запасов в сельскохозяйственных организациях Республики
Таджикистан. Представлена проверка и аудиторские заключения на основе
данных бухгалтерского учета а также сделаны практические рекомендации по
учета товарно-материальный запасы.
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, материальнопроизводственные запасы, аудиторские проверки, бухгалтерский учет,
бухгалтерская отчетность, анализ, аудит

AUDIT OF ACCOUNTING OF INVENTORIES IN THE
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
This article presents the audited accounting of inventory in the agricultural
organizations of the Republic of Tajikistan. It is checked and identified audit conclusion
on the basis of accounting data and made practical recommendations for accounting of
inventories.
Key words: agricultural organizations, inventory, audit, bookkeeping, reporting,
analysis, audit.

АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ ОБЛІКУ ТОВАРНОМАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ У
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЇ
У даній статті подано порядок аудиторської перевірки обліку товарноматеріальних запасів в сільськогосподарських підприємствах Республіки
Таджикистан. Представлена перевірка і виявлено аудиторські висновки на основі
даних бухгалтерського обліку, а також подані практичні рекомендації щодо
обліку товарно-матеріальних запасів.
Ключові слова: сільськогосподарські організації, матеріально-виробничих
запасів, аудиторські перевірки, бухгалтерський облік, бухгалтерський звітність,
аналіз, аудит
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организации в современных экономических условиях связано с
гибкостью и восприимчивостью системы управления к переменам
факторов внутренней и внешней среды. В организации
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий
особая роль отводится хорошо поставленному учету материалов.
Товарно-материальный запасы - это самая важная часть
оборотных активов сельскохозяйственной организации, которая
необходима для осуществления хозяйственной деятельности,
которая совместно со средствами труда и рабочей силой
обеспечивает процесс производства и используются один раз.
Себестоимость материально - производственных запасов целиком
перелагается на вновь созданный продукт.
Для эффективного ведения процесса производства
сельскохозяйственная организация должна иметь в нужных
количествах запасы материальных ценностей (запасные части,
топливо, семена, корма и т.д.). При их расходах повышаются
затраты на производство для получения готовой продукции. [1]
Цель аудита материально-производственных запасов - это
изучение порядка организации бухгалтерского учета активов в
связи с действующим законодательством и формирование
достоверности показателей учета и бухгалтерской отчетности.
Характер
аудита
операций
с
материальнопроизводственными запасами связан с осуществлением комплекса
аудиторских процедур, которые направлены на изучение условий
хранения и сохранность материальных ценностей, определение
материальной
ответственности,
оценку
документального
оформления и организацию бухгалтерского учета активов.
Аудит конкретного участка учета осуществляется в 3 этапа
(рис. 1 и рис. 2).
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В ходе проверки аудитор проводит подтверждающую оценку
системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета. При
получении представления о системах бухгалтерского учета и
внутреннего контроля, которое необходимо для планирования
аудиторской проверки, аудитор получает знания о структуре этих
систем и их функционировании. Главное выяснить состояние
складского хозяйства сельскохозяйственной организации и ведения
учета, ознакомиться с материально-ответственными лицами, с
организацией пропускной системы, со сроками проведения
инвентаризации.
В ходе проверки следует установить правильность
формирования стоимости материально-производственных запасов
с учетом действующего законодательства. Ход проверки связан с
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направлением
поступления
материально-производственных
запасов и включает выполнение последовательных аудиторских
процедур.
При проверке правильности формирования стоимости
материально-производственных запасов при их приобретении
источниками информации являются: договоры поставки,
спецификации, накладные, счета-фактуры поставщиков; акты
приемки материально-производственных запасов; договоры по
оказанию информационных и консультационных, транспортных и
складских услуг, договоры по страхованию, договоры по займу,
кредитные договоры, акты сдачи-приемки выполненных работ;
договоры на доработку материалов сторонними организациями;
аналитические данные о себестоимости выполнения работ
вспомогательными службами организации, акты сдачи-приемки
выполненных работ; таможенные декларации; платежные
документы; накладные на отпуск, акты списания материалов;
регистры аналитического и синтетического учета, книга покупок.
Важно сравнить документы поставщиков, по которым
осуществляется
оприходование
материалов,
с
данными
бухгалтерского финансового учета на их тождественность. Также
осуществляется сверка аналитического учета тары с данными
аналитического учета по международным стандартом финансовой
отчетности по счету 10700 «Товарно-материальные запасы»
субсчет 10760 «Топливо». Результаты выполнения процедуры
отражаются в рабочем документе (табл. 1)
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Таблица 1
Аудит материально-производственных запасов при их приобретении
топливо
Дат
а
сост
авле
ния-

Код
вида
опер
аци
и

Отправит
ель
струк
турно
е
подра
зделе
ние

ви
д
де
ят
ел
ьн
ос
ти

Корреспондирующий
счет

Получатель

струк
турно
е
подра
зделе
ние

вид
деяте
льнос
ти

счет,
субсчет

Склад 1

15.0
5.14

Учетная
единица

код
аналитическо
го учета

выпуска
продукции
(работ,
услуг)

107.30

Через
кого_____________________________________________________________
Затребовал_______________ Разрешил_______________________________
____________________
____
Корреспондир
ую-щий
счет

Материальные
ценности

счет,
субсч
ет

код
анали
тическо
го
учета

наи
ме
нов
ани
е

1

2

3

107.2
0

То
пл
иво

номенклатурный номер

4
1

Единица
измерения

Количество

ко
д

наим
енован
ие

затр
ебова
но

отп
ущен
о

5

6

7

8

16
6

л

100
0,00
0

100
0,00
0

Цена

Сумма
без
учета
НДС

9

10

0,77

767,00

ИТОГ

767,00

Поряд
ковый
номер
по
складс
кой
картот
еке

Всего отпущено Один наименований
на сумму Семьсот шестьдесят семь сомони 00 дирам

Анализ таблицы показывает, что имеется расхождение в цене
материальнопроизводственных запасов по договору куплипродажи и товарной накладной, это ситуация возникла по причине
указания в договоре купли-продажи цены с учетом НДС.
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В дальнейшем необходимо подтвердить верность списания
материалов. Анализируются первичные учетные документы на
списание материалов - требования-накладные, акты на списание и
т.д. выявляется правильность применяемого метода оценки
материальных запасов при их отпуске в соответствии с методом,
который закреплен в учетной политике для целей бухгалтерского
учета. Результаты первичного учета сравниваются с данными
аналитического и синтетического учета на их равенство.
Результаты аудита оформляются как рабочий документ (табл. 2).
Таблица 2
Аудит правильности списания материально-производственных запасов в
сельскохозяйственных организациях
№
Предме
т

1
1

2

2
Топлив
о
Запасн
ые
части

Едини
ца
измер
ения

Кол
ичест
во

3

4

т

1

шт

1

Це
на

Сумма

5
150
,00

без
учет
а
НДС
6
150,
00

70,
00

70,0
0

Итог
220,
Х
Х
о
00
Всего списано 2 (два) наименований
на сумму двести двадцать сомони 00 дирам
Председатель комиссии
Члены комиссии:

Причина списания
аморти
зации
7

8

75,00
35,00
110,00

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что все
запрашиваемые товарно-материальные ценности были выданы в
полном объеме, недостатком является то, что отсутствуют единицы
измерения.
Отдельное контрольное значение имеет использование
методов инспектирования при проверке первичных учетных
документов по поступлению и отпуску материалов и внутренней
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отчетности по движению материалов.[2] Первичные учетные
документы по движению материалов охватывают по формы
используемых учетных документов и по существу отраженные
факты хозяйственной жизни. Осуществляется арифметическая
проверка документов и сверка данных в документах, которые
отражают факты хозяйственной жизни.[3]
Основным направлением аудита материалов является
проверка
правильности
организации
синтетического
и
аналитического учета их движения, осуществляемая по общей и
детальной методике. В общую методику входит проверка
реальности и достоверности сальдо по счету 10700 «Товарноматериальные запасы» в бухгалтерской отчетности, Главной книге
и учетных регистрах по субсчетам, открытым к счету 10720
«Сырье и основные материалы» в соответствии с рабочим планом
счетов (табл. 3).
Таблица 3
Перечень субсчетов к счету 10700 «Товарно-материальные
запасы» в сельскохозяйственных организациях
Наименование субсчета
Сырье и основные материалы
Топливо
Запасные части
Прочие материалы
Строительные материалы
Инвентарь и хоз. принадлежности
Спец. оснастка и спец. одежда на
складе

Сумма сальдо на
01.05.15 г. по с/с,
сом.
52
547
802 83
225 13
318 69
65 682
516 98
7 8561

Сумма сальдо на
30.05.15 г. по с/с,
сом.
51
135
59 570
949 05
263 55
60 740
563 69
7 4680

434 247
42 254
434 786
22 410
1316850

939 443
210 79
6012 94
19 232
2004802

Удобрения
Семена и посадочный материал
Корма
Яды и ядохимикаты
Итого

В результате проверки расхождения не обнаружены.
Инспектирование аналитического учета представляет собой
исследование его постановки по материально-ответственным
лицам, местам хранения и видам материалов на основе данных
материальных отчетов, реестров прихода (расхода) материалов,
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накладных на внутреннее перемещение материалов. Отклонений в
складском и бухгалтерском учете не выявлено. Результаты
аудиторской поверки операций с материалами можно представить
в виде таблицы 4.
Таблица 4
Результаты аудиторской проверки бухгалтерского учета товарноматериальных запасов в сельскохозяйственных организациях
Перечень проверяемых вопросов
Изучение организации хранения
материалов

Результаты проверки
Организация складского хозяйства
«Сельскохозяйственная организация»
находится на достаточно хорошем
уровне
Первичная документация по
поступлению материалов
оформляется должным образом.
В ходе проверки соответствия данных
складского учета данным
бухгалтерского учета расхождений не
было выявлено.
Оприходование материалов
производится на основании
документов по отражению их
поступления, на счет «Товарноматериальные запасы» относятся
суммы, указанные в документах
поставщиков. Существенных
нарушений не выявлено.
Результаты проверки
Отпуск материалов в производство
осуществляется с учетом
установленных норм расхода, для
других целей материалы отпускают на
основании соответствующих
разрешающих это расходных
документов. Следует отметить, что в
некоторых первичных документах
заполнены не все реквизиты.
Анализируя корреспонденцию счетов,
применяемую на предприятии для
отражения операций по движению
материалов можно отметить, что в
основном на предприятии
применяется корректная
корреспонденция счетов.

Аудит учета операций по
приобретению материалов
Проверка соответствия данных
складского учета данным
бухгалтерского учета по складам
Проверка полноты оприходования
материалов и правильность их
оценки

Перечень проверяемых вопросов
Проверка фактов хозяйственной
деятельности по отпуску
материалов

Проверка корреспонденции счетов
по отражению операций с
материалами
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Проведенной аудиторской проверкой учета материалов
представлены веские доводы по поводу выражения мнения о
достоверности
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
«Сельскохозяйственная организация» и соответствии порядка
ведения бухгалтерского финансового учета законодательным,
нормативным актам.
С учетом проведенных исследований для повышения
эффективности
системы
бухгалтерского
учета
в
сельскохозяйственной организации предлагаем следующие
мероприятия:
усиление контроля за сохранностью материальных
ценностей, с целью предотвращения недостач материальнопроизводственных запасов.
тщательный подход к оформлению первичной
документации и не принятие к учету документов, составленных с
нарушением установленных правил документирования фактов
хозяйственной жизни.
создание службы внутреннего аудита или назначение
специалиста, исполняющего функции ревизора, контроллера.
Кроме проведения проверок, они должны консультировать
бухгалтеров, проверять внутреннюю документацию предприятия,
давать оценку и способствовать повышению эффективности систем
бухгалтерского и налогового учета.
Литература:
1.
Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и
АПК.// Под. ред. Р.А. Алборов, Учеб. пос. М.: Дело и сервис, 2000. 431с.
2.
Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего
аудита.// Под. ред. Н.П. Барышников, Учеб. пос. 5-е. изд. М.: 2000. 656с.
3.
Скоборова В.В. Аудит. Методология и организация.// Под. ред. В.В.
Скоборова, М.: Дело и сервис. 1998. 576с.

Авторы: Барфиев Кобилджон Хушвахтович, кандидат
экономических
наук,
доцент
заведующий
кафедрой
экономического анализа и аудита, г. Душанбе, Таджикистан.
Набиев
Баходур
Ахмадович
ассистент
кафедры
бухгалтерского учета, г. Душанбе, Таджикистан.
Розиев Дилшод Астанакулович – аспирант кафедры
бухгалтерского учета, г. Душанбе, Таджикистан.
37

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

УДК 657
Батищева Е.А., Короткова С.В.
Ставропольский Государственный Аграрный Университет
г. Ставрополь, Россия
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА
ПРИМЕРЕ ОАО «МКС»
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПРИКЛАДІ
ВАТ «МКС»
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS ON THE
EXAMPLE OF "MKS"
У цій статті проведено аналіз фінансової звітності.
Ключові слова: аналіз фінансової звітності, бухгалтерський баланс, звіт
про фінансові результати.
В данной статье проведен анализ финансовой отчетности.
Ключевые слова: анализ финансовой отчетности, бухгалтерский баланс,
отчет о финансовых результатах
In the article analyzes the financial statements.
Keywords: analysis of financial statements, balance sheet, income statement.

В современном мире коммерческие организации имеют
достаточно высокую степень свободы в принятии управленческих
решений, выборе партнёров, поиске источников финансирования
своей деятельности. При этом различные заинтересованные
пользователи нуждаются в достоверной информации о финансовом
состоянии и результатах деятельности хозяйствующих субъектов, с
которыми они строят деловые отношения. Основным источником
информации для проведения финансового анализа служит
финансовая (бухгалтерская) отчётность.
Бухгалтерская отчётность - единая система данных об
имущественном и финансовом положении организации и о
результатах её хозяйственной деятельности, составляемая на
основе данных финансового учёта с целью предоставления
внешним и внутренним пользователям обобщённой информации о
финансовом положении организации в форме, удобной и понятной
для принятия этими пользователями определённых деловых
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решений. Формируется она на основе данных бухгалтерского учёта
по утверждённым формам [1].
Согласно п. 6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации» «бухгалтерская отчетность должна
давать
достоверное и полное представление о финансовом положении
организации, финансовых результатах ее деятельности и
изменениях в ее финансовом положении» [1].
Бухгалтерская
отчётность
служит
инструментом
планирования и контроля достижения экономических целей
предприятия, главными из которых являются: получение прибыли,
наращивание и сохранение капитала [2].
Проведем анализ финансовой отчетности на примере ОАО
«МКС».
Для того чтобы дать характеристику ОАО «МКС»,
необходимо рассмотреть основные экономические данные
деятельности
предприятия.
Для
этого
проанализируем
бухгалтерский баланс и отчет об финансовых результатах за 20132015 гг. Для наглядности все необходимые данные сведем в
таблицу, представленную ниже.
Таблица 1
Основные экономические показатели деятельности ОАО
«МКС» за 2013-2015 годы (тыс.руб.).
Наименование
2013
1
Внеоборотные
активы, в т.ч.
Основные
средства
Нематериальные
активы
Оборотные
активы, в т.ч.
Запасы
НДС по
приобретенным

Значения
2014

2015

Отклонения 2015
Абсолютные
От 2013
От 2014
5
6

2

3

4

531789

536358

530202

(1587)

(6156)

531649

536216

530085

(1564)

(6131)

140

142

117

(23)

(25)

516034

700188

657245

141211

(42943)

224569

245929

310791

86222

64862

1190

1190

1190

0

0
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ценностям
Дебиторская
задолженность
Фин. вложения,
за исключением
денежных
эквивалентов
Денежные
средства и
денежные
эквиваленты
БАЛАНС
Капитал и
резервы, в т.ч.
Уставный
капитал
Собственные
акции
Переоценка
внеоборотных
активов
Резервный
капитал
Нераспределенна
я прибыль
Долгосрочные
обязательства, в
т.ч.
Отложенные
налоговые
обязательства,вт.
ч.
Краткосрочные
обязательства, в
т.ч.
Заемные
средства
Кредиторская
задолженность

195510

277037

236781

41271

(40256)

147055

66055

81055

(66000)

15000

26683

28977

27428

745

(1549)

104782
3

1236546

1187447

139624

(49099)

406762

388460

392834

(1328)

4374

1044

1044

1044

0

0

0

22293

22293

-

0

77069

77069

77069

0

0

159

159

159

0

0

328490

388460

392834

64344

4374

5435

5468

5991

556

523

5435

5468

5991

556

523

635626

842618

788622

163996

(53996)

470916

701930

550962

80046

(150968)

146311

121105

217554

71243

96449
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Оценочные
обязательства
БАЛАНС

18399

19583

20106

1707

523

104782
3

1236546

1187447

139624

(49099)

В течение анализируемого периода времени валюта баланса
ОАО «МКС» постепенно увеличивалась - первоначально на 139624
тыс. руб., за последний отчетный год уменьшилась на 49099 тыс.
рублей, и составила в 2015 г. 1187447 тыс. руб. В активе баланса
наибольшее уменьшение в период с 2013 г. по 2015 г. наблюдается
по разделу «Внеоборотные активы». Наибольший удельный вес в
рассматриваемом случае принадлежит таким показателям, как:
запасы - увеличилась на 86222 тыс. руб. и дебиторская
задолженность – увеличилась на 41271 тыс. руб.
Уменьшение раздела «Внеоборотные активы» было вызвано
уменьшением нематериальных активов на 23 тыс. рублей.
Что касается показателей пассива баланса за данный период
времени, то динамика наблюдается аналогичная. Показатели
раздела «Капитал и резервы» изменилась только в части
нераспределенной прибыли на 64344 тыс. руб.
Величины
раздела
«Долгосрочные
обязательства»
увеличилась на 556 тысячу руб. Это произошло за счет увеличения
показателя «Отложенные налоговые обязательства.
Величины раздела «Краткосрочные обязательства» также
увеличились на 163996 тыс. руб. за счет увеличения величины
заемных средств на 80046 тыс. руб. При этом величина
кредиторской задолженности также увеличилась на 71243 тыс. руб.
За промежуток времени с 2013 г. по 2015 г. динамика
наблюдается неординарная: увеличение одних показателей и
уменьшение других. В показателях актива баланса происходит
увеличение четырех показателей и уменьшение других. В
показателях актива баланса происходит увеличение четырех
показателей из семи, а в пассиве баланса происходит увеличение
пяти показателей из девяти.
Необходимо обратить особое внимание на такую
экономическую характеристику деятельности ОАО «МКС» как
динамика материальных запасов предприятия и их доля в общем
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объеме оборотных активов предприятия.
Динамика оборотных активов и материальных запасов ОАО
«МКС» в 2013-2015 гг. представлена на графике 1:
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

Оборотные активы
Запасы

2013

2014

2015

Рис. 1. Динамика оборотных активов и материальных запасов на
ОАО «МКС»

На графике видно, как на фоне нестабильности оборотных
активов предприятия объем, и доля материальных запасов
неуклонно возрастают.
Характеристика ОАО «МКС» также подразумевает анализ
финансовых результатов деятельности фирмы, а также расчет
нескольких
показателей,
которые
позволяют
оценить
эффективность функционирования предприятия. За основу примем
отчет о финансовых результатах за 2013-14 г. и 2015 г.,
приведенный в таблице.
Таблица 2
Показатели формирования финансового результата ОАО
«МКС» за 2013-2015 годы (тыс. рублей).

Наименование
показателя
1
Выручка
Себестоимость

Значение (тыс. руб.)
2013
2014
2015
2
3
4
2235007 2398195 2638800
2029087 2253621 2414862

42

Отклонения 2015
Абсолютные
5
6
403793
240605
385775
161241
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продаж
Валовая прибыль
(убыль)
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток)
от продаж
Проценты
к
уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Изменение
отложенных
налоговых
активов
Чистая прибыль
(убыток)

205920

144574

223938

18018

79364

71037

73242

79718

8681

6476

42005

44254

48504

6499

4250

92878

27078

95716

2838

68638

43111

56232

62759

19648

6527

740497
731130

749779
710075

650462
663709

(90035)
(67427)

(99317)
(46366)

59134

10550

19710

(39424)

9160

12494

4437

12794

300

8357

(2158)

(33)

(523)

1635

(490)

44482

6080

6393

(380890

313

Данные таблицы позволяют говорить о том, что ОАО «МКС»
добился увеличения выручки от реализации в 2015 году по
сравнению с 2013 г. на 403793 тыс. руб. А в 2015 г. по сравнению с
2014 г. данный показатель увеличился на 240605 тыс. руб.
Увеличению выручки способствовала работа по выпуску новых
наименований продукции, а также прекращение выпуска
продукции с низким уровнем ликвидности и рентабельности.
Данная ситуация оказала влияние на рост прибыли от продаж
в 2015 г. По отношению к 2014 г. на 68638 тыс. руб. Также, в 2015
г. по отношению к 2013 г. наблюдается положительная динамикарост прибыли от продаж на 2838 тыс.руб.
Рассмотрим состав и структуру показателей отчета о
финансовых результатах ОАО «МКС». Стоит отметить, что
наблюдалась неординарная ситуация. Некоторые показатели по
отношению к 2013 уменьшались, а некоторые - возрастали. Такая
же ситуация наблюдается и при анализе показателей 2015 года по
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сравнению с показателями 2014 года. Причем, такая тенденция
наблюдалась как в абсолютном, так и в относительном выражении.
Увеличение расходов ОАО «МКС» произошло главным
образом за счет роста себестоимости продаж: в 2014 году она
увеличилась на 224534 тыс. руб., по сравнению с 2013 годом. В
2015 году её размер увеличился на 161241 руб.
Для более подробной характеристики финансового
результата
рассчитаем такой показатель как рентабельность
осуществляемых работ по отношению к полной себестоимости, за
2013, 2014 и 2015 гг. соответственно. Результаты расчетов
приведены в таблице:
Таблица 3
-Характеристика финансового результата ОАО «МКС» за 20132015 годы. (тыс. руб.).
Значение, тыс. руб. (для рентабельности в Наименование
%)
показателя
2013
2014
2015
Рентабельность
осуществляемых работ
2,9
0,47
0.82
по отношению к полной
себестоимости

В 2015 г. ОАО «МКС» завершило с чистой прибылью 6393
тыс. руб., одновременно с этим, рентабельность работ находится
на достаточно низком уровне – составляет всего - 0,82 %, в то
время как рекомендуемые значения данного показателя выше 10 %.
Таким образом, можем говорить о том, что финансовое
состояние комбината удовлетворительное. Это объясняется
наличием денежных средств на расчетном счете и в кассе ОАО
«МКС», отсутствием просроченной дебиторской и кредиторской
задолженностей. Кредиты банка погашаются своевременно, ОАО в
полном объеме уплачивает налоги в бюджет.
Увеличение процентных ставок, рост курса обмена
иностранных валют может негативно сказаться на экономической
безопасности организации и повлиять на финансовую деятельность
ОАО «МКС», в связи с чем будут минимизированы кредиты и
закупки в иностранных валютах, увеличится размер и доля
материальных запасов.
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України
БЕЗНАДІЙНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ:
ЇЇ ВИЗНАННЯ ТА ОБЛІК
Анотація. У статті досліджено питання сутності виникнення та
відображення у бухгалтерському обліку безнадійної дебіторської заборгованості.
Здійснено порівняльний аналіз міжнародних та національних стандартів
бухгалтерського обліку, в ході якого був зроблений висновок про існування
розбіжностей з цих питань.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів,
безнадійна заборгованість, облік
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БЕЗНАДЕЖНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:
ЕЕ ПРИЗНАНИЕ И УЧЕТ
Аннотация. В статье исследованы вопросы сущности возникновения и
отражения в бухгалтерском учете безнадежной дебиторской задолженности.
Осуществлен сравнительный анализ международных и национальных
стандартов бухгалтерского учета, в ходе которого был сделан вывод о
существовании расхождений по этим вопросам.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, резерв сомнительных
долгов, безнадежная задолженность, учет

UNCOLLECTIBLE RECEIVABLES:
ITS RECOGNITION AND ACCOUNTING
Abstract. In the article the question of origin and essence reflected in the
accounting uncollectible receivables. The comparative analysis of national and
international accounting standards, was concluded that the existence of differences on
these issues.
Key words: accounts receivable, the allowance of doubtful debts bad debts,
accounting

Постановка завдання. Сучасні реалії економічних відносин
України обумовлюють необхідність удосконалення облікового
процесу та формування нових критеріїв, напрямів, параметрів,
підходів, систем тощо в управлінні діяльністю підприємства в
цілому та дебіторською заборгованістю в тому числі.
Згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», у складі
активів підприємства дебіторська заборгованість відображається за
таких умов: є імовірність, що підприємство у майбутньому
одержить економічні вигоди від погашення такої дебіторської
заборгованості; суму дебіторської заборгованості можна
достовірно визначити. В умовах сьогодення підприємству
необхідно шукати способи ефективного управління дебіторською
заборгованістю, зокрема вдосконалення бухгалтерського обліку
взаєморозрахунків, виникнення та обліку безнадійної дебіторської
заборгованості тощо.
Метою статті є дослідження порядку визнання та оцінки
безнадійної
дебіторської
заборгованості
відповідно
до
національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та
звітності, виявлення недоліків в існуючій системі та обґрунтування
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пропозицій щодо їх усунення.
Виклад основного матеріалу.
Облік дебіторської
заборгованості у вітчизняній системі бухгалтерського обліку
регламентує окремий нормативний документ - П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість», у контексті міжнародного обліку і
звітності ці питання регламентує М(С)БО 39 «Фінансові
інструменти: визнання та оцінка».
Згідно із П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»,
дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів на
певну дату.
М(С)БО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»
визначає
наступне
тлумачення
терміну
«дебіторська
заборгованість» – це похідні фінансові активи з фіксованими
платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на
активному ринку.
У п. 4 П(С)БО 10 представлено класифікацію дебіторської
заборгованості - звичайну, сумнівну і безнадійну. Методи
формування резерву сумнівних боргів наведено у п. 8 П(С)БО 10, а
в додатку до цього стандарту є числові приклади застосування
методів. Підприємство має право вибрати будь-який метод із
зазначених в П (С) БО 10.
За вимогами МСБО та МСФЗ поділ дебіторської
заборгованості на звичайну, сумнівну і безнадійну не передбачено,
але зазначена класифікація застосовується на практиці. Критерії
переведення заборгованості з одного виду до іншого підприємство
визначає самостійно, виходячи з професійної думки фахівця.
У бухгалтерському обліку для визнання поточної
дебіторської заборгованості безнадійною має виконуватися,
принаймні, одна з умов:
 є впевненість про неповернення заборгованості боржником;
 минув строк позовної давності (п. 4 П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість»).
Державна фіскальна служба у м. Києві у листі від 08.04.2016
р. №8482/10/26-15-12-05-11 зазначає, що безнадійна заборгованість
– це заборгованість, що відповідає одній з нижченаведених ознак:
 заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк
позовної давності;
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 прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за
відсутності у неї спадкового майна, на яке може бути звернено
стягнення;
 прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку
визнані безвісно відсутніми, оголошені померлими;
 заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за
винятком заборгованості осіб, пов’язаних з таким кредитором, та
осіб, які перебувають (перебували) з таким кредитором у трудових
відносинах;
 прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір
сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально
встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора
для порушення провадження у справі про банкрутство, а для
фізичних осіб – заборгованість, яка не перевищує 50 відсотків
однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік),
встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі
відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства
фізичних осіб);
 актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних
паперів, емітента яких визнано банкрутом або припинено як
юридичну особу у зв'язку з його ліквідацією;
 сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31
грудня кожного року;
 прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи,
не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за
умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не
призвели до повного погашення заборгованості;
 заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку
з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форсмажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому
законодавством;
 заборгованість
суб’єктів господарювання, визнаних
банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як
юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією.
Резерв сумнівних боргів створюють лише для тієї поточної
дебіторської заборгованості, яка є фінансовим активом (окрім
придбаної заборгованості й заборгованості, призначеної для
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продажу). Таке правило чітко передбачено П(С)БО 10. А це
означає, що резерв сумнівних боргів можна сформувати тільки під
грошову заборгованість, яка передбачає надходження грошових
коштів, а не товарів. Тобто під дебіторську заборгованість з
виданих авансів, за якою очікується надходження товарів, резерв
сумнівних боргів не формується.
Створення резерву є обов’язковим згідно з вимогами
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Його нарахування
обумовлено принципом обачності, згідно із яким активи і доходи
не повинні бути завищені, а зобов’язання і витрати – занижені.
Створення резерву попереджає виникнення втрат від списання
безнадійної дебіторської заборгованості.
У МСБО та МСФЗ немає алгоритму розрахунку резерву
сумнівних боргів, проте методи розрахунку, описані в П(С)БО 10,
застосовуються на практиці.
Планом рахунків для обліку резерву сумнівних боргів
передбачено балансовий рахунок 38 «Резерви сумнівних боргів».
Рахунок пасивний, тобто залишок на ньому може бути лише
кредитовим. Розглянемо на прикладі формування резерву
сумнівних боргів за вимогами міжнародних та національних
стандартів бухгалтерського обліку,
Після закінчення року, перед складанням річної фінансової
звітності, компанія провела інвентаризацію дебіторської
заборгованості і встановила, що 5% всіх цих боргів можуть
залишитися непогашеними. При цьому загальна сума дебіторської
заборгованості на кінець звітного року становила 300,0 тис. грн, а
перехідне сальдо рахунка «Резерв сумнівних боргів» дорівнює 2,5
тис. грн. Отже, сума резерву на початок наступного року повинна
становити 15,0 тис. грн. (5% від 300,0), тож до наявного залишку
треба додати 12,5 тис. грн. (15,0 — 2,5). Відповідно, на цю саму
суму збільшуються витрати на покриття безнадійних боргів
(таблиці 1,2).
Таблиця 1
Облік формування резерву сумнівних боргів
у концепції МСФЗ
Операція/Рахунок
Д-т
1. Формування резерву сумнівних боргів на
наступний фінансовий рік
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Витрати на безнадійні борги
Резерв сумнівних боргів
Разом оборотів:

12500
12500

12500
12500
Таблиця 2

Облік формування резерву сумнівних боргів
у концепції П(С)БО
Операція
Д-т
К-т
1. Формування резерву сумнівних боргів на
949
38
наступний фінансовий рік

Сума
12500

Через певний час компанія остаточно переконалася у
неспроможності одного з боржників сплатити виставлений йому
рахунок на суму 2,3 тис. грн., що стало підставою для списання цієї
заборгованості (таблиці 3,4).
Таблиця 3
Облік списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву сумнівних
боргів у концепції МСФЗ
Операція/Рахунок
Д-т
К-т
1. Списання безнадійних боргів за рахунок резерву
Резерв сумнівних боргів
2300
Дебіторська заборгованість
2300
Разом оборотів:
2300
2300
Таблиця 4
Облік списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву сумнівних
боргів у концепції П(С)БО
Операція
Д-т
К-т
Сума
1. Списання безнадійних боргів
38
36
2300

Рахунок обліку резерву сумнівних боргів, — як у
національному обліку, так і в обліку за МСФЗ, — контрактивний
рахунок. Сальдо рахунка 38 не може бути дебетовим, тобто сума
використаних резервів сумнівних боргів не повинна перевищувати
суму створеного резерву.
Отже, можна сказати, що одним із найважливіших
показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, є
стан розрахунків з дебіторами та виникнення дебіторської
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заборгованості. Важливу роль в обліку розрахунків з дебіторами є
безнадійна
дебіторська
заборгованість.
Нормативними
документами у вітчизняному обліку визначені умови її визнання.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В УЧЕТЕ ПОСРЕДСТВОМ
БУХГАЛТЕРСКИХ СТАНДАРТОВ
GLOBALIZATION IN ACCOUNTING BY ACCOUNTING
STANDARDS
Аннотация: Эта статья посвящена бухгалтерским стандартам как
материальному носителю современной теории учета и катализатору
глобализации в области учета и финансовой отчетности хозяйственных
предприятий.
Предметом данной статьи является процесс глобализации в области
бухгалтерской отчетности хозяйственных предприятий. Основная цель состоит
в том, чтобы через исследование объективного характера и предпосылок к
глобализации в учете предпринять попытку доказать, что основополагающей и
движущей силой этого процесса являются бухгалтерские стандарты. В
разработке автор рассматривает тезис о том, что прогресс учета как
эмпирического знания и как общественно значимой профессии находится в
прямой зависимости от глобализации бухгалтерских стандартов.
Ключевые слова: Глобализация в области учета, Международные
бухгалтерские стандарты, ключевые факторы, польза и недостатки.
Abstract: The article focuses on accounting standards as basic material of the
modern accounting theory and catalyst of globalization in accounting and financial
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reporting of businesses.
The subject of this article is the process of globalization in the field of
accounting on businesses. The main goal is by examining the nature and objective
preconditions for globalization in accounting to prove that the fundamental driving
force of this process are accounting standards. This study has maintained the author’s
thesis, that the prosperity of accounting as empirical knowledge and socially significant
profession is directly dependent on the globalization of accounting standards.
Key words: Accounting globalization, International accounting Standards, key
factors, benefits and drawbacks

Глобализацию в области учета следует рассматривать,
прежде всего, как процесс, а не как определенное состояние, к
которому надо прийти и которое можно охарактеризовать
количественными и качественными значениями.
Глобализация представляет собой качественно новый этап в
развитии стандартизации учета, который определяется как процесс
преодоления
относительных
национальных
бухгалтерских
специфик и их объединения в единые глобальные бухгалтерские
стандарты. Идея глобализации учета не является новой, самоцелью
и революционной. Наоборот, концепция выработки единых
бухгалтерских стандартов в мировом масштабе отводит нас в
начало второй половины ХХ в. Она имеет эволюционный характер
развития. Ее динамические конструктивные элементы – это
процессы
гармонизации,
конвергенции,
адаптации
и
присоединения
(всесторонней
трансформации)
отдельных
национальных бухгалтерских систем к оформившемуся ядру, к
центру притяжения стандартизации в форме Международных
бухгалтерских стандартов (МБС)1. Десятилетний путь развития и
глобализации бухгалтерских стандартов сопровождался и
продолжает сопровождаться рядом ограничительных факторов,
условий и специфик. В данный момент, благодаря МБС, удалось
добиться их гармоничного взаимодействия и объединения.
Глобализация в области учета вот-вот станет реальным
Термин Международные бухгалтерские стандарты для целей настоящей
разработки используется в качестве собирательного понятия Международных
бухгалтерских стандартов (МБС/IAS), Международных стандартов для
финансовой отчетности (МСФО/IFRS) и связанные с ними Толкования (SIC-IFRIC
Interpretations), изданные или принятые Советом по международным стандартам
финансовой отчетности (СМСФО/IASB)
1
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фактом, а не только концепцией – желанной и ожидаемой, развития
бухгалтерских регуляторов. По данным фонда Международных
стандартов для финансовой отчетности (МСФО), в сентябре 2016 г.
93% юрисдикций в мировом масштабе публично заявили свою
поддержку применению МБС в качестве единого набора
высококачественных глобальных бухгалтерских стандартов.
Финансовые отчеты за 2015 г. 50356 предприятий, акции которых
публично предлагаются на фондовой бирже, были составлены и
представлены на базе Международных бухгалтерских стандартов2.
По состоянию на сентябрь 2016 г. в 147 юрисдикциях в мировом
масштабе в обязательном порядке либо добровольно применяются
МБС. По данным Всемирного банка и ООН, начиная с 2014 г.
предприятия этих 147 юрисдикций обеспечивают 98 % мирового
ВВП. Географическое распределение стран, в которых приняты
и/или эффективно применяются МБС, показано на рис.1.

Азия и Океания
Африка
Европа
Средний Восток
Северная и Южная Америка
Сумма:
Источник: http://www.ifrs.org/

Количество
юрисдикций
32
23
43
12
37
147

Пропорция
22 %
16 %
29 %
8%
25 %
100 %

Рис.1. Географическое распределение юрисдикций, в которых в
обязательном порядке либо добровольно применяются МБС

Вышеуказанные данные недвусмысленно показывают, что
мир находится всего лишь в одном шаге от полной глобализации в
области учета. В течение десятилетий политические деятели,
регуляторы и профессионалы обещали и объясняли, что требуется
2

How many listed companies use IFRS Standards globally?
Извлечение из http://www.ifrs.org/ 25.09.2016 г.
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единый, высококачественный набор бухгалтерских стандартов для
глобального применения.
В публичном и частном секторе ряда стран осознали
потребность глобализации в области учета. Бухгалтерские
регуляторные органы некоторых государств пришли к выводу, что
национализм и шовинизм в бухгалтерии не дают никакой пользы,
скорее наоборот – ограничивают хозяйственное развитие их наций.
Стало доминировать всеобщее мнение о необходимости внедрения
единых бухгалтерских стандартов во всем мире. В результате, в
ряде теоретических и эмпирических исследований бесспорным
образом была доказана польза от глобализации, в частности:
- обеспечивается быстрый и удобный доступ корпораций к
капиталовым рынкам отдельных стран;
- создаются условия для роста трансграничных публичных и
частных инвестиций;
- существенно ограничиваются препятствия на пути
привлечения новых инвесторов и акционеров.
Предпосылки (факторы) развития глобализации в области
учета можно объединить по следующим направлениям:
- технические и технологические – проистекают из научнотехнического
прогресса,
развития
информационных
и
коммуникационных технологий;
- институциональные – связываются с деятельностью и
целями отдельных бухгалтерских организаций – это Совет МСФО,
Совет по бухгалтерским стандартам США, регуляторные органы
ЕС, другие международные и национальные бухгалтерские
организации;
- экономические – глобализация в области учета
представляет
собой
результат,
последующий
процесс,
порожденный глобализацией отдельных национальных экономик,
международной
торговли
и
товарообмена,
совокупной
хозяйственной деятельностью транснациональных корпораций;
юридические
–
проистекают
из
гармонизации
существующих правовых систем в отдельных странах и регионах.
В момент появления нормативное регулирование общественных
отношений и, в частности, торговых, налоговых и учетных
отношений, в ряде государств опережало возникновение и
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применение бухгалтерских стандартов. Данное обстоятельство в
одних ситуациях имеет положительное воздействие на
глобализацию, а в других является ограничителем, который должен
быть преодолен в течение продолжительного периода;
- социальные и культурные - культура поставлена во главу
угла ряда научных исследований, посвященных процессам в
области учета. Еще в 1986 г. Хариссон и Маккинэн предложили
методологическую рамку, и таким образом культура впервые была
представлена как фактор, влияющий на создание системы учета.
Культура определяется как существенный элемент понимания того,
как социальные системы функционируют и как они меняются. С
помощью этого фактора возможно объяснить и прогнозировать
различия между системами учета в международном плане, а также
идентифицировать модели развития учета в глобальном масштабе.
Культура и социальные ценности оказывают влияние на создание
бухгалтерской субкультуры и институциональной рамки развития
учета;
- образовательные – функционирующие системы среднего и
высшего образования, а также последующее обучение являются
значимой предпосылкой при формировании подхода к
глобализации в области учета. Впрочем, как любой важный
эволюционный процесс, так и переход к глобальному
бухгалтерскому языку требует предварительной подготовки
кадров. От уровня усвоенных знаний о сущности, философии и
основных
принципах
функционирования
Международных
бухгалтерских стандартов зависит их применение в практике учета,
а отсюда – и качественные характеристики финансовых отчетов
как конечного продукта системы учета.
Роль формальных институтов в глобализации в области
учета. В последние годы Американский совет по стандартам
финансового учета, Комиссия по ценным бумагам США, Совет
международных бухгалтерских стандартов, органы ЕС, а также
бухгалтерские регуляторы ряда стран Северной и Южной
Америки, Азии, Африки, Австралии и Океании приложили
огромные усилия, направленные на внедрение МБС как
глобального бухгалтерского языка. Посредством стратегии,
меморандумов о взаимопонимании, совместных проектов и
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программ была исследована и реализована большая часть
вышеуказанных факторов. В международном плане пришлось
пойти на множество компромиссов и уступок, что, в конечном
счете, позволило представить МБС как стандарты, наиболее
подходящие для глобального применения. Эту политику
толерантности и взаимной терпимости следует продолжить и
впредь, поскольку все еще есть отдельные страны, где МБС не
разрешаются для применения. Реалистические ожидания
относительно будущего распространения МБС не предполагают их
всеобщее применение всеми странами и всеми предприятиями.
Абсолютная глобализация невозможна, впрочем, она и не
требуется. В частности, для микро- и малых предприятий
внедрение МБС будет представлять собой дорогое мероприятие,
которое повлечет за собой необходимость в сложной и совершенно
не нужной базе учета и предоставления финансовых учетов.
Как любой процесс, так и глобализация имеет позитивные и
негативные эффекты для учета. В качестве пользы от глобализации
для бухгалтерии и бухгалтерских субъектов можно указать
следующее:
- обеспечиваются личные и профессиональные возможности
реализации практикующих бухгалтеров вне рамок национальных
экономик;
- повышается эффективность капиталовых рынков
посредством использования финансовых отчетов, составленных
при применении глобально базированных стандартов. Это
позволяет добиться экономии ввиду сокращения расходов по
обеспечению
капиталов
и,
соответственно,
повысить
эффективность.
- значительно уменьшается объем бухгалтерской работы,
поскольку компании освобождаются от необходимости составлять
по два финансовых отчета: один – согласно требованиям
национальных стандартов, а второй – согласно требованиям МБС
или соответствующего государства, где та или иная компания
собирается торговать своими ценными бумагами;
обеспечивается
сравнимость
и
сопоставимость
информации, содержащейся в финансовых отчетах в конкретные
отчетные периоды.
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Основные недостатки или дефекты глобализации в области
учета просматриваются в следующих направлениях:
глобализация
воспринимается
как
принуждение,
продиктованное экономически развитыми странами менее
развитым государствам;
- глобальная унификация кроет риск в статичности и,
частично, в удовлетворении интересов определенных государств;
допускается,
что
национальные
бухгалтерские
обстоятельства и специфика, связанные с правовыми системами,
степенью экономического развития, культурными различиями, в
состоянии негативно реагировать на глобализацию;
- существует реальный риск подавления утвердившихся и
эффективных бухгалтерских практик на локальном уровне;
- отсутствие конкретных и детальных направлений и
руководств по применению МБС в отдельных юрисдикциях
порождает вероятность их неадекватного применения и,
соответственно, влечет за собой различное качество и
невозможность сопоставления информации, содержащейся в
финансовых отчетах отдельных предприятий;
- утверждение МБС в качестве глобальных стандартов может
превратиться в субъект политических и корпоративных интересов
и, следовательно, вызвать конфликты и отклонения, связанные с
применением
весьма
дифференцированных
локальных
бухгалтерских практик;
- глобализация бухгалтерских стандартов может оказаться
нежелательной в ряде государств, поскольку расходы по
внедрению и присоединению бухгалтерских систем к МБС
намного превышают выгоду.
Заключение. Глобальную гармонизацию бухгалтерских
стандартов необходимо рассматривать и воспринимать как
стратегию долгосрочного развития учета и финансовой отчетности.
Этот процесс имеет свою десятилетнюю предысторию и
фундамент, которые основываются на масштабных социальноэкономических трансформациях. Бесспорно, мировое хозяйство
заинтересовано в единой и гармонизированной концепции учета,
способной быстро и адекватно реагировать на его потребности.
Глобализация в области учета все еще не закончилась. Требуется
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продолжить прилагать непрерывные усилия институтов и самих
специалистов-бухгалтеров с целью интеграции и преодоления
различий в отчетах. Глобальную гармонию в области учета
необходимо сохранить и поддерживать в разнообразии
международных и национальных бухгалтерских правил и
требований посредством широкого распространения бухгалтерских
стандартов и их концептуальных основ.
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ФГБОУ ВО КЕМГУ
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ОРГАНІЗАЦІЙ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА РЕГІОНУ
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF KEY ASSETS
OF THE REGIONAL AGRICULTURAL ORGANIZATION
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА
РЕГИОНА
У статті розглянуті основні аспекти оцінки ефективності використання
основних виробничих фондів організацій аграрного сектора Кемеровської області.
Проведено детальний факторний аналіз Фондорентабельность, визначені основні
фактори, які впливають на її зміну. Запропоновано шляхи визначення резервів
підвищення ефективності використання основних засобів організацій
агропромислового комплексу регіону.
Ключові слова: основні засоби, показники ефективності, факторний
аналіз
The article describes the main aspects an efficiency evaluation of use of the fixed
assets of the organizations in the agrarian sector of Kemerovo region. The
disaggregated factorial analysis of return on production assets is carried out, the major
factors, influencing its change, are determined. The activities are offered determining
reserves of increase in efficiency of use of the fixed assets of the organizations of the
regional agro-industrial complex.
Keywords: fixed assets, performance indicators, factor analysis
В статье рассмотрены основные аспекты оценки эффективности
использования основных производственных фондов организаций аграрного
сектора Кемеровской области. Проведен детализированный факторный анализ
фондорентабельности, определены основные факторы, влияющие на ее
изменение. Предложены пути повышения эффективности использования
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основных средств организаций агропромышленного комплекса региона.
Ключевые слова: основные средства, показатели эффективности,
факторный анализ

Постановка проблемы. Особым видом производственных
ресурсов являются основные средства. Оценка эффективности
использования основных средств основана на применении общей
для всех видов ресурсов технологии оценки, включающие расчет и
анализ показателей отдачи и емкости, рентабельности [5].
Анализ последних исследований и публикаций. В научных
трудах ученых Шеремета А.Д., Савицкой Г.В., Войтоловского Н.В
оценка эффективности использования основных производственных
фондов проводится на основании показателей фондоотдачи,
фондоемкости и фондорентабельности. В данной работе
рассмотрен подробный факторный анализ фондрентабельности,
который включает в себя взаимосвязь показателей первого
порядка, а именно фондоотдачи и рентабельности продукции.
Изложение
основных
результатов
исследования.
Агропромышленный комплекс Кемеровской области остается
важнейшей
составляющей
экономики
региона.
В
сельскохозяйственном обороте региона находится 2 399 тыс. га
земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 27% от
общей площади земельных ресурсов Кузбасса. Кроме того,
территория области относится к регионом с высоким уровнем
распаханности. Этому способствуют высокое плодородие почв и
потребности региона в продукции растениеводства. Пашня
занимает 1 475 тыс. га. Посевная площадь под урожай 2013 года
составляла 1 012 тыс. га, или 99,5% к уровню прошлого года[3].
Сельскохозяйственное
производство
области
характеризуется высокой интенсификацией производства по
сравнению с соседними регионами[4]. На каждого жителя
приходится только 0,5 га пашни, тогда как в Алтайском крае – 2,6
га, Новосибирской области – 1,4 га.
В результате немало важным является эффективное
использование имущества организации, в том числе основных
средств (табл. 1).
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Таблица 1
Анализ эффективности использования основных производственных
фондов организаций аграрного сектора региона
Показатели
2013г.
2014г.
Изменение,
(+,-)
1. Выручка от реализации, 13590.3
17526.7
3936.4
млн.руб.*
2. Стоимость основных фондов, 12121.5
14698.9
2577.4
млн.руб.*
3. Фондоотдача, руб./руб.
1.1
1.2
0.1
4. Фондоемкость, руб./руб.
0.9
0.8
-0.1
5. Фондорентабельность,%
8.6
11.8
3.2
6. Чистая прибыль, млн. руб.*
1044.9
1741.6
696.7
7. Активная часть основных
7310.2
8316.5
1006.3
фондов, млн.руб.*
8.Рентабельность продукции,%
7.7
9.9
2.2
9. Фондоотдача активной части
1.9
2.1
0.2
основных фондов, руб./руб.
10.
Доля
активной
части
60.3
56.6
-3.7
основных фондов,%
*
По
данным
Департамента
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Кемеровской области

На основании полученных данных можно сказать, что в 2014
году эффективность использования основных средств повышается,
так как фондоотдача возросла на 0,1 руб./руб., а
фондорнтабельность на 3,2% повысилась соответственно.
Более
детализированный
анализ
эффективности
использования основных средств можно провести с помощью
применения методики факторного анализа используя следующую
формулу[1]:
Rопф=
,
(1)
где Rопф- фондорентабельность основных средств;
П- чистая прибыль;
ВП- выручка от реализации продукции;
ОПФ- основных средства
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Взаимосвязь факторов и оценку их влияния
фондорентабельность представим в виде схемы (рис.1)

на

Рис.1. Схема двухуровневой факторной системы
фондорентабельности и оценка влияния факторов

Как видно фодорентабельность изменилась за счет факторов
первого порядка фондоотдачи на 0,6%, и в большей степени на
2,6% за счет изменения прибыли организации. Однако на не
достаточный рост результативного показателя повлияло снижение
доли активного оборудования в общей стоимости основных
средств (-0,8%).
Выводы. В ходе проведенного исследования была выявлена
проблема недостаточного использования активной части основных
средств, что негативно сказалось на эффективности использования
оборудования организациями сельскохозяйственного производства,
и как следствие оказало негативное влияние на получение
дополнительной части прибыли.
На основании применяемой методики можно установить
неиспользованные резервы повышения уровня рентабельности
основных производственных фондов, а именно в данном случае
повысить рентабельность основных средств можно за счет
сокращения сверхплановых целодневных и внутрисменных
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простоев оборудования.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УКРАИНЕ
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные этапы
развития бухгалтерского учета в Украине. Кроме этого, рассматриваются
основные аспекты, влияющие на развитие бухгалтерского учета в двух странах.
А также проводиться анализ состояния бухгалтерского учета в Украине.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, период, бухгалтерский учет,
период, униграфия, диплография, социалистический период, капиталистический
период.

HISTORICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF
ACCOUNTING IN UKRAINE
Annotation. The article discusses the basic stages of development of accounting
in Bulgaria and Ukraine. The basic aspects that have influence on the development of
accounting in both countries are examined as well, and the analysis of the status of
accounting in Ukraine is provided too.
Keywords: accounting, period, unigraphia, diplographia, socialist period,
capitalist period.

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТІ РОЗВИТКУ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Анотація. У даній статті розглядаються основні етапи розвитку
бухгалтерського обліку в Україні. Крім цього, розглядаються основні аспекти, що
впливають на розвиток бухгалтерського обліку в двох країнах. А також
проводитися аналіз стану бухгалтерського обліку в Україні.
Ключові слова: бухгалтерський облік, період, бухгалтерський облік,
період, уніграфія, діплографія, соціалістичний період, капіталістичний період.

Изучая исторические аспекты развития бухгалтерского учета
в Украине и Болгарии необходимо отметить тот факт, что
существует достаточно большое количество классификаций этапов
развития бухгалтерского учета.
Необходимо отметить, что бухгалтерский учёт, в своей
основе, начал развитие еще 6000 лет назад. Но несмотря на это в
некоторых источниках присутствует информация о том что
бухгалтерский учёт, а именно его зачатки, упоминаются в
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источниках о Месопотамии и датируются 7000 д н. э.
Можно утверждать что бухгалтерский учет зародился очень
давно. Так в учебном пособии под редакцией Сарапиной Е. А.,
Пинчук Т. А. и Стефанович Н. Я «История бухгалтерского учета»,
2014 года издания, упоминается что, самые ранние зарождения
бухгалтерского учета были в Египте (VI тысячелетие до н.е.),
Индия (III тысячелетие до н.е.) и других государствах.
Таким образом можно отметить что зарождение учета было
вызвано такими факторами как появление цифр и необходимости
контроля имущества, как государственного, так и частного. После
появления письменности пошло развитие бухгалтерского учета.
После чего следующим этапом в развитии бухгалтерского
учета были XIV – XV века, т.е. этап средневековья.
В трудах Бенедетто Котрульи (1458 г.) впервые говорится о
бухгалтерском учете как о науке. Бенедетто Котрульи положил
начало рассмотрению бухгалтерского учета как орудия управления
отдельным предприятием, с одной стороны, и как универсальной
методологической науки - с другой.
В тоже время, немецкий философ Оскар Шпенглер (1880 1936 гг.) полагал, что три великих человека - Колумб, Коперник и
Пачоли - изменили мир.
Как известно в 1494 году в Венеции . францисканский монах
Лука Пачоли (1445 - 1517 гг.) опубликовал книгу, одна из частей
которой называлась "Трактат о счетах и записях". Это было первое
описание двойной бухгалтерии. На протяжении свыше пятисот лет
идеи Луки Пачоли оказывали и все еще оказывают влияние на
развитие учета как науки.
Согласно Луки Пачоли, необходимо выполнять три условия
всякому, кто желает в исправности вести торговлю:
первое и самое главное - иметь наличные деньги и разного
рода другие ценности, без помощи которых трудно вести
торговлю;
второе - уметь вести книги и быстро считать;
третье - вести свои дела в должном порядке и как следует,
чтобы без задержки получить всякие сведения как относительно
долгов, так и требований.
Однако Лука Пачоли не был единственным в области
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бухгалтерского учета. Предшественником Луки Пачоли был
Бенедетто Котрульи, а последователями "отца бухгалтерии" стали
Г. Грамматеус, Д. Манчини, Я. Импин, В. Швайкер, В. Менгри, А.
Пиетро.
Формирование бухгалтерского учета как науки произошло в
конце XIX – начале XX века. Таким образом бухгалтерский учёта
является одной из древнейших наук.
В связи с этим многие ученные по разному классифицируют
этапы развития бухгалтерского учета. Так например, русские
ученные в области бухгалтерского учета, - Я. В. Соколов и В. Я.
Соколов, рассматривают возникновение и развитие бухгалтерского
учета от проявления его как практической деятельности и как
науки. Они определяют следующие этапы в развитии:
1.
Натуралистический – от 4000 до н.э. до 500г. н.е.
2.
Стоимостной этап – появляются деньги – от 500 г.
д.н.э. до 1300 г. н.э.
3.
Диаграфический (двойной) бухгалтерский учет
(1300 - 1800)
4.
Теоретико практический этап (1800-1900)
5.
Научное осмысление бухгалтерского учета (1900 1950)
6.
Время от 1950 до наших дней – современный этап
развития бухгалтерского учета.
Так, в книге доц. Трифона Трифонова, кафедра
бухгалтерского учета и анализа Университета Национальной и
Мировой экономики, «Теория бухгалтерского учета: философскоэкономические основы моделирования», описываются следующие
этапы развития бухгалтерского учета:
1)
Обслуживающее деловодство. Использовался в
основном для инвентаризаций и учета доходов и расходов.
2)
Финансовый учет. В основном связан с торговой
деятельностью.
3)
Отчетное производство, связанное с капитализмом.
4)
Управленческий учет, развитие получил в XX веке,
а название типично для англосаксонской школы.
5)
Корпоративный учет.
В Украине бухгалтерский учет в основном имеет следующую
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классификацию:
1)
IX - XVIII век. – Униграфический бухгалтерский учет
(простой)
2)
XVIII - 1917 - Введение двойного учета в России до
советского периода. Включает в себя ч капиталистический период
и средневековый период
3)
1917 - 1991 годы - советский период
4)
1991 - 1999 годы - переходный период
5)
1999 – неокапиталистический период.
Также существуют и другие этапы в рамках систематизации
бухгалтерского учета, которые предоставлены в таблице 1. Таким
образом разные ученные сформировали свои этапы развития
бухгалтерского учета.
Но необходимо заметить, что в XIX – XX в.в., когда на
территории
ряда
стран,
действовало
коммунистическосоциалистические направленности в экономики, что отличается от
капиталистических направленностей западных стран.
Авторы
Карл
Родбертус
(Германия,
1870)
Джузепе a)
Чербони b)
(италия,
c)
1873)
d)
Леон Сей
(Франция,
1883)
Александър
Рудановски
(Русия, 1925)
Жанин Ш.
Русо
a)
(Франция, b)
1963)
c)
Норман

Таблица 1
Этапы систематизации бухгалтерского учета.
Натуральный (докапиталистический)
Стойностен (капиталистически)
Античная древность (Л. Фибоначи, XIII век – Л. Пачиоли);
Комерческие исчисления (Л. Пачиоли, XV – Ф. Вила)
Двойнная отчетность;
Научная отчетность.
Мнемонически – до письменности (устный и символический);
Униграфический, Диаграфический; Логисмография
Статистический – обхватывае все до двойственного учета;
Баланс – система счетов
Использование:
Расчетных счетов;
Счетов агентов;
Материальных счетов;
Докапиталистический
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Стейки
(Англия,
1972)
Нат Стейси
(Англия,
1972)
Рамонд Обер
(Франция,
1979)
Йошаки
Джинан
(Япония,
1980)
В. Бакстър
(Англия,
1983)
Ван Шу
(Китай, 1987)
Дж. Едуардс
(Англия,
1989)
Пиер Ласек
(Франция,
1990)
М. Глоткър
(США, 1991)
Бертран
Колас
(Франция,
1931)
Р. Матесич
(Канада,
1994)

Капиталистический
Развитой пост капиталистический период.
Торговый
Индустриальный
Финансово-монополистический
Информационный – до 1673; Юридический – до 1973;
Экономический (управленческий)
Трансформация едноличной в частную собственость;
Отделение функции управления от функции собственности.
Отделяне бцхгалтерской функции
Классически – Древнего мира до Средневековья;
От 1200 до 1850 г. двойная запись.
От 1850 до 1950 – период калькуляции;
С 1950 г. – до наших дней.
Елементарный учет;
Унигрфическая запись;
Двойная запись;
Электронная отчетность
Докапиталистический период;
Торговый капитализм;
Индустриальный капитализм;
Финансов капитализм
Простой и двойственный учет;
Бухгалтерский учет крупных фирм;
Радикальные изменения в бухгалтерском учете.
Автономный контроль с целью отчетности – расчета прибыли
компании;
Государственный контроль - отчетность по реализации плана.
Средневековый;
Раннекапиталистический;
Индустриальный;
Современный период.
Символистичен;
Далековосточный;
От возникновения письменности до конца 19 века;
Научный период;
Електронный учет.
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Михаил
Пушкар
(Украйна,
2001)

Наталия
Малюга
(Украйна,
2005 )

Архаический– от 5000 до 1500 г. п.н.е.
Рабовладельческий – 1500 – 500 г. п.н.е.
Елинистический - 500 г. п.н.е до 500 г. н.е.
Средновековый – 500 г. – 1200 г.
Создание теории бухгалтерского учета – 1200 г.. – 1600 г.
Распространение бухгалтерского учета– 1600 г. – 1900г.
Установление бухгалтерских принципов –19 век;
Утверждение и распространение универсальных и принципов
бухгалтерского учета – 20 век
Классический период формирования бухгалтерской науки - до
середины 20-го века;
Неоклассическая - вторая половина 20-го века до
сегодняшнего дня и в будущем.

Анализируя данные по периодизации бухгалтерского учета,
можно сказать, что сформировать основные периоды развития
можно следующим образом:
1.
Античный период –до 500 г до н.е.
2.
Средневековый период – до 1500 н.э.
3.
Диаграфический период – от 1500 г. н. е.
4.
Капиталистический период
5.
Создание Бухгалтерского учета как науки – 1800 –
1900 г.г.
6.
Осмысление научных трактовок бухгалтерского
учета.
7.
Неокапиталистический
период
(современный
период).
В постсоветских странах, таких как Украина, существует еще
один период в истории развития бухгалтерского учета, который
можно назвать – Социалистический. Сроки данного периода
различны, и зависят от появления в стране коммунистическосоциалистической власти. Для Украины данный период
обхватывает 1917-1991 годы.
Таким образом, хотелось ты отметить, что вопросом
исторического развития бухгалтерского учета занимаются
практически все ученные данной отрасли, но отсутствует
универсальная (единая) периодизация развития бухгалтерского
учета.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
У статті досліджено проблеми обліково-аналітичного забезпечення
діяльності підприємств. Автор визначає основні проблеми, які виникають на
великих підприємствах та підприємствах малого бізнесу.
Ключові слова: облік, аналіз, забезпечення, інформація, обліковоаналітичне забезпечення, управлінські рішення.

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В статье исследованы проблемы учетно-аналитического обеспечения
деятельности предприятий. Автор определяет основные проблемы, которые
возникают на больших предприятиях и предприятиях малого бизнеса.
Ключевые слова: учет, анализ, обеспечение, информация, учетноаналитическое обеспечение, управленческие решения.

PROBLEMS ACCOUNTING AND ANALYTICAL
SUPPORT OF ENTERPRISES
In the article the problem of accounting-analytical maintenance of enterprises
activity. The author identifies the main problems that arise in large enterprises and
small businesses.
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Основною проблемою більшості підприємств є те, що вони
приділяють мало уваги до кількості і якості вхідної і вихідної
інформації. Тому, на сучасному етапі, питання обліковоаналітичного забезпечення продовжує займати одне із визначних
місць, як основна база для інформаційного забезпечення
підприємств важливою інформацією, що дає можливість на її
основі приймати правильні управлінські рішення. У зв`язку з
швидкими економічними змінами, які відбуваються у світі, рівень
інформаційного забезпечення з року в рік повинен підвищуватися,
але нажаль він все ж залишається недостатнім для підтримки
стабільності підприємства.
Інформаційне забезпечення, облікове забезпеченн, аналітичне
забезпечення – це ті питаня, яким давно приділяють значну увагу
такі науковці, як Бондар М.І., Бутинець Ф.Ф., Гудзинський О.Д.,
Лень В.С., Пилипенко А.А., Сопко В.В. та інші. Оскільки на
підприємствах даним питанням приділяють незначну увагу,
виникає необхідність в доведенні даної інформації до користувачів.
Проаналізувавши дослідження деяких науковців, Гоголь Т.А.
зазначила, що попит на інформацію становить лише 6 – 11 % від
потреби, а це визначає неможливість правильної оцінки
необхідного рівня обсягу обліково-аналітичної інформації в
практичній діяльності суб`єктів господарювання. [1] Це є великим
недоліком, оскільки без інформації ми стаємо незрячими і глухими.
Виникає втрачання розуміння підприємством свого місця в
економічному середовищі. Підприємства втрачають прямий зв`язок
із внутрішнім і зовнішнім середовищем, залишаючись тільки на
рівні зв`язку з державою по сплаті податків та зборів, з
постачальниками сировини із якими постійно співпрацюють
(відсутність пошуку нових каналів постачання), зі споживачами,
яких може стати менше з наявністю (або появою) на ринку більш
перспективних і конкурентноздатних підприємств.
Отже, інформаційне забезпечення – це якісне інформаційне
обслуговування управління персоналу підприємства шляхом
створення динамічної системи збору даних, їх обробки, зберігання
та перетворення на достовірну, своєчасну, точну, актуальну
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інформацію для ефективного ведення процесу управління та
прийняття відповідних управлінських рішень. [3]
Як відомо, однією із вимог до бухгалтерського обліку є
точність. Але потрібно зазначити, що інформація на сто відсотків
точною бути не може, оскільки існує багато факторів, які
впливають на її точність.
Такими факторами можуть бути:
- внутрішні фактори: відсутність графіка документооборту на
підприємстві; відсутність системи керування документами між
підрозділами підприємства; відсутність програмних продуктів в
середині системи; невисокі вимоги до науково-технічного рівня
виробництва, що забезпечує конкурентоспроможність; низькі
освітньо-кваліфікаційний рівень працівників та вимоги до

кваліфікації кадрів високотехнологічних виробництв тощо.
- економічні фактори (зовнішні): постійна зміна (або
коригування) законодавства, що негативно впливає на роботу
працівників облікового апарату та облікову інформацію; складна і
нерівноуважена система оподаткування; якість економічного
законодавства; постійна зміна стану економіки та ринків; масштаби
економічної підтримки деяких підприємств (галузей); високі ставки
банківського проценту; нестабільна цінова політика.
- політичні фактори (зовнішні): інфляційні процеси в країні;
курс валют; міжнародні взаємовідносини; рішення уряду щодо
підтримки окремих підприємств (галузей); вимоги забезпечення
рівня зайнятості тощо;
- психологічні фактори (внутрішні і зовнішні): власна інтуіція
ведення бізнесу, яка не завжди збігається з економічнми
показниками; самовпевненість; недооцінювання конкурентів і т.д.
Загалом, основними функціональними компонентами
інформаційної системи підприємства є облік і аналіз. Облік збирає,
накопичує, реєструє, обробляє, узагальнює інформацію про
діяльність підприємства, а аналіз на основі різних методів,
способів, прийомів дає можливість зробити відповідні висновки
про фінансовий стан підприємства для прийняття управлінських
рішень щодо діяльності і розвитку підприємства, зменшення
ризиків, здійснення прогнозів на майбутнє.
Як зазначають Рожелюк В.М. і Денчук П.Н., «потреби різних
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організаційних рівнів і функціональних сфер менеджменту
задовольняють п`ять головних типів інформаційних систем: ділопроцесійні, офісно-автоматизаційні, управлінсько-інформаційні,
системи підтримки рішення, системи підтримки виконання
рішення». [3] На нашу думку можна розширити вказані типи
інформаційної системи: системи альтернативи у виборі
правильного рішення та системи зворотного зв`язку для аналізу
результативності в прийнятті рішення.
Тому, для підтримки існування підприємства в ринковому
середовищі, необхідно мати на увазі, що будь-яка інформація, яка
виникає в системі управління підприємством, повинна мати
технологічне і організаційне підгрунтя. Рівень організації таких
систем буде дещо відрізнятися від загального рівня організаційної
культури на підприємстві та наявних технічних можливостей.
Також, необхідність стратегічної орієнтації облікового процесу
вимагає включення до складу наявних підсистем і певних
аналітичних функцій. [2]
Значну роль у формування обліково-аналітичної інформації
відіграє розмір підприємства, забезпеченість трудовими ресурсами,
інтелектуальним капіталом тощо. Розглянемо проблеми, які
виникають на великих підприємствах та підприємствах малого
бізнесу (табл. 1).
Таблиця 1
Проблеми обліково-аналітичного забезпечення діяльності
підприємств
Вид
Характеристика
Проблеми обліковопідприєм
підприємства
аналітичного забезпеченн
ства
Великі
великий
масштаб - різні інформаційні потреби
діяльності;
користувачів;
- розгалужена структура - невчасність забезпечення
управлінського апарату;
інформацією
структурних
- розгалужена структура підрозділів;
підрозділів;
- відсутність автома-тизованих
складна
система робочих місць по структурних
управління
з підрозділах;
горизонтальним
і додаткові
ресурси
на
вертикальним
рухом проведення
відповідних
інформації.
облікових
і
аналітичних
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Малі

невелика
кількість
працівників;
- малий керівний апарат;
- прямий зв`язок керівника
з підлеглими;
- невеликий (обмежений)
обсяг виробництва;
- звужений асортимент
видів продукції;
спрощена
система
управління
з
прямими
інформаційними зв`язками;
невеликий
обсяг
документації;
швидка
обробка
інформації.

процедур
та
створення
додаткового підрозділу;
- відсутність форми подання
облікової
і
аналітичної
інформації
(управлінський
облік).
обмеженість
ресурсних
можливостей
(матеріальних,
технічних, трудових);
забезпеченість
ринку
товаром, який вже переважає
на
ньому,
що
зачасту
перевищує попит;
відсутність
необхідної
кількості
висококваліфікованих
працівників.

Отже, можна зробити висновок, що основними проблемами
обліково-аналітичного забезпечення є не тільки внутрішні фактори,
а й економічні і політичні, які не дають можливості підприємствам
в повній мірі розкрити власний потенціал та створитити більш
лояльні умови для ведення господарської діяльності.
Інформація на підприємстві стає все більш замкнутішою, а
фінансова звітність більш звуженою. Тому основою для обліковоаналітичного забезпечення повинні бути додаткові звіти про
діяльність підприємства з управлінського обліку, різні облікові
регістри з фінансового обліку з додатковим поясненням основних
показників, показники, які включаються до Глобального договору
(незважаючи на те, що підприємство не являється його учасником),

спрямована на сприяння соціальній відповідальності
господарської діяльності (бізнесу) та підтримку вирішення
підприємницькими колами різних проблем, програмне
забезпечення для розрахунку і відображення фінансових
результатів та проведення відповідного аналізу структурами
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управління (менеджмент).
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У даній статті проведено порівняльний аналіз законодавства у сфері
обліку оплати праці у 2015-2016 роках на основі вивчення діючих нормативноправових актів, що регулюють процес оплати праці. На сучасному етапі
розвитку економічних відносин в України питання заробітку громадян є
актуальним.
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INNOVATION TAX ACCOUNTING IN WAGES
В данной статье проведен сравнительный анализ законодательства в сфере
учета оплаты труда в 2015-2016 годах на основе изучения действующих
нормативно-правовых актов, регулирующих процесс оплаты труда. На
современном этапе развития экономических отношений в Украине вопрос
заработка граждан является актуальным.
Ключевые слова: учет, заработная плата, оплата труда, налогообложение,
налог, доход, работник, работодатель.

НОВШЕСТВА НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА
This article presents a comparative analysis of legislation on payroll in the years
2015-2016 by studying the existing regulatory legal acts regulating the payment process
work. The public question of income is very important at the present stage of
development of economic relations in Ukraine.
Keywords: account, wages, salaries, taxation, tax revenue, employee, employer.

На сучасному етапі економічного розвитку України, в час,
коли часто змінюється податкове законодавство, необхідно
оперативно та ефективно реагувати на ці зміни. Для фахівців, що
займаються обліком розрахунків з оплати праці працівників та
службовців, необхідно постійно оновлювати напрацьований
механізм нарахування заробітної плати та проведення розрахунку
утримань з неї. Невирішеною проблемою залишається оперативне
оновлення програмного забезпечення, що використовують при
обрахунку заробітної плати та його адаптації до чинного
законодавства.
Метою дослідження є оцінка нововведень податкового
законодавства у сфері обліку оплати праці працівників на основі
розгляду теоретичних та практичних аспектів обраної тематики.
Оплaтa прaці є вaжливою чaстиною ринкових відносин,
ознaкою ефективності економіки крaїни і її соціaльної політики.
Зaробітнa плaтa мaє подвійне значення, оскільки є джерелом
доходу для прaцівників і стaттею у структурі витрaт суб’єкта
господарювання.
Відповідно до статті 43 Конституції України у кожного
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громадянина є право на працю, що включає можливість заробляти
собі на життя діяльністю, яку він вільно обирає, або на яку він
вільно погоджується. Заробітна плата – це грошовий вираз вартості
робочої сили, яка є товаром, її ціна. В сучасних умовах ціна
робочої сили визначається попитом і пропозицією, але в основі
міститься її вартість.
Зaкон Укрaїни «Про оплaту прaці» трактує зaробітну плaту
як винaгороду, обчислену у грошовому вирaзі, яку влaсник aбо
уповновaжений ним оргaн виплaчує прaцівникові зa виконaну ним
роботу [4].
Оплата праці є важливим елементом ринкових відносин,
ознакою ефективності економіки країни і її соціальної політики,
інтегральним показником якості функціонування окремого
суб’єкта господарювання.
Негативні наслідки низького рівня заробітної плати
полягають:
– по-перше, у низькій якості життя українських громадян і
відповідному зниженні рівня людського потенціалу України;
– по-друге, у недооцінці реального впливу низьких
заробітних плат на мотивацію до ефективної праці. Через мізерний
рівень заробітків у найманих працівників знижуються мотиви до
високопродуктивної праці: заробітна плата працівника, що не
відповідає і не прив’язана до показників його праці, не є для нього
стимулом;
– по-третє, у витоку кваліфікованих кадрів зі сфер з низьким
рівнем оплати праці, передусім з бюджетної сфери: освіти, науки й
охорони здоров’я, що матиме особливо негативні наслідки у
майбутньому (обмеження розвитку людського капіталу й переходу
до економіки знань);
– по-четверте, у підриві зацікавленості роботодавців до
впровадження нової техніки і технологій в умовах низької ціни
праці;
– по-п’яте, у стримуванні платоспроможного попиту та
гальмуванні розвитку економіки в цілому, оскільки низька оплата
праці пов’язана зі слабким розширенням ємності внутрішнього
ринку для стимулювання вітчизняних товаровиробників;
– по-шосте, у стримуванні процесу або повній відсутності
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можливості заощадження населення, хоча саме заощадження є
важливим джерелом інвестицій в економічний розвиток;
–
по-сьоме, у слабкому формуванні ринку житла через
заниження зарплат;
– по-восьме, у нарощенні демографічних проблем українців,
які також значною мірою зумовлені низьким рівнем їхнього життя;
– по-дев’яте, у пошуку шляхів виживання із застосуванням
незаконних засобів: корупції, контрабанди дешевих товарів тощо .
Зарубіжний досвід свідчить, що в кризових умовах
економіки
необхідно
використовувати якісну, тобто
високооплачувану робочу силу, яка може створювати
конкурентоспроможну продукцію. Однак українські роботодавці
діють за старими принципами, використовуючи метод скорочення
штатів та зниження рівня оплати праці своїх працівників.
На сьогодні в Україні «поширена» практика оплати праці у
конвертах, звідси мільйонне недоврахування коштів у державному
бюджеті та соціальних фондах, особливо пенсійному. Одним із
можливих напрямів антикризової політики у такій ситуації може
стати перевірений закордонний досвід підвищення податкового
тиску на високооплачувані прошарки населення та застосування
диференційованої шкали оподаткування для населення з низькими
рівнями заробітних плат.
Крім того, для боротьби з негативними наслідками низького
рівня заробітної плати, виведення з тіні грошових коштів, державі
доводиться проводити ряд реформ. Динамічні зміни законодавства
України в сфері регулювання оплати праці працівників з однієї
сторони спричиняють великий вплив на рівень доходів
працюючих, зацікавленість їх у результатах своєї роботи, а з іншої
сторони ускладнюють роботу фахівців, що займаються
нарахуванням та утриманням податків та зборів із заробітної плати.
Відповідно до чинного законодавства для того, щоб
здійснити оплату праці працівника суб’єкта господарювання
бухгалтер зобов’язаний зробити необхідні нарахування і
утримання податків та зборів із нарахованої заробітної плати.
Нарахування на заробітну плату — це податок, який сплачує
сам роботодавець з фонду оплати праці.
В свою чергу утримання із заробітної плати — це податки та
78

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

збори, які утримуються з суми доходу, що виплачується
працівнику. Відповідальність за їх перерахування до відповідних
бюджетів лежить на плечах роботодавця [2].
Податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) відноситься
до категорії утримань із заробітної плати працівників. У зв’язку зі
зміною податкового законодавства розміри ставок ПДФО у 2016
році змінились у порівнянні з попередніми роками. Так, у 2016 році
застосовується ставка 18 % до усієї бази оподаткування, незалежно
від її розміру [5].
Серед нововведень, які можна вважати позитивними, слід
виокремити звільнення від обкладення ПДФО доходів, що
отримані фізичними особами у зв’язку зі здійсненням заходів щодо
енергоефективності й енергозбереження.
Військовий збір залишається без змін, тобто його розмір
становить 1,5 %. Коло платників: фізична особа — резидент,
фізична особа — нерезидент і податковий агент.
Об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163
ПКУ, зокрема для резидентів (п. 163.1): загальний місячний
(річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в
Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування
(виплати, надання); іноземні доходи — доходи (прибуток),
отримані з джерел за межами України.
Для
нерезидентів:
загальний
місячний
(річний)
оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;
доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).
Як наслідок, до числа об’єктів оподаткування військовим
збором входять: проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші
пасивні (інвестиційні) доходи, сплачені резидентами України;
доходи від надання резидентам або нерезидентам майна в оренду;
доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, доходи від
відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у т. ч. акцій
українських емітентів; доходи, отримані у вигляді внесків і премій
на страхування та перестрахування ризиків на території України;
заробітна плата, інші виплати та винагороди, виплачені відповідно
до умов трудового договору та цивільно-правових договорів;
спадщина, подарунки, виграші, призи; доходи від зайняття
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підприємницькою й незалежною професійною діяльністю.
Відмінено обов’язок подавати річну декларацію фізичними
особами, якщо впродовж податкового (звітного) року
оподатковувані доходи нараховувалися одночасно двома або
більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума
таких оподатковуваних доходів перевищує 120 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного податкового року.
Для фізичних осіб-підприємців скасовано обов’язок сплати
авансового внеску з ПДФО у відсотках до минулого року, а кінцеві
терміни сплати податку суттєво перенесено – на 20 квітня, 20
липня і 20 жовтня. Авансовий платіж за четвертий календарний
квартал не розраховується та не сплачується. Не сплачується такий
авансовий платіж, якщо результатом розрахунку авансового
платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення
Однією з головних новацій в процесі адміністрування ПДФО
та військового збору було об’єднання їх в одну звітність –
Декларацію про майновий стан і доходи за новою формою,
затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від
02.10.2015 № 859 [6]. Саме за цією формою платники податку на
доходи фізичних осіб звітують в 2016 році вперше.
Крім того, скасовано норму, що зобов’язує здійснювати
перерахунок податку із задекларованої річної загальної суми
оподатковуваних доходів.
У 2016 році було прийнято єдину ставку ЄСВ 22 %. Вона
застосовуватиметься до усіх видів доходів, на які раніше
нараховувався ЄСВ. Винятком будуть спеціальні ставки
нарахування ЄСВ для інвалідів (8,41 %, 5,3% і 5,5 %), які
залишатимуться без змін [1].
ЄСВ тепер будуть платити виключно роботодавець, а
відрахування для працівника в розмірі 3,6 % скасували.
До того ж, у 2016 році скасували визначення класу
професійного ризику для роботодавців та відповідні перевірки з
боку Фонду соціального страхування щодо правильності такого
визначення.
Максимальна величина місячного доходу, на який
нараховується ЄСВ, становитиме не 17, а 25 прожиткових
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мінімумів. Тобто: з 1 січня – 34450 грн., з 1 травня – 36250 грн., з 1
грудня – 38750 грн..
Якщо працівникові нараховується зарплата або інші виплати
в сумі менше мінімальної заробітної плати, тo в більшості випадків
доведеться донараховувати страховий внесок до мінімально
припустимого рівня.
Незалежно від системи оподаткування для всіх суб’єктів
господарювання база нарахування ЄСВ залишилась без змін.
Позитивним є той факт, що штрафні санкції щодо осіб,
мобілізованих на військову службу не застосовуються. Підставою є
копія військового квитка або копія документа, виданого
відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов
такої особи на військову службу під час мобілізації, на особливий
період. Підтверджуючі документи потрібно подати до органів
доходів і зборів протягом 10 днів після мобілізації.
Найголовнішим акцентом останньої «податкової реформи»
було зменшення загального навантаження на фонд заробітної
плати, в тому числі за рахунок кардинального зниження ставки
єдиного соціального внеску та зміни ставок з податку з доходів
фізичних осіб.
Відповідно до нововведень податкового законодавства
відбулись такі основні зміни у сфері оподаткування заробітних
плат працівників:
 встановлено єдину ставку ПДФО 18 % для заробітних плат;
 відмінено обов’язок подавати річну декларацію фізичними
особами, якщо впродовж податкового (звітного) року
оподатковувані доходи нараховувалися одночасно двома або
більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума
таких оподатковуваних доходів перевищує 120 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного податкового року.
 визначено податкову соціальну пільгу в розмірі 50 % від
прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на
місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового
року в розмірі 869 грн.;
 відмінено утримання ЄСВ із заробітних плат працівників в
розмірі 3,6 %;
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 скасовано групи ризику роботи та встановлено єдину
ставку 22 % нарахування ЄСВ для заробітних плат;
 максимальна величина місячного доходу, на який
нараховується ЄСВ, становитиме не 17, а 25 прожиткових
мінімумів. Тобто: з 1 січня – 34450 грн., з 1 травня – 36250 грн., з 1
грудня – 38750 грн.;
 військовий збір залишається без змін;
 однією з головних новацій в процесі адміністрування
ПДФО та військового збору було об’єднання їх в одну звітність –
Декларацію про майновий стан і доходи за новою формою,
затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від
02.10.2015 № 859. Саме за цією формою платники податку на
доходи фізичних осіб звітують в 2016 році вперше.
 позитивним є той факт, що штрафні санкції щодо осіб,
мобілізованих на військову службу не застосовуються. Підставою є
копія військового квитка або копія документа, виданого
відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов
такої особи на військову службу під час мобілізації, на особливий
період. Підтверджуючі документи потрібно подати до органів
доходів і зборів протягом 10 днів після мобілізації;
Таким чином, загальні зміни в оподаткуванні заробітних плат
працівників різних суб’єктів оподаткування мають на меті
спрощення процесу адміністрування податків та зборів. Завдяки
«податковій реформі» було зменшене загальне навантаження на
фонд заробітної плати в тому числі за рахунок кардинального
зниження ставки єдиного соціального внеску та зміни ставок з
податку з доходів фізичних осіб.
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КЛАСИФІКАЦІЇ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ
У статті розглянуто існуючі підходи до визначення сутності поняття
«трудовий договір» та основні ознаки його класифікації.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ И
КЛАССИФИКАЦИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ
В статье рассмотрены существующие подходы к определению сущности
понятия "трудовой договор" и основные признаки его классификации.
Ключевые слова: трудовий договор, трудовое соглашение, гражданскоправовой договор, КЗоТ Украины.
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THE QUESTION OF DETERMINING THE NATURE AND
CLASSIFICATION OF CONTRACTS OF EMPLOYMENT
The existent going near determination of essence of concept "labour contract"
and basic signs of his classification is considered in the article.
Keywords: трудовий agreement, labour agreement, civil legal agreement,
labour code of Ukraine.

Основою створення всіх соціальних благ є праця. Вона є
обов’язковим атрибутом існування людини та суспільства. Людина
наймається на роботу для того, щоб забезпечити себе матеріально,
а тому за свою працю вона хоче отримати винагороду, яку в
правовій та економічній літературі прийнято називати заробітною
платою. Власник, уклавши трудовий договір, з одного боку,
використовує працю працівників, а з іншого - бере на себе
зобов’язанння щодо надання гарантій, пільг, соціального
забезпечення працівника тощо. Окремі роботодавці уникають
належного оформлення трудових договорів, тим самим знижують
рівень гарантій працівників.
Багато дослідників вивчали суть поняття „трудовий договір”,
зокрема:
М.Г.Александров,
Н.Б.Болотіна,
В.С.Венедіктов,
С.Ю.Головіна,
П.І.Жигалкін,
С.О.Іванов,
О.С.Пашков,
П.Д.Пилипенко, Б.С.Стичинський та інші. Проте до тепер
залишається багато суперечливих питань. В сучасному трудовому
праві використовуються поняття „трудова угода” та „трудовий
договір”, які мають між собою відмінності.
Так, у ст.21 КЗпП України міститься визначення „трудового
договору” – це угода між працівником і власником підприємства
(установи, організації) або уповноваженим ним органом чи
фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати
роботу, визначену цією угодою з підляганням внутрішньому
трудовому розпорядкові, а власник підприємства (установи,
організації) або уповноважений ним орган чи фізична особа
зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату та
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи,
передбачені законодавством про працю, колективним договором і
угодою сторін [3]. А ось про „трудову угоду” у цьому документі не
йдеться, хоча цей термін неодноразово використовується.
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Лях О.Ф. під трудовим договором розумів угоду сторін, за
якою особа, що найнялася, надає свою роботу, а наймач
зобов’язаний сплачувати йому винагороду за працю [5, с.8-10].
Пашерстнік А.Є. визначає трудовий договір як угоду, за якою
працівник зобов’язується виконувати роботу певного роду, а
підприємство (установа) зобов’язується виплачувати винагороду за
виконану роботу відповідно до кількості та якості праці за
заздалегідь встановленими нормами та забезпечити працівнику
умови праці відповідно до вимог законодавства [6, с.200-201].
Смірнов О.В. висловив думку, що трудовий договір у науці
трудового права розглядається не лише як юридичний факт, що
спричиняє виникнення трудових правовідносин, а і як форма
реалізації громадянами права на працю та як інституція трудового
права, що об’єднує норми, які регулюють прийняття на роботу,
переведення, звільнення [10, с.171].
На основі проведеного аналізу праць вчених та законодавчих
і нормативних актів можна зробити висновок, що трудовий договір
– це договір між працівником та роботодавцем, за яким працівник
зобов’язується виконувати роботу (трудову функцію) з
дотриманням трудового законодавства, колективних договорів і
угод, правил внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець –
надавати працівникові роботу за цією угодою, забезпечити його
робоче місце належними, безпечними та здоровими умовами праці,
своєчасно виплачувати в повному обсязі визначену заробітну
плату.
В науковій літературі трудові договори класифікують за
багатьма ознаками. Так, у КЗпП залежно від строку виокремлюють
договори строкові, на невизначений строк, безстрокові, на
виконання певної роботи. За ознакою суб’єктного складу діючий в
Україні КЗпП містить норми, які визначають порядок укладення
трудових договорів із жінками, молоддю, особами, які поєднують
роботу і навчання тощо. Класифікація трудових договорів дає
можливість систематизувати порядок їх укладання.
Одним із перших досліджень видів трудового договору є
праця Левіант Ф.М. „Види трудового договору”, в якій
запропоновано
таку
класифікацію:
1)
за
критерієм
народногосподарського значення – трудові договори, що
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укладаються в порядку організованого набору, суспільного
заклику, про роботу на Крайній Півночі та прирівняних до неї
районах; 2) за характером трудової діяльності – трудові договори з
викладачами, медпрацівниками тощо; 3) за характером трудового
зв’язку – трудові договори з тимчасовими, сезонними,
позаштатними працівниками, сумісниками; 4) за ініціативою
укладання трудових договорів – ті, що укладаються з ініціативи
обох договірних сторін; 5) трудові договори, що укладаються через
приписи органів державної влади та управління (трудові договори з
особами, які закінчили вищі, середні спеціальні навчальні заклади
та професійно-технічні училища) та трудові договори, що
укладаються за сприяння органів державної влади та управління
(працевлаштування громадян, бронь при прийомі на роботу
неповнолітніх [4, с.66-68].
До дослідження видів трудового договору науковці підходять
по-різному. Так, Болотіна Н.Б. виходить із законодавчо визнаних
критеріїв диференціації та зазначає, що законодавство про працю
містить загальну правову модель трудового договору та її
модифікації залежно від терміну, особливостей характеру роботи,
що виконується, кількості трудових функцій, що виконуються,
порядку виникнення трудових правовідносин тощо [1, с.235].
Теліпко В.Е. та Дутова О.Г. трудовий договір розглядають за
такими критеріями: терміном дії, характером і кількістю
виконуваних трудових функцій, порядком виникнення трудових
правовідносин, специфіки змісту, форми, суб’єктів тощо [9, с.133].
Гусов К.Н. та Толкунова В.Н. запропонували наступну
класифікацію трудових договорів: 1) договір з невизначеним
строком укладається: а) звичайний – є найпоширенішим; у ньому
обумовлюються сторонами місце роботи, трудова функція
працівника, а часто – і розмір заробітної плати; б) контракт – як
правило, належить до строкових договорів; в) із заявленим строком
для підготовки молодим робітником і молодим фахівцем за
направленням по закінченню навчання у профтехучилищах, у
вищих та середніх професійних освітніх закладах, г) прийнятих за
конкурсом; ґ) за суміщенням професій; д) з нештатними
працівниками; е) про надомну роботу; 2) строковий трудовий
договір укладається: а) у вигляді контракту; б) за організованим
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набором; в) для роботи у районах Крайньої Півночі або
прирівняних до неї місцевостях; г) на будь-який визначений
календарний строк, що не перевищує 5 років; ґ) для виробничого
навчання або учнівський на строк не більші 6 міс., який потім
трансформується у звичайний договір з невизначеним строком; д) з
керівником організації на строк, що визначається статутом даної
організації; 3) договір на час виконання певної роботи: а) договір
про тимчасову роботу; б) договір про сезонну роботу; в) договір
для певної іншої роботи (крім тимчасової та сезонної), яка за своїм
характером і обсягом повинна закінчуватися її виконанням [2,
с.192-193].
Отже, узагальнивши думки науковців та вивчивши
нормативно-правові акти щодо підстав класифікації трудового
договору можна зробити висновок про те, що вона не є
досконалою. На нашу думку, основними ознаками поділу трудових
договорів мають бути такі:
1) строковість – безстрокові та строкові. Найбільш
розповсюдженим видом трудового договору є безстрокові
(укладаються на невизначений строк). На думку науковців цей вид
трудового договору є гарантією стабільних трудових відносин
працівників. В КЗпП міститься згадка про ще один вид трудового
договору залежно від строку, на який він укладений – договір,
укладений на час, необхідний для виконання певної роботи. На наш
погляд, це не доречно, оскільки він є різновидом строкового
трудового договору. Єдина відмінність між ними полягає в тому,
що припинення дії трудового договору, укладеного на час
виконання певної роботи, закінчується не по закінченню часу, на
який його укладено, а з виконанням визначеної роботи. Ця
обставина не може бути визначальною для виділення окремого
виду трудового договору;
2) форма трудового договору – усна та письмова. Ст.24 КЗпП
передбачено, що трудовий договір, як правило, укладається в
письмовій формі. В ній наведено перелік випадків, коли письмова
форма трудового договору є обов’язковою, зокрема при укладанні
контракту, при укладанні трудового договору про роботу в районах
з особливими природніми географічними та геологічними умовами
та умовами підвищеного ризику для здоров’я тощо. Це дає підстави
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зробити висновок про те, що може використовуватись і усна форма
трудового договору. На наш погляд, трудовий договір має
укладатися виключно в письмовій формі, що є певною гарантією
для сторін щодо реалізації його положень;
3) спосіб укладання трудового договору – за результатами
конкурсу, шляхом організованого набору працівників, у порядку
альтернативної служби тощо;
4) особливості укладання трудових договорів за участю
спеціальних суб’єктів: з іноземцями, особами без громадянства,
фізичними особами-підприємцями, державними службовцями,
молодими спеціалістами тощо;
5) суб’єкти зі зниженим рівнем працездатності (жінки,
неповнолітні, інваліди).
Згідно трудового законодавства
встановлюється низка пільг для тих осіб, які працюють, але за
статтю, віком, станом здоров’я мають певні особливості праці.
Так, законодавство забороняє укладати трудовий договір із
жінками про роботу зі шкідливими або небезпечними умовами
праці, на важких роботах, за деякими винятками на підземних
роботах. При прийнятті на роботу забороняється необґрунтована
відмова з мотивів вагітності, наявності дітей віком до 3-х років, а
одиноким матерям – при наявності дитини віком до 14 років або
дитини-інваліда.
Укладення трудового договору з неповнолітніми можна лише
по досягненні ними 16 років. Коли існує необхідність укласти
трудовий договір з особами менше 16 років, то це зробити можна
лише за письмовим погодженням з батьком чи матір’ю або особою,
яка їх замінює (усиновителів, піклувальників). Варто пам’ятати і
про заборону встановлення випробувального строку, залучення до
роботи в нічний час, до роботи, яка пов’язана з відрядженням, до
надурочних робіт і робіт у вихідні дні, до робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, підземних робіт. Крім цього, існують
обмеження і для осіб, які не досягли 18-річного віку – переміщення
та підіймання речей, маса яких перевищує встановлені для них
граничні норми.
За інвалідами внаслідок трудового каліцтва або професійного
захворювання визнається право на професійну реабілітацію,
професійне навчання та перекваліфікацію за рахунок роботодавця.
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Підбір робочого місця для інваліда здійснюється переважно на
тому підприємстві, де настала інвалідність (незалежно від її
причини) з врахуванням побажань самого інваліда, його
професійних навичок та знань, рекомендацій медико-соціальних
експертних комісій. Робоче місце інваліда має бути оснащене
спеціальними технічними засобами та пристроями з врахуванням
рекомендацій медико-соціальних експертних комісій. Таке робоче
місце має бути атестоване спеціальною комісією, до складу якої,
крім представників роботодавця, входять представники органів
медико-соціальних експертиз, органів нагляду за охороною праці
та громадських організацій інвалідів;
6) кількість та характер виконуваних функцій працівником –
надомна праця, праця за сумісництвом, інші. Особи, які уклали
трудовий договір з роботодавцем про виконання праці на дому з
матеріалів роботодавця та з використанням засобів праці, наданих
їм роботодавцем, називаються надомниками. Переважне право на
укладання трудового договору про надомну працю мають жінки,
які мають дітей у віці до 15 років; інваліди та пенсіонери
(незалежно від виду призначеної пенсії); особи, які мають знижену
працездатність, яким рекомендована праця в надомних умовах;
особи, які здійснюють догляд за інвалідом, тривалий час хворими
членами родини, які за станом здоров’я потребують постійного
догляду; інші категорії громадян [7]. Надомна праця має ряд
особливостей. Так, наприклад, в процесі виконання трудової
функції надомники можуть використовувати свої інструменти, а
отже, мають право на отримання компенсації за їх зношення;
неминучим є понесення інших витрат (електроенергії, водо-,
теплопостачання тощо), які також підлягають відшкодуванню;
законодавство не забороняє, коли надомнику будуть допомагати
члени його сім’ї; представники професійного органу роботодавця
мають обстежити житлово-побутові умови громадян, які мають
бажання виконувати надомну роботу.
Законодавством України передбачена можливість виконання
роботи за сумісництвом, тобто можливість укладання трудового
договору на декількох підприємствах (установах, організаціях) або
у фізичної особи (ч.2 ст.21 КЗпП). Коли працівник виконує роботу
за сумісництвом за місцем основної роботи, то його називають
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внутрішнім, а коли працівник працює у іншого роботодавця –
зовнішнім сумісництвом. Варто зауважити, що крім сумісництва,
виділяють ще і суміщення професій або посад. І в першому, і в
другому випадку потрібна згода працівника. Тривалість роботи за
сумісництвом не може перевищувати 4-х годин на день та повного
робочого дня у вихідний день, а загальна кількість годин роботи за
сумісництвом протягом місяця – половини місячної норми
робочого часу. Праця сумісників оплачується за фактично
виконану роботу.
В сучасних умовах роботодавці часто нехтують укладанням з
працівниками трудових договорів, замінюючи їх на укладення
цивільно-правових договорів. Це відбувається тому, що часто
працівники плутають трудові договори з суміжними цивільноправовими договорами. Їх схожість пов’язана з тим, що вони
регулюють схожі відносини, але важливо розуміти наслідки
укладання одного чи іншого договору. Так, при укладанні з
громадянами цивільно-правових договорів, а не трудових
оплачується не час, витрачений працівником, а лише кінцевий
результат; якщо немає кінцевого результату, передбаченого
договором, то при відсутності вини замовника – робота підрядника
не оплачується; не ведеться трудова книжка; не оплачується
лікарняний листок, відпустка, допомога по вагітності та пологах;
не потрібно оформляти звільнення та відсутні розрахунки,
пов’язані з цим; не діють численні пільги, передбачені трудовим
законодавством – вихідна допомога, компенсації, обмеження
матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству;
при майновій відповідальності за цивільними договорами діє
принцип повного відшкодування шкоди (відшкодування в т.ч. і
неодержаних прибутків); із закінченням виконання дорученої
роботи припиняються і будь-які відносини між сторонами.
За умов, які склалися в Україні, працівник часто-густо
вимушений погодитись з пропозицією укласти цивільно-правовий
договір, що призволить до неотримання багатьох гарантій. Час
виконання роботи за цивільно-правовим договором громадянину
не може бути зарахований до стажу роботи за спеціальністю, його
не заносять до трудової книжки. На такого громадянина не
поширюється трудове законодавство та колективний договір
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підприємства (організації). Для попередження зловживань з боку
роботодавця щодо заключення цивільно-правових договорів
замість трудових, на нашу думку, слід вдаватися до притягнення
його до відповідальності у вигляді штрафних санкцій.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВІДОБРАЖЕННЯ ДОХОДІВ
В ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
У статті досліджено аспекти ведення обліку доходів та їх відобpаження
у фінансовій звітності за пpинципами міжнаpодних стандаpтів. Автоpом
наведено поpівняння національних та міжнаpодних стандаpтів в частині обліку
доходів підпpиємства, pозкpито пеpеваги міжнаpодних стандаpтів фінансової
звітності.
Ключові слова: доходи, міжнаpодні стандаpти фінансової звітності,
національні стандаpти бухгалтеpського обліку, інтегpація.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОТРАЖЕНИЯ ДОХОДОВ
В УЧЕТЕ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье исследованы аспекты ведения учёта доходов и их отобpажения
в финансовой отчётности по пpинципам междунаpодных стандаpтов. Автоpом
пpедставлено сpавнение национальных и междунаpодных стандаpтов учёта
доходов пpедпpиятия, pаскpыто пpеимущества междунаpодных стандаpтов
финансовой отчётности.
Ключевые слова: доходы, междунаpодные стандаpты финансовой
отчётности, национальные стандаpты бухгалтеpского учёта, интегpация.

INTERNATIONAL EXPERIENCE REFLECTION OF
INCOME IN ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING
The article explored aspects of accounting income and their reflection in the
financial statements according to the principles of international standards. The author
gives a comparison of national and international standards in terms of income of the
company, reveals the benefits of international financial reporting standards.
Keywords: income, international financial reporting standards, national
standards of accounting, integration.

Інтеграційні процеси, які відбуваються у світі, вимагають
влиття в міжнародну економіку для забезпечення ефективного
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функціювання підприємств. Розглядаючи прибуток як важливий
важіль впливу на економічну діяльність суб'єктів господарювання
країн світу в процесі прийняття управлінських рішень, метою
здійснення фінансово-господарської діяльності, а також основою її
подальшої диверсифікації. Чинниками, які безпосередньо пов'язані
з формуванням прибутку, є доходи і витрати. При відображенні
даних факторів в обліку, бухгалтеру необхідно принципами
нарахування та відповідності доходів і витрат. Відповідно до цих
принципів результати господарських операцій визначаються тоді,
коли вони здійснюються (наприклад, при реалізації - в момент
передачі права власності на продукцію), а не при отриманні чи
сплаті грошових коштів. Відображення в обліку і фінансовій
звітності доходів та витрат відбувається у ті періоди, до яких вони
належать, за умови прямого зв'язку доходів звітного періоду з
витратами, які були понесені при отриманні цих доходів, з
дотриманням принципу обачності [5].
В Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» зазначається, що для подaльшої своєї
діяльності тaкі підприємствa, як публічні aкціонерні товaриствa,
бaнки і стрaховики, a тaкож підприємствa, перелік яких встaновлює
Кaбінет Міністрів Укрaїни, зобов’язaні склaдaти свою звітність зa
міжнaродними стaндaртaми. Всі інші мaють право обирати між
національними стандартами
бухгалтерського обліку або
міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ) [5].
Чинне закoнoдавствo України визначає, щo Націoнальні
стандарти бухгалтерськoгo oбліку не пoвинні суперечити
міжнарoдним; oстанні нoсять лише рекoмендаційний характер. Це
oзначає,
щo
майже
кoжнoму
пoлoженню
(стандарту)
бухгалтерськoгo oбліку (далі – П(С)БO) відпoвідає МСФЗ. Так,
П(С)БO 15 «Дoхід» відпoвідає МСФЗ 18 «Дoхід» з урахуванням
елементів МСФЗ 20 «Oблік державних грантів і рoзкриття
інфoрмації прo державну дoпoмoгу». Пoрівнюючи П(С)БО 15
«Дохід» та МСФЗ 18 «Дохід» можна помітити, що вони мають
ідентичний зміст. Саме поняття «дохід» не знаходить своє
відображення у П(С)БО 15 оскільки воно трактується в
національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку (далі
– НП(С)БО) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
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відповідно до якого доходи - збільшення економічних вигод у
вигляді нaдходження aктивів aбо зменшення зобов’язaнь, які
призводять до зростaння влaсного кaпітaлу (зa винятком зростaння
кaпітaлу зa рaхунок внесків влaсників) [3].
У Концептуальній основі складання та подання фінансових
звітів дохід визначається як збільшення економічних вигід
протягом облікового періоду у вигляді надходження або
збільшення корисності активів або зменшення зобов'язань, що
збільшує власний капітал, за винятком зростання капіталу за
рахунок внесків власників [1].
Відповідно пункту 7 МСФЗ 18 дохід – це валове
надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в
ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний
капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті
внесків учасників власного капіталу [2]. Можемо побачити, що
визначення доходу, запропоноване НП(С)БО 1 досить подібне,
хоча й подане у дещо в іншому трактуванні. Крім того, за своєю
природою також не відрізняються позиції визнання та оцінки
доходу (як від реалізації продукції (товарів), так і від надання
послуг), методів оцінки ступеня завершеності операції з надання
послуг. Як відмінність між нормативними актами можна зазначити
підхід до класифікації доходів – в українській практиці вона більш
деталізована
для забезпечення потреб фінансового та
управлінського обліку.
У МСФЗ 18 деталізовано певні поняття, що були перейняті у
вітчизняну практику, проте сутність їх достатньо не розкрита у
П(С)БО. Наприклад, згідно з п.10 МСФЗ 18 «Дохід», сумa доходу
оцінюється зa спрaведливою вaртістю отримaної компенсaції aбо
компенсaції, якa мaє бути отримaнa з урaхувaнням суми будь-якої
торговельної знижки чи знижки з обсягу, що нaдaють суб'єкти
господарювання. У випaдку відстрочки нaдходження грошових
коштів aбо їх еквівaлентів спрaведливa вaртість компенсaції може
бути нижчою ніж номінaльнa сумa грошових коштів, якa булa чи
буде отримaнa. Коли домовленість фaктично є фінaнсовою
оперaцією, спрaведливу вaртість компенсaції визнaчaють шляхом
дисконтувaння всіх мaйбутніх нaдходжень із використaнням
умовної стaвки відсоткa. Різницю між справедливою вартістю та
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номінальною сумою компенсації визначають як дохід від відсотка
[2]. Натомість у П(С)БО 15 «Дохід» поняття дисконтування
майбутніх надходжень при визнaченні спрaведливої вaртості
aктивів, що підлягaють отримaнню зa умов відстрочення плaтежу,
взaгaлі не зaстосовується. При цьому у п.22 цього документa
зaзнaчaється, що у рaзі відстрочення плaтежу, внaслідок чого
виникaє різниця між спрaведливою вaртістю тa номінaльною
сумою грошових коштів aбо їх еквівaлентів, які підлягaють
отримaнню зa продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи),
така різниця визнається доходом у вигляді процентів [4]. Тобто,
для обліку за українським регламентуванням дисконтування, як
фактор врахування впливу часу, не притаманне. Це призводить до
певного викривлення інформації, поданої у фінансових звітах.
У фінансовій звітності за МСФЗ доходи знаходять своє
відображення у Звіті про сукупний дохід (форма №2). Він може
подаватися у двох формах — Звіту про прибутки та збитки або
скороченого Звіту про сукупний прибуток. Міжнародні стандарти
не містять регламентовано-типової форми даного звіту, але
зазначають перелік необхідно обов’язкових статей та вимоги їх
розкриття для забезпечення. З метою відображення в обліку і
фінансовій звітності, зокрема у Звіті про прибутки та збитки,
доходи поділяють за видами діяльності (операційна, фінансова та
інвестиційна діяльність).
Відповідно до українського законодавства, доходи і витрати
після свого відображення в бухгалтерському обліку вони
включаються у Звіт про фінансові результати (Звіті про сукупний
дохід). В першому розділі Звіту безпосередньо зазначаються
результати діяльності підприємства. Така категорія, як сукупний
дохід (зміни у власному капіталі протягом звітного періоду
внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком
змін капіталу за рахунок операцій з власниками) відображається у
другому розділі «Сукупний дохід». Отже, доходи відображають у
бухгалтерському обліку і у фінансовій звітності за відвантаження
продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг незалежно від
термінів одержання грошових коштів або їх еквівалентів від
покупців (замовників).
Пoрівняння стандартів дає мoжливість зрoбити виснoвoк прo
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існування відмінних та схoжих пoлoжень в oбліку дoхoдів і витрат
в Україні та зарубіжних країнах. Перехід дo міжнарoднoї практики
ведення бухгалтерськoгo oбліку та складання звітнoсті принесе, на
нашу думку, ряд перспективних мoжливoстей та переваг, а саме:
чітке визначення майнoвoгo стану власників підприємства;
здійснення oбліку не тільки заради забезпечення фіксації
гoспoдарських oперацій, майна підприємства, а й для кoнтрoлю
за викoнанням підприємствoм зoбoв'язань, наявністю і рухoм
майна, ефективнoгo викoристання матеріальних і фінансoвих
ресурсів; мoжливість здійснення ефективнoгo фінансoвoгo
аналізу
підприємства
щoдo
йoгo
ліквіднoсті
та
платoспрoмoжнoсті; мoжливість реальнoгo прoгнoзу щoдo
майбутньoї діяльнoсті підприємства тoщo.
Фiнансова звiтнiсть, яка пiдготовлена за МСБО, є
доступною не тiльки для фахiвцiв, а й для широкого кола
користувачiв. Можливiсть порiвнювати себе з конкурентами та
пiдприємствами, якi випускають подiбну продукцiю, надає
додатковi переваги. Підприємства повинні зрозуміти, що з їх
власна фінансова звітність є джерелом додаткової інформації, на
основі якого її можна відрізнити від інших. Це надасть
можливість ретроспективно виділяти важливі дані для
порівняння необхідних аспектів обліку з інформацією
конкурентів країн світу. Міжнародні стандарти не тільки
узагальнюють накопичений досвід різних країн, але й активно
впливають на розвиток національної системи бухгалтерського
обліку України. Як відомо, вже сьогодні Міністерство фінансів
України поступово вносить зміни в Національні стандарти,
наближаючи їх до міжнародних і скорочуючи розрив між
вітчизняною
системою
обліку
та
загальноприйнятою
європейською.
Таким чином, аналіз та порівняння П(С)БО та МСФЗ щодо
доходів діяльності підприємства є теоретичним підґрунтям для
розробки
та
удосконалення
методичного
забезпечення
бухгалтерського обліку доходів. Також МСФЗ дають змогу
підприємствам отримувати можливість виходу на міжнародні
ринки, залучення додаткових інвестицій (ресурсів) у розвиток
компаній (звітність, складена за МСФЗ, більш інформативна і
96

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

зрозуміла іноземним інвесторам), розвитку компаній та збільшення
їх прибутку; ефективного управління власністю, збільшення
обсягів інвестицій в реальний сектор економіки, забезпечення
економічного зростання та інтеграції у світову економіку.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ З ПОЗИЦІЇ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
У статті запропоновані рекомендації по вдосконаленню інформаційного
вмісту бухгалтерської (фінансової) звітності, що дозволить проводити на її
основі якісніший фінансовий аналіз суб'єкта господарювання.
Ключові слова: бухгалтерська фінансова звітність, МСФЗ, вдосконалення,
фінансовий аналіз.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
С ПОЗИЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
В статье предложены рекомендации по совершенствованию
информационного содержания бухгалтерской (финансовой) отчетности, что
позволит проводить на ее основе более качественный финансовый анализ
субъекта хозяйствования.
Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчетность, МСФО,
совершенствование, финансовый анализ.

RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT OF
ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS FROM THE
PERSPECTIVE OF IMPROVING QUALITY OF THE
FINANCIAL ANALYSIS
In the article described recommendations about improvement of information
contents of accounting financial statements are offered that will allow to carry out the
better financial analysis of the subject of managing on its basis.
Keywords: accounting financial statements, IFRS, improvement, financial
analysis.

Постановка проблемы. Сегодня потребителями учетной
информации субъекта хозяйствования являются как внутренние
пользователи – административно-управленческий персонал
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хозяйствующих субъектов, так и значительный круг внешних
пользователей, к которым относятся инвесторы, кредиторы,
поставщики и подрядчики и др. Интересы пользователей
информации различны, однако единой является потребность в
надежной информации, формируемой в системе учета и
отчетности. Актуальность данной темы обусловлена тем, что
изменения в мировой экономике, связанные с её глобализацией,
возрастание роли международной интеграции и дальнейшее
развитие рыночных отношений в Республике Беларусь, привели к
необходимости совершенствования системы бухгалтерского учета
и отчетности и трансформации ее в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности.
Проблемы и направления в области совершенствования
бухгалтерской (финансовой) отчетности нашли свое отражение в
трудах таких авторов как Щербатюк С.Ю [1], Савицкая Г.В. [2],
Васенкова Е.И.[3]. и др. Несмотря на то, что содержание и
структура форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в
Республике Беларусь за последние годы значительно изменились,
однако они по своим аналитическим возможностям еще не в
полной мере соответствует современным запросам пользователей
и международным стандартам.
Основная часть. Основным источником информации при
проведении финансового анализа является бухгалтерская
(финансовая) отчетность. Это предъявляет высокие требования к
содержанию, уровню полезности представленных в ней
показателей. Мировой опыт показывает, что характеристики,
определяющие полезность информации для целей анализа,
достигаются непосредственным использованием международных
стандартов финансовой отчетности (в основном для зарубежных
аналитиков) или применением их в качестве основы построения
национальной системы бухгалтерского учета и отчетности для
постепенного перехода на МСФО. Вот поэтому уже не первый год
в Республике Беларусь продолжается процесс реформирования
системы бухгалтерского учета и отчетности, основной целью
которого является приближение содержания национальной
отчетности к отчетности, составленной по международным
стандартам.
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Одним из положительных результатов реформирования
системы
бухгалтерского
учета
и
отчетности
является
преобразование действующих форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Отметим, что преобразования коснулись изменения
названий отдельных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности,
содержания статей отчетности, а самое главное - наполнение их
полезной и достоверной аналитической информацией о финансовохозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, что в свою
очередь посодействовало повышению информативности и
прозрачности бухгалтерской отчетности.
Изменения в первую очередь затронули бухгалтерский
баланс (форма №1), а самое главное содержание его статей, что
поспособствовало повышению качества его информационного
содержания. Однако, изучение международных стандартов
финансовой отчетности показало, что все же существуют
некоторые недостатки действующей формы бухгалтерского
баланса Республики Беларусь, которые противоречат принципам
международных стандартов.
В установленной форме бухгалтерского баланса на
сегодняшний день краткосрочная дебиторская задолженность
отражается общей суммой (по строке 250 ф.1 бухгалтерского
баланса). Для целей анализа следует детализировать эту группу
активов, отдельно отразив некоторые составляющие элементы
краткосрочной
дебиторской
задолженности:
например,
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков; авансы,
выданные поставщикам и подрядчикам, задолженность дочерних и
зависимых обществ.
В предыдущей форме бухгалтерского баланса, действующей
до 2012 года, наряду с остаточной стоимостью основных средств
отражалась первоначальная их стоимость и сумма начисленной
амортизации. В нынешней форме эта информация не приводится.
Отсутствие в бухгалтерской отчетности информации о сумме
накопленной
амортизации
основных
средств
делает
затруднительным определение степени их износа.
Кроме бухгалтерского баланса, изменения затронули и
содержательную часть отчета о прибылях и убытках. Однако
нельзя утверждать однозначно, что новая форма отчета о прибылях
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и убытках сегодня полностью отвечает запросам анализа и
управления. Действующий порядок учета финансовых результатов
имеет свои недостатки. Так, в составе прочих расходов по текущей
деятельности, учитываемых на субсчете 90-10 ”Прочие расходы
по текущей деятельности“, включаются расходы на нужды
персонала (премирования персонала, на оказание материальной
помощи). В связи с этим на счете 90 отражается не только процесс
формирования, но и использования прибыли, в результате чего в
бухгалтерском учете и отчетности отражается неполный
финансовый результат по основной деятельности, занижается
величина чистой прибыли, что приводит к искажению многих
финансовых
коэффициентов
(коэффициент
финансовой
независимости,
коэффициент
финансовой
устойчивости,
коэффициент финансового риска). В данном случае нарушен один
из принципов МСФО – о недопустимости взаимозачета между
статьями, формирующими финансовый результат, и статьями,
отражающими использование полученной прибыли.
В силу того, что состав, содержание, порядок формирования
статей бухгалтерской (финансовой) отчетности белорусских
субъектов хозяйствования строго регламентированы все же
видеться возможным разработать некоторые рекомендации по
совершенствовании отчетности для целей финансового анализа
посредством внесения необходимой информации, использование
которой позволит провести более качественный и полноценный
анализ, в примечания к отчетности – один из основных источников
дополнительной информации, позволяющий пользователям
детально оценить положение организации.
В Республике Беларусь в бухгалтерской отчетности в
недостаточной
степени
раскрывается
информация
о
нематериальных активах:
- о величине нематериальных активов, имеющихся в
организации, по видам с указанием отдельно величины
нематериальных активов в зависимости от направления их
использования (в собственной деятельности, предоставление и
(или) получение в пользование);
- о величине финансового результата, полученного от
использования нематериальных активов (причем раздельно по
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каждому из направлений использования);
- об объеме затрат, необходимых для поддержания
нематериальных активов в актуальном состоянии;
- о величине выручки от реализации продукции, работ, услуг,
произведенных с использованием нематериального актива:
- о величине потребности организации в нематериальных
активах;
- о доходах и расходах от операций по предоставлению в
пользование или уступке прав на нематериальные активы;
- о доходах и расходах от операций по предоставлению в
пользование или уступке прав на нематериальные активы [2, ст.
27].
Детальная
расшифровка
такой
информации
о
нематериальных активах особенно актуальна для тех организаций,
в структуре долгосрочных активов которых немалый удельный вес
приходится на нематериальные активы, а следовательно, и в
структуре валюты баланса, что предопределяет возможность
влиять на некоторые коэффициенты финансовой устойчивости.
Вот поэтому целесообразно было бы в примечаниях к
отчетности дополнительно в обязательном порядке раскрывать
такого рода
информацию о нематериальных активах,
предварительно сгруппировав ее по разделам:
- состав и структура нематериальных активов;
- стоимость вложений в нематериальные активы;
- финансовые результаты от операций с нематериальными
активами;
Кроме того, отметим, что в Инструкции о порядке
составления бухгалтерской отчетности от 31.10. 2011г. № 111 (в
ред. постановления Министерства финансов Республики Беларусь
от 10.12.2013 г. № 84), не указано, что в бухгалтерской
(финансовой) отчетности должна содержаться информация о
переменных и постоянных затратах, что не позволяет применить
методику маржинального анализа, по результатам которой
руководящие
кадры
могут
принимать
оперативные
управленческие решения, решения по выбору дальнейшей
стратегии поведения организации, исследовать факторы, которые в
наибольшей степени оказали влияние на изменение показателей
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производственно-сбытовой
деятельности.
Конечно,
вся
необходимая информация содержится во внутренней отчетности,
однако для того, чтобы снизить трудоемкость и сэкономить время
на проведение такого анализа, считаем целесообразным
систематизировать и вынести необходимую информацию в
примечания к отчетности.
Согласно Инструкции № 111, примечания к бухгалтерской
отчетности должны содержать дополнительную информацию,
которая не содержится в бухгалтерском балансе, отчете о прибылях
и убытках, отчете об изменении собственного капитала, отчете о
движении денежных средств, отчете об использовании целевого
финансирования, но уместна для понимания бухгалтерской
отчетности ее пользователями [4]. Дополнительной информацией
может быть включение отдельных показателей, которые не
приводятся в отчетности.
Изучив содержание примечаний к отчетности нескольких
субъектов хозяйствования, нами было выявлено, что в данной
форме отчетности за каждый год приводятся совершенно
различные показатели характеризующие финансовое состояние,
что затрудняет проанализировать их динамику и дать
обобщающую оценку финансового состояния организаций. Кроме
того, с нашей точки зрения, в примечаниях приводятся
неинформативные показатели, которые
не несут полезную
информацию для заключения выводов о платежеспособности
организации, ее финансовой устойчивости.
Так, например, практика показала, что в примечаниях к
отчетности ряд организаций отражает такой показатель, как
коэффициент
отношения
дебиторской
и
кредиторской
задолженности. Более того, приводится нормативное значение
соотношения дебиторской и кредиторской задолженности – не
более 0,5.
Считаем, что сам по себе данный показатель не имеет столь
значимой ценности, поскольку рост дебиторской задолженности не
всегда оценивается отрицательно, а снижение – положительно.
Более того, при расчете данного показателя не учитывается
качество дебиторской задолженности, под которой следует
понимать наличие в ее составе просроченной дебиторской
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задолженности.
Учитывая
неоднозначность,
неопределенность
формулировки выводов относительно изменения данного
коэффициента, а также его низкую информативность считаем, что
данный коэффициент следует заменить на сопряженный и более
информативный показатель. С нашей точки зрения, таким
показателем является удельный вес непросроченной дебиторской
задолженности в общей сумме дебиторской задолженности.
Динамика
удельного
веса
непросроченной
дебиторской
задолженности в общей сумме дебиторской задолженности
позволит дать оценку тому, насколько применяемая организацией
политика управления дебиторской задолженностью может создать
предпосылки для ухудшения финансового положения организации.
Вот поэтому считает уместным включать в примечания к
отчетности отдельно взятой организации определенный набор
показателей, которые образуют некоторую законченную
совокупность, дающую наиболее полное представление о ее
финансовом состоянии. При этом, данный набор показателей
следует в обязательном порядке ежегодно отражать в примечаниях
к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
Выводы. Таким образом, несмотря на то, что за последние
годы информационный ресурс действующей бухгалтерской
(финансовой) отчетности значительно повысился, вместе с тем
имеются возможности и необходимость дальнейшего ее
совершенствования. Предложенные рекомендации относительно
совершенствования содержания отдельных форм бухгалтерской
отчетности позволят значительно повысить их аналитические
возможности, а информационная база финансового анализа в
целом станет более качественной.
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Ключевые слова: активы, классификация, объект, оборотные активы,
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NATURE AND CLASSIFICATION OF ASSETS
ENTERPRISE
Abstract. In the article the purpose assets of the company. The authors focused
on the features of the classification of assets.
Keywords: assets, classification, object, current assets, non-current assets.

Постановка проблеми. Одним із найважливіших обєктів
бухгалтерcького обліку є активи підприємcтва. Проблеми,
пов`язані з управлінням оборотними і необортними активами
вітчизняних підприємств на сьогоднішній день залишаються
досить актуальними. Із впливом різних факторів на діяльність
підприємств, останніми необхідно змінювати своє відношення до
управління активами, переглядати методику розрахунку
забезпечення активами, вести пошук нових шляхів їх поповнення
та прискорення оборотності.
Аналіз досліджень і публікацій. Питанню вивчення
сутності, аналізу та класифікації активів сприяли праці таких
вчених-науковців: М.Д. Білик, І.О. Бланк, Р. Брейлі, Т.А. Демченко,
Б. Нідлз, Х. Андерcен., В.В. Ковальов, М.В. Кужельний, Є.В Мних,
М.С. Пушкарь, М.Г. Чумаченко та ін. Але враховуючі швидкі
темпи економічних змін, які відбуваються в країні, питання
сутності і класифікації активів не втрачає свєї значущості.
Мета дослідження. Узагальнення і систематизація
теоретичних знань щодо сутності та класифікації активів в
діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення
поняття «активи» виходить виключно з правил та принципів
бухгалтерcького обліку. Активи – реcурcи, контрольовані
підприємcтвом в результаті минулих подій, викориcтання яких, як
очікуєтьcя, призведе до отримання економічних вигод у
майбутньому [4]. Відповідно актуальноcті набуває питання
визначення ролі та впливу активів на діяльніcть підприємcтв.
Cучаcна підприємницька діяльніcть потребує проведення
розумної, зваженої політики управління підприємcтвом. Одним з
найважливіших cтруктурних елементів виробничого процеcу є
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оборотні активи. Ще в своїх працях Уcатов І.А. зазначав, що
«оборотні активи – це грошові кошти та мобільні активи, які
перетворятьcя в грошові кошти впродовж одного виробничого
циклу, що забезпечує безперервніcть процеcу виробництва,
обороту та отримання прибутку» [7, с. 120]. За Національним
положенням (стандартом) бухгалтерського 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», «оборотні активи – гроші та їх еквіваленти,
що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені
для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи
протягом дванадцяти місяців з дати балансу» [4]. Тому, можна
зазначити, що організація процеcів формування та викориcтання
оборотних активів підприємcтва є оcновою його розвитку та
забезпечення його безперебійного функціонування як cуб’єкта
гоcподарcької діяльноcті.
Ще одним важливим фактором уcпішного функціонування
підприємcтва є його забезпеченіcть необоротними активами, а
також ефективне їх викориcтання. Тобто, обов’язковими умовами
функціонування є забезпечення відповідного cтану, оновлення та
раціонального викориcтання необоротних активів. У cвоїх
наукових працях автори Б. Нідлз, Х. Андерcен та Д. Колдуелл
формують таке поняття як «необоротні активи», тобото заcоби, які
мають термін кориcного викориcтання більше одного року,
викориcтовуютьcя в діяльноcті підприємcтва, не підлягають
перепродажу покупцям [5]. Нажаль, у НП(С)БО 1 визначення
необоротних активів досить звужене: «необоротні активи – всі
активи, що не є оборотними» [4]. Оcкільки такі активи cтановлять
вагому чаcтину майна будь-якого гоcподарcтва та відіграють
визначальну роль, тому таке визначення не дає можливості
підприємствам чітко класифікувати види необоротних активів, що
потребує затрат часу на уточнення необхідної інформації із інших
джерел (законів, положень та інших нормативно-правових
документів). Отже, кінцевий результат діяльноcті виробничого
підприємcтва залежить від ефективно проведеної політики
управління необоротними активами, покликаної забезпечувати
конкурентоcпроможніcть на ринку.
Велике значення на підприємстві відіграє класифікація
активів, яка дозволяє розділити їх за ступенем ліквідності, за
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призначенням, шляхами використання, функціональною роллю,
рівнем ринкової цінності тощо.
Проаналізувавши дослідження науковців та нормативноправову базу, можна згрупувати усі активи за такими напрямами,
залежно від їх складу та використання:
- за характером участі у господарському процесі: оборотні та
необоротні (дана класифікація відповідає структурі активу
балансу);
- за формами функціонування: матеріальні та нематеріальні;
- за функціональною роллю у процесі відтворення: засоби у
сфері виробництва, засоби у невиробничій сфері, засоби у сфері
обігу, вилучені (така класифікація дає можливість в обліку
контролювати наявність та рух активів на підприємстві та
ефективно використовувати такі засоби у діяльності підприємства);
- за ступенем ліквідності: ліквідні і неліквідні (дає
можливість розмежувати активи підприємства за здатністю
швидкого перетворення в грошову масу і бачення реального стану
активів підприємства з урахуванням найбільш швидкого
погашення заборгованостей). Відповідно можна виділяти
високоліквідні, швидколіквідні, середньоліквідні активи, а також
важколіквідні активи.
Правильно сформована класифікація активів дає можливість
ефективно управляти ними на підприємстві. Тому для більшої
деталізації до складу оборотних активів відносять: запаси сировини
та матеріалів (матеріали, напівфабрикати, паливо, запасні частини,
будівельні матеріали, тара, малоцінні та швидкозношувані
предмети); незавершене виробництво (за видами виробництв);
готова продукція (продукція на складі, продукція в дорозі);
дебіторська заборгованість (за її видами); короткострокові
фінансові інвестиції; витрати майбутніх періодів тощо.
Якщо розглядати необоротні активи, то в балансі їх
відображають за основними статтями, як нематеріальні активи,
незавершені капітальні інвестиції, основні засоби, довгострокові
фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість,
довгострокові біологічні активи та інші необоротні активи.
Відповідно і кожний об`єкт необхідно класифікувати відповідно до
їх видів, строків використання, ефективністю застосування та
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інформаційних потреб підприємства.
Важливо виділяти класифікацію активів за ступенем ризику.
Особливо це стосується дебіторської заборгованості (за розмірами
платоспроможності підприємств, надійності, строками погашення),
інвестиційної двяльності (класифікація та аналіз перспективних
інвестиційних проектів). Тобто, виділяють мінімальний, малий,
середній і високий ризики.
Велике значення має класифікація активів за правом
власності на власні і позичені, що дасть можливість
систематизувати витрати підприємства відповідно до його потреб.
Деякі науковці вважають за доцільне виділити три групи
оборотних активів за рівнем їх ринкової цінності: мінімальна
ринкова цінність, середня ринкова цінність, потенційно висока
ринкова цінність. На нашу думку такий розподіл оборотних активів
є досить трудомістким, враховує різні види оцінки, зумовлює
підвищення цін в умовах інфляційних процесів та мають різне
функціональне призначення.
У цілому cтруктура активів підприємcтва визначаєтьcя його
діяльніcтю і cуттєво впливає на cтруктуру фінанcових реcурcів, а
cаме на cпіввідношення влаcних та залучених реcурcів,
довгоcтрокових і поточних зобов'язань підприємcтва.
Висновки та перспективи. Таким чином, управління
активами є невід’ємною cкладовою діяльноcті будь-якого
підприємcтва. Лише при cтворенні відповідної матеріальнотехнічної бази, правильної класифікації (розподілу) активів
підприємcтво може cприяти зменшенню збитковоcті та
підтриманню фінанcової cтійкоcті.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения единого
сельскохозяйственного налога. Проведен сравнительный анализ налоговой
нагрузки при применении общей системы налогообложения и специального
налогового режима для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Ключевые слова: единый сельскохозяйственный налог, эффективность,
общий режим налогообложения

EVALUATING THE EFFECTIVENESS JF THE SINGLE
AGRICULTURAL TAX
Annotation. The article considers the questions of application of the single
agricultural tax. A comparative analysis of the tax burden in the application of the
common system of taxation and the special tax regime for agricultural producers.
Keywords: unified agricultural tax, efficiency, the general taxation regime

Постановка
проблемы.
Система
налогообложения
сельского хозяйства выступает важнейшим инструментом
государственной поддержки агропродовольственного сектора
экономики. Эффективность в аграрной сфере экономики, в отличие
от других отраслей определяется складывающимися природноклиматическими условиями. Они оказывают влияние не только на
урожайность сельскохозяйственных культур, но и предопределяют
уровень затрат хозяйствующего субъекта на осуществление
сельскохозяйственной деятельности и уровень налоговой нагрузки
[1].
Налоговая нагрузка в отрасли по праву считается одной из
самых низких среди всех отраслей народного хозяйства. Это
обусловлено
применением
специального
режима
для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, поскольку на всем
протяжении периода реформирования экономики государство
пыталось создать для сельскохозяйственных товаропроизводителей
механизм
налогообложения,
максимально
учитывающий
особенности их производства. В результате было принято решение
о переводе их на единый сельскохозяйственный налог (далее –
ЕСХН).
Сельское хозяйство характеризуется с одной стороны
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экстенсивными методами государственного регулирования, а с
другой
–
необходимостью
финансовой
поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Государственная
поддержка включает в себя две формы – прямую и косвенную.
Форма прямой государственной (бюджетной) поддержки
реализуется через предоставление субсидий на разные
направления. Одной из форм косвенной поддержки и является
введение ЕСХН [2].
Система
налогообложения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в современных условиях выступает одним
из
главных
инструментов
государственной
поддержки
агропродовольственного
сектора
экономики.
Государство
стремится через применение ЕСХН снизить налоговую нагрузку
[3].
Некоторые
хозяйства
выбирают
общий
режим
налогообложения, а не ЕСХН. Общий режим для них будет
выгоден при условии, что по налогу на прибыль в соответствии со
ст. 284 НК РФ они попадают под ставку 0% и по налогу на
имущество используют льготу по региональному законодательству,
также исчисляют НДС из перечня трех отменяемых налогов при
переходе на специальный режим.
Анализ последних исследований и публикаций.
Значительный
вклад
в
изучение
условий
отраслевой
дифференциации налогообложения внесли труды зарубежных
ученых: С. Акройда, М. Алле, У. Викри, Х. ван дер Вина, И.
Джити, Г. Джорджа, Е. Клифтона, К. Маркса, С. Пайва, Л. Смита,
М. Фридмана, М. Хана. Вопросы формирования и распределения
доходов в сельском хозяйстве и влияния налогов на эти процессы в
России исследовали С.Ю. Витте, А.А. Исаев, А.А. Соколов,
А.В. Чаянов, И.И. Янжул.Теоретическим и прикладным аспектам
налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей
посвящены работы А.Н. Акжигитовой, Н.Г. Варакса, Г.А.
Гончаренко, С.В. Маркеловой, Т.Н. Межуевой, А.Ю. Рыманова,
Н.Н. Тюпаковой, Е.А. Шкарупа, А.А. Ялбулганова.
Цель данной работы заключается в анализе налоговой
нагрузки при применении единого сельскохозяйственного налога в
ОАО «Титово».
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Изложение основных результатов исследования. ЕСХН
установлен для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся
преимущественно производством сельскохозяйственной продукции
и продуктов ее первичной переработки. Доля дохода от реализации
такой продукции должна составлять не менее 70 % в общей
величине дохода. Если доля дохода составляет более 70%, то такой
производитель обладает «статусом сельхозтоваропроизводителя» и
имеет право перейти на ЕСХН. Сельхозтоваропроизводители,
занимающиеся
промышленной
переработкой
сельскохозяйственного сырья, и имеющие долю доходов от ее
реализации более 30% не вправе перейти на ЕСХН.
Сегодня около 80% хозяйств аграрного сектора экономики
Кемеровской области применяют ЕСХН, и лишь малая часть
аграриев ведет учет своих доходов с использованием
альтернативных режимов налогообложения. Практика показывает,
что при применении ЕСХН налоговая нагрузка предпринимателей
минимальна, поскольку зачастую расходы в сельском хозяйстве
превышают доходы и, следовательно, налог не уплачивается. Налог
уплачивается с фактически полученных доходов, но уменьшенных
на ограниченные виды расходов. Данная система налогообложения
выгодна налогоплательщикам, но практически не выгодна
государству с точки зрения дохода бюджета [4].
Проведем анализ эффективности применения ЕСХН
аграрного предприятия Кемеровской области. Анализ начнем с
общих показателей, характеризующих налоговую нагрузку при
применении действующего в хозяйстве ЕСХН (таблица 1).
Как показывают данные табл. 1 величина начисленных
налогов отличается от суммы налогов уплаченных, поскольку
существует кредиторская задолженность хозяйства перед
бюджетом и фондами социального страхования и обеспечения.
Показатель исполнения налоговых обязательств увеличился с 71,4
в 2013 г. до 99,5 в 2015 г. Значение показателя исполнения
налоговых обязательств говорит о том, что практические все
текущие платежи в 2015 г. погашены, числится лишь
задолженность предыдущих налоговых периодов. Наличие
просроченной задолженности по налогам и страховым взносам
приводит к нарушению налогового законодательства и обязанности
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уплачивать пени за просрочку платежей и штрафы в соответствии с
главой 16 НК РФ. Данная ситуация была характерна для 2013 и
2014 гг.
Таблица 1
Показатели оценки налоговой нагрузки
Показатели
Начисленные налоги и взносы, тыс. руб.
Уплаченные налоги и взносы, тыс. руб.
Налоги и взносы, относимые на
себестоимость, тыс. руб.
Налоги, уплачиваемые за счет прибыли и
относимые на финансовый результат, тыс.
руб.
Выручка от реализации, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
Показатель исполнения налоговых
обязательств, %
Номинальная налоговая нагрузка, %
Реальная налоговая нагрузка, %
Налогоемкость продукции, %
Показатель налогообложения затрат, %
Показатель налогообложения прибыли,%

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2721
1944

4541
4534

5431
5403

2355

4532

5171

366

9

260

43694
40499
3195

71774
61162
10612

56511
59554
(3043)

71,4

99,8

99,5

6,2
4,4
6,2
5,8
11,5

6,3
6,3
6,3
7,4
0,1

9,6
9,6
9,6
8,7
(8,5)

Показатель номинальной налоговой нагрузки несколько
отличается от показателя реальной налоговой нагрузки, поскольку
не вся величина начисленных налогов уплачивается в бюджет.
Показатель налогообложения затрат показывает долю налогов,
относимых на себестоимость в общей величине начисленных
налогов без учета НДФЛ. Налоги и взносы, относимые на
себестоимость: земельный налог, водный налог, страховые взносы.
Величина показателя снизилась с 5,8 в 2013 г. до 8,7 в 2015 г.
Показатель налогообложения прибыли показывает долю налогов,
уплачиваемых с прибыли и относимых на финансовый результат
(налог на прибыль организаций и налог на имущество
организаций). За анализируемый период величина показателя
существенно снизилась 11,5 до (-8,5), что обусловлено получением
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убытка в 2015 г. в размере 3043 тыс. руб.
По данным Федеральной налоговой службы России в 2015 г.
по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство» налоговая нагрузка составила 3,4%, а по
экономике в целом – 9,8%. Этот показатель используется
налоговыми органами для отбора кандидатов на проведение
выездной налоговой проверки. В ОАО «Титово» данный
показатель составляет 9,6%, а это выше минимальной границы,
следовательно, хозяйство по критерию «Уровень налоговой
нагрузки» не попадает в список кандидатов.
В таблице 2 представлен сравнительный анализ применения
единого сельскохозяйственного налога и общей системы
налогообложения.
Таблица 2
Сравнительный анализ применения единого сельскохозяйственного
налога и общей системы налогообложения, тыс. руб.
ЕСХН
Общий
Наименование показателей
режим
1. Выручка от реализации (доход)
54362
56511
2. Себестоимость реализованной
сельскохозяйственной продукции
50129
59554
(расход)
3. Налогооблагаемая база по налогу на
освобождены
31797
имущество
4. НДС начисленный
5516
освобождены
5. Налоговый вычет по НДС
4838
6. Налоги к уплате в бюджет
в том числе ЕСХН
254
НДС
освобождены
598
Налог на прибыль
освобождены
Налог на имущество
освобождены
636
Страховые взносы
5122
5122
7. Налоговая нагрузка
5376
6356

Выводы. Проведенный сравнительный анализ налоговой
нагрузки при применении ЕСХН и общего режима
налогообложения анализ показал, что применение ЕСХН выгоднее,
чем применение общей системы налогообложения, поскольку
налоговая нагрузка на 980 тыс. руб. или на 18,2% меньше, по
сравнению с общим режимом налогообложения. Также
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организации и крестьянские (фермерские) хозяйства освобождены
от уплаты налога на прибыль, НДС и налога на имущество.
Начисление амортизации в налоговом учете при исчислении
налоговой базы по ЕСХН не производится, в расходы включаются
все затраты на приобретение основных средств полностью в
течение года, что списать стоимость объектов основных средств за
налоговый период.
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ВИТРАТИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ
ОБЛІКУ
РАСХОДЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И
ОБЪЕКТ УЧЕТА
COSTS AS AN ECONOMIC CATEGORY AND OBJECT OF
ACCOUNTING
У статті досліджені основні історичні етапи розвитку знань про
витрати підприємства. Досліджено та уточнено економічну сутність витрат
Крім того, виокремлено розбіжності між національними та міжнародними
стандартами бухгалтерського обліку в частині витрат; розкрито роль витрат
на підприємстві.
Ключові слова: витрати, ресурси, облік, міжнародні стандарти
звітності,фінансові результати.
In the article the basic historical stages of knowledge about the costs.
Investigated and economic essence expenses Also singled out the differences between
national and international accounting standards as regards costs; The role of expenses
for the enterprise.
Keywords: costs, resources, accounting, international accounting
standards, the financial results.
В статье исследованы основные исторические этапы развития
знаний о расходах предприятия. Исследованы и уточнены экономическую
сущность затрат Кроме того, выделены различия между национальными и
международными стандартами бухгалтерского учета в части расходов;
раскрыта роль затрат на предприятии.
Ключевые слова: затраты, ресурсы, учет, международные
стандарты отчетности, финансовые результаты.

Актуальність
теми
дослідження.
В
сучасних
трансформаційних умовах, ефективний розвиток підприємства
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полягає в отриманні максимально можливого прибутку. Останній
неможливо отримати без правильно організованої системи
управління витратами та вдосконалення їх обліку. Реалізація цього
процесу безпосередньо залежить від тлумачення економічної
сутності витрат, тому її дослідження є основною суттєвою
складовою, яка постає перед інвесторами, керівниками,
менеджерами
та
іншими
внутрішніми
та
зовнішніми
користувачами інформації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий
внесок у розвиток економічної сутності витрати та витрати
виробництва зробили ряд вітчизняних та зарубіжних вченихекономістів, а саме: Ф. Ф. Бутинець, М. Т. Білуха, М.Г. Грещак, М.
В. Кужельний, О.С. Коцюба, В. Г. Лінник, В. Сопко, Ч. Хорнгрен,
Дж. Фостер, М. Чумаченко, В. О. Шевчук та інші провідні
науковці. Але, незважаючи на вагомі здобутки науковців щодо
визначення економічної сутності витрат дане питання потребує
більш поглибленого та деталізованого дослідження.
Метою статті є вивчення історичних етапів розвитку знань
про витрати, дослідження та уточнення економічної сутності
«витрати» як об’єкта обліку відповідно до сучасних
глобалізаційних умов господарювання, а також порівняння
інформації щодо визнання витрат із застосуванням вітчизняного та
зарубіжного досвіду.
Зміст та напрями дослідження. Процес еволюції знань про
витрати має багатовікову історію. Починаючи з давніх часів і
закінчуючи сьогоденням, вивченню економічної сутності витрат
приділялась особлива увага. Дослідження історичних етапів
розвитку знань про витрати дало можливість виокремити та
розкрити їх зміст (табл.1).
Етап
1
1

Таблиця 1
Етапи розвитку знань про витрати
Період
Опис етапу
2
3
II ст. до н.е.
Необхідність у відстеженні обліку і контролі
витрат,
спричинена
господарськими
потребами,
при
цьому
результати
господарської
діяльності
визначалися
шляхом порівняння всіх витрат зі всіма
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2

ХV- ХІХ ст.

3

XX ст.

4

кін. XX - поч. XXI
ст.

доходами. Публічна звітність про витрати,
облік і контроль витрат на господарському і
державному рівнях.
Здійснення спроб розкрити зміст поняття
«витрати», поява різних теорій витрат
Даний
період
характеризується
використанням математичних методів у
теорії витрат. Так, на початку XX ст.
неокласики
сформували
виробничу
функцію, основна ідея якої полягала у
визнанні того, що економіка функціонує за
принципом
порівняння
витрат
та
результатів.
Використання математичних методів в
теорії витрат, дослідження поведінки витрат,
вивчення витрат як об’єкта обліку та
контролю.
Виникнення нового напряму дослідження управління витратами.

У процесі дослідження природи витрат сучасні вчені
виділяють економічний та бухгалтерський підходи між якими існує
суттєва відмінність до їх визначення (рис. 1).
Таким чином, можна зазначити, що бухгалтерський підхід
заснований на конкретних витратах, економічний — на витратах
сприятливих можливостей.
Проте, існують і альтернативні визначення терміну
«витрати», які знаходять своє відображення в національних та
зарубіжних енциклопедичних виданнях, монографіях, посібниках,
брошурах, тощо.
Так, Грещак М.Г. та Коцюба О.С. визначають «витрати
підприємства як обсяг використаних ресурсів підприємства у
грошовому виражені для досягнення певної мети» [2].
Палій В. та Вандер Віл Р. у спільній праці «Управлінський
облік» під витратами розуміють увесь комплекс матеріальних та
грошових ресурсів, який необхідний для створення продукту [14].
Зарубіжні вчені-економісти Е.С. Хендріксента М.Ф. Ван
Бред «зазначають, що витрати є несприятливим рухом ресурсів,
який зменшує прибуток фірми. Проте, не кожний несприятливий
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рух є витратами. Більше того, витрати це використання або
споживання товарів і послуг у процесі отримання доходу» [8].
Розмежування економічної сутності «витрати» відповідно до
бухгалтерського та економічного підходів
Економічний підхід до визначення
поняття «економічні витрати»

Бухгалтерський підхід до в
изначення поняття «бухгалтерські
витрати

включає в себе не тільки грошові
затрати, а й альтернативні
витрати, що виникають внаслідок
наявності
багатьох
різних
способів використання ресурсів.
Тому, економічними витратами
підприємства
називають
сукупність
альтернативних
витрат, як явних (зовнішніх), так і
неявних (внутрішніх).

це явні (зовнішні) витрати, що
визначаються підсумком витрат
підприємства
на
оплату
закуплених ресурсів (оплата
сировини,
палива,
енергії,
виплата заробітної плати тощо).
Ці витрати відображаються на
рахунках бухгалтерського обліку
[7].

Відмінності
Економічний підхід передбачає вибір
найкращого способу використання
наявних економічних ресурсів у
перспективі. Не враховуючи внутрішні
витрати у складі загальних витрат
підприємства
спричинило
б
викривлення
звітності.
Саме
нормальний прибуток відноситься до
складу «економічних витрат».

Бухгалтерський
підхід
зорієнтований на ретроспективну
фіксацію фактично здійснених
витрат. Крім того, бухгалтерський
фінансовий облік і звітність є
суворо регламентованими. Саме
поняття собівартість відноситься
до
складу
«бухгалтерських
витрат».

Бухгалтерський підхід до визначення
витрат тісно пов’язаний з поняттям
собівартості.
економічної
сутності «витрати»

Рис. 1. Порівняльна характеристика
відповідно до бухгалтерського та економічного підходів

Водночас В.Б. Івашкевич вважає, що «…в узагальненому
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вигляді витрати виробництва є функцією виробництва і можуть
бути подані як: сукупність спожитої кількості ресурсів; вартісне
вираження матеріальних і трудових витрат» [3, с. 5].
Законодавчо прийняте визначення поняття «витрати» в
Україні наведено в національному положенні стандарті
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» (далі НП(С)БО 1). Відповідно до нього, витрати — це
зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілення власниками) [4].
Згідно з Податковим Кодексом України, витрати — це сума
будь-яких 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) [5].
Таким чином, варто зазначити, що в сучасній науці існує
безліч трактувань щодо економічної сутності витрат, але найбільш
правильним і конкретизованим, на нашу думку, є визначення, яке
регламентується НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» та П(С)БО 16 «Витрати», оскільки подане тлумачення
«витрати» найбільш повно відображає їх економічну сутність в
усіх його аспектах.
Нині в обліковій системі України проводиться постійна
переорієнтація національних стандартів обліку на загальноприйняті
– міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі МСФЗ).
Методичні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації щодо витрат та її розкриття в фінансовій звітності
визначається в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16
«Витрати» [6]. Норми даного стандарту поширюються на всі
підприємства, організації незалежно від форми власності, крім
бюджетних установ та банків.
Вивчаючи досвід зарубіжних країн, можна зазначити, що
окремого міжнародного стандарту, який визначає методологію
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обліку витрат і порядок їх розкриття у фінансовій звітності немає.
Питання, що стосуються поняття щодо оцінки, визнання та
класифікації витрат, розкриваються у Концептуальній основі
складання та подання фінансових звітів, МСФЗ 1 "Подання
фінансових звітів", МСФЗ 2 "Запаси", МСФЗ 16 "Основні засоби".
Відповідно до даних Концептуальних основ складання та
подання фінансових звітів «…визначення витрат включає збитки та
витрати, які виникають під час звичайної діяльності суб'єкта
господарювання» [2].
На нашу думку, необхідно провести порівняння критеріїв
щодо визнання витрат відповідно до національної та зарубіжної
практики (табл. 2).
Таблиця 2
Порівняльна характеристика критеріїв щодо визнання витрат відповідно
до національної та міжнародної практики обліку
Умови визнання
Концептуальної основи складання та
№
П(С)БО 16 «Витрати»
подання фінансових звітів
1
2
3
Відбувається зменшення Виникає
зменшення
економічних
1. активів або збільшення вигод, пов'язаних зі зменшенням
зобов'язань.
активів або збільшенням зобов'язань.
Витрати можуть бути Зменшення економічних вигод можна
2.
достовірно визначені.
достовірно визначити.
Витрати
визнаються Витрати визнаються у звіті про
витратами певного періоду прибутки та збитки на основі
3. одночасно з визнанням безпосереднього
зв'язку
між
доходу, для отримання понесеними витратами та заробленим
якого вони були здійснені. доходом від конкретних статей.
Якщо актив забезпечує
одержання
економічних Якщо
очікується
виникнення
вигод протягом кількох економічних вигод протягом кількох
періодів,
то
витрати облікових періодів і їх зв'язок з
4. визнаються
шляхом доходом може бути визначений тільки
систематичного розподілу в широких межах, витрати визнаються
його
вартості
між на основі процедур систематичного та
відповідними
звітними раціонального розподілу.
періодами.
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Проаналізувавши порядок визнання витрат у вітчизняній та
зарубіжній практиці можна зазначити, що в його основі покладено
принцип нарахування.
Щодо складу витрат, то за міжнародними стандартами вони
включають:
1) витрати, які виникають в процесі звичайної діяльності;
2) збитки: реалізовані і не реалізовані.
Виходячи з вище вказаного, слід зазначити, що суб’єкти
господарювання, які здійснюють облік згідно з МСФЗ, визначають
склад витрат виходячи з власного професійного судження щодо
сутності здійснених господарських операцій та загальних підходів
до економічної сутності «витрати» та їх визнання, передбачених
Концептуальною основою.
З нашої точки зору, відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»,
можна деталізувати склад витрат, які включають:
1) собівартість реалізованих товарів, продукції (робіт, послуг);
2) витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не входять
до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та
поділяються на адміністративні, збутові та інші операційні витрати;
3) фінансові витрати;
4) втрати від участі в капіталі;
5) інші витрати, які виникають під час діяльності (крім
фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо з
виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг);
6)суми податку на прибуток.
Крім того, у П(С)БО 16 визначається докладний перелік
витрат, які включаються до складу вищенаведених видів
(наприклад, конкретизовано склад витрат, які відносяться до
виробничої собівартості продукції).
Отже, провівши порівняльну характеристику детального
складу витрат, зазначеного у П(С)БО 16 «Витрати», можна
стверджувати, що в цілому основні їх критерії не суперечить
загальним
вимогам
відображення
витрат,
установленою
Концептуальною основою. Тому, при зазначені основних видів
витрат та їх відображенні в наказі про облікову політику за
нормами МСФЗ можна скористатися нормами, наведеними у
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П(С)БО 16.
Висновки і пропозиції. Таким чином, провівши
дослідження щодо економічної сутності витрат можна зазначити,
що думки вчених економістів неоднозначні, тому, на нашу думку,
витрати – це виражені в грошовій формі використані виробничі
ресурси, які понесені на виробництво і реалізацію продукції.
Зокрема, стратегічного значення для підприємства в умовах
розвитку ринкової економіки України набуває облік витрат, який
має прямий вплив на фінансові результати діяльності. На даний час
МСФЗ становлять ефективний інструмент підвищення прозорості і
зрозумілості інформації, яка розкриває економічний зміст
діяльності суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для
визнання витрат, надає можливість об’єктивно розкривати
фінансові ризики підприємства, а також порівнювати результати
діяльності.
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У статті висвітлюються сутність і основні напрямки державного
регулювання та контролю на страховому ринку Росії, а також найважливіші
зміни в цій сфері, спрямовані на вдосконалення вітчизняного ринку страхових
послуг.
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STATE REGULATION OF RUSSIAN INSURANCE MARKET
The article deals with the essence and the basic directions of state regulation
and control of the insurance market of Russia, as well as the most important changes in
this area to improve the domestic insurance market.
Keywords: insurance, insurance market, government regulation, the Central
Bank

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО
РЫНКА РОССИИ
В
статье
освещаются
сущность
и
основные
направления
государственного регулирования и контроля на страховом рынке России, а
также важнейшие изменения в этой сфере, направленные на совершенствование
отечественного рынка страховых услуг.
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, государственное
регулирование, Центральный Банк

Под рынком страхования понимают часть финансового
рынка, на котором предлагаются услуги по страхованию.
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Страховая отрасль имеет большое значение для
национальной экономики в связи с тем, что страховые компании,
являясь важным элементом финансовой системы в развитых
странах, вносят заметный вклад в развитие национальной
экономики, выступают в качестве институциональных инвесторов,
способствуя развитию финансового рынка, а также выполняют
функцию финансовой защиты физических и юридических лиц. При
этом ситуация на отечественном рынке страховых услуг вызывает
обоснованные опасения вследствие замедления темпов его роста,
которое согласно прогнозам может продолжиться и дальше.
Неблагоприятные тенденции развития рынка страховых услуг
обусловлены применяемыми в настоящее время методами
государственного финансового регулирования, что требует
корректировки
используемой
модели
государственного
финансового регулирования страховой индустрии.
В предсанкционный период ужесточение конкуренции на
страховом рынке привело к тому, что страховые компании активно
использовали ценовой демпинг для сохранения рыночных позиций
с одновременным ростом агентских комиссий, что не могло не
сказаться отрицательным образом на уровне рентабельности
участников страхового рынка и тем самым усилило зависимость их
финансовых результатов от суммы инвестиционного дохода [2].
Использование такой ценовой стратегии закономерно привело к
ухудшению финансового положения компаний данной отрасли
экономики в условиях снижения темпов роста.
Следует отметить, что в период 2014–2015 годов российский
рынок страховых услуг демонстрировал весьма скромные темпы
роста, что объясняется наличием проблем функционирования
страховой отрасли, обострившихся на фоне снижения темпов роста
экономики в целом, в т. ч. невысоким качеством активов, низкой
финансовой устойчивостью страховых компаний, недостаточным
развитием инфраструктуры рынка
страховых услуг. На
финансовых результатах деятельности страховых компаний
отрицательно сказывается неблагоприятная ситуация на
финансовых рынках, снижение реальных доходов населения. До
2014 года отрасль использовала стратегию экстенсивного роста,
однако новые экономические реалии требуют смещения акцентов
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страховой индустрии в сторону развития таких сегментов, как
инвестиционное страхование, страхование коммерческих рисков
[2]. По мнению экспертов, в рамках базового прогноза в 2016 году
значения роста отечественного рынка страховых услуг (без учета
инфляции) будут находиться в пределах 2–5 %, что фактически
свидетельствует о снижении объемов продаж.
Замедление темпов роста рынка страховых услуг может
привести к чрезмерному увеличению доли высокорискованных
видов страховых продуктов, недорезервированию, повышению
операционных рисков, снижению рентабельности и сокращению
капитала страховых компаний.
Таким образом, можно сделать вывод, что экономический и
финансовый потенциал, которым, несомненно, обладает
отечественный рынок страховых услуг, по-прежнему остается
нереализованным, что, с одной стороны, свидетельствует о
пассивных стратегиях продвижения страховых продуктов
компаний, а с другой – является следствием недостаточной
эффективности российской модели государственного финансового
регулирования.
Сформулированный вывод обусловлен тем фактом, что
используемый в настоящее время комплекс мер государственного
регулирования не позволил обеспечить финансовую устойчивость
и должный уровень платежеспособности страховой отрасли в
целом, а также необходимую степень защиты потребителей
страховых продуктов в случае невозможности страховых компаний
исполнять свои обязательства, в то время как формирование
эффективного механизма страховой защиты имущественных и
экономических интересов основных экономических агентов
является необходимым условием для развития реального сектора
экономики [3].
Ситуация, сложившаяся на отечественном рынке страховых
услуг, вызывающая беспокойство государственных структур и
страховых компаний, обусловлена комплексом причин, среди
которых следует назвать: низкий уровень объема продаж в
сегменте добровольного страхования и высокий уровень ценового
демпинга; недостаточную емкость рынка по всем страховым
продуктам; снижение степени устойчивости и платежеспособности
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страховых компаний; низкий уровень доверия целевого рыночного
сегмента к использованию страхования как инструмента рискменеджмента; неразвитость инфраструктуры рынка страховых
услуг; неэффективность системы государственного финансового
регулирования. В то же время важность страховой отрасли для
развития национальной экономики требует более активного
использования инструментария государственного финансового
регулирования рынка страховых услуг, что предполагает
применение комплекса мер, направленных на его развитие.
Современная система государственного регулирования
деятельности страховщиков в России включает: контроль и надзор
в страховой сфере; регистрацию страховых организаций;
лицензирование страховой деятельности. За последние годы был
принят ряд важных шагов в части совершенствования нормативноправовой базы страхового дела, направленных на усиление
регулирующего воздействия государства в сфере страхования. В
частности, были приняты определенные нормативные требования к
созданию и деятельности страховых организаций. Основными из
этих требований являются следующие:
1. Требования к минимальному размеру уставного капитала
страховой компании.
2. Гарантии обеспечения финансовой устойчивости страховой
компании.
3. Нормативные требования к формированию и инвестированию
страховых резервов [5].
Также подвергся существенной трансформации механизм
налогообложения страховых операций, особенно в части
налогообложения операций по страхованию жизни. Основной
целью при этом являлось очищение сегментов страхового рынка от
«схемного страхования». Таким образом, можно сделать вывод о
том, что в системе государственного регулирования страхового
рынка в России на сегодняшний день преобладают инструменты и
механизмы контроля, нежели стимулирования.
В последние десятилетия среди ученых и специалистовпрактиков наблюдается устойчивый рост интереса к проблемам
развития рынка страховых услуг. При этом целый ряд зарубежных
авторов все большее внимание уделяют теории и практике
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государственного финансового регулирования страхового рынка, в
то время как отечественные исследователи в большей степени
концентрируются на аспектах, связанных с развитием страхового
бизнеса и управления рисками страховых компаний [6].
Современные негативные тенденции развития рынка
страховых услуг, обусловленные кризисными явлениями в отрасли
и в экономике страны в целом, требуют проведения существенной
корректировки применяемой в России модели государственного
финансового регулирования страховой индустрии, недостаточный
уровень развития которой объясняется неэффективной системой
государственного финансового регулирования отрасли, в том числе
недостаточным
применением
налоговых
и
бюджетных
инструментов [4].
По
мнению
авторов,
государственное
финансовое
регулирование страхового рынка представляет собой механизм,
включающий инструменты и методы, применяемые для
регулирования процессов формирования, распределения и
использования финансовых ресурсов в страховой отрасли на
основе динамики конъюнктуры рынка страховых услуг для
повышения эффективности его функционирования. Основной
целью государственного финансового регулирования рынка
страховых
услуг
является
обеспечение
надежности
функционирования и стимулирование его развития в процессе
реализации как рыночных, так и социальных функций. В связи с
этим государственное регулирование страховой отрасли должно
обеспечивать: поддержание финансовой устойчивости и
платежеспособности компаний страхового сектора; формирование
действенных механизмов защиты потребителей рынка страховых
услуг; развитие конкуренции на страховом рынке и повышение
конкурентоспособности страховых продуктов; формирование
современной инфраструктуры страхового рынка; повышение
эффективности тарифного регулирования и стимулирование спроса
в сегменте добровольного страхования.
Методы государственного финансового регулирования
развития страховой отрасли могут быть разбиты на две группы:
прямые и косвенные [1]. К первым следует отнести прямое
регулирующее воздействие государственных структур (например,
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нормативные документы ЦБ РФ), бюджетное финансирование (в т.
ч. бюджетные субсидии и бюджетные инвестиции); вторые
включают налоговые инструменты. Рассматривая существующую
модель государственного финансового регулирования российского
страхового рынка, необходимо учитывать тот факт, что ее
специфика обусловлена доминированием прямых методов
регулирования, представленных в виде совокупности нормативов в
части образования страховых фондов и капитала страховых
компаний. Анализ инструментария государственного финансового
регулирования, применяемого в развитых экономиках, позволил
заключить, что в рамках современного подхода формируются
новые (промежуточные) модели, сочетающие рыночные и
внерыночные
(государственные)
методы
регулирования
финансовых отношений [6], т. е. происходит сближение методов
государственного и рыночного регулирования финансового
сектора экономики. Подобные гибридные формы финансового
регулирования предполагают постепенное уменьшение участия
государства в рыночных процессах и способствуют повышению
эффективности регуляционных процессов, одновременно снижая
уровень государственных расходов.
Таким образом, развитие моделей государственного
финансового регулирования происходит по большей части за счет
снижения непосредственного государственного воздействия,
децентрализации функций регулирования. Подобные «гибкие»
модели
государственного
финансового
регулирования
представляют собой комбинацию в определенных пропорциях
рыночного и государственного инструментария, включающего
прямые
и косвенные методы. В рамках гибких моделей
финансового регулирования финансового сектора экономики
происходит постепенная оптимизация доли рыночного
и
внерыночного механизмов, что приводит к изменению форм их
взаимодействия и эволюции методов и форм государственного
финансового регулирования.
На основе анализа зарубежного опыта можно выделить
основные
направления
государственного
финансового
регулирования страховой отрасли: выявление наиболее значимых
рисков страховых компаний и формирование комплекса методов
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их нейтрализации; создание условий для повышения финансовой
устойчивости и обеспечения платежеспособности предприятий
страховой отрасли; разработка и реализация комплекса мер,
направленных на развитие национальной страховой системы,
стимулирование конкуренции на рынке страховых услуг и
повышение
эффективности
функционирования
компаний
страхового
сектора;
создание
специализированных
инфраструктурных институтов, таких, например, как институт
саморегулирования, для стандартизации, нормирования и
регламентации деятельности
в сфере страхового бизнеса;
разработка и внедрение системы оперативного мониторинга за
деятельностью компаний в страховом секторе экономики.
На фоне потенциального обострения проблем развития
страховой отрасли Центральный банк, являющийся основным
регулятором отечественного страхового рынка, разработал
стратегию развития страховой отрасли на 2016–2018 годы, в
рамках реализации которой планируется использовать меры по
защите прав потребителей рынка страховых услуг, вести
постоянный мониторинг состояния страховых организаций в
рамках единой системы управления страховыми рисками.
В рамках реализации стратегии развития страховой отрасли
ЦБ РФ предполагает реализовать следующий комплекс
мероприятий государственного регулирования, направленных на
повышение эффективности функционирования рынка страховых
услуг.
1. Использование механизма санации страховых компаний.
2. Совершенствование процедуры лицензирования страховых
организаций.
3. Учреждение национальной перестраховочной компании.
4. Построение единой системы урегулирования убытков в сегменте
автострахования.
Что касается инициативы ЦБ по созданию национальной
перестраховочной компании, то ее реализация вызывает
определенные опасения у страховых организаций вследствие
возможного усиления нерыночного воздействия на страховой
рынок путем обязательного отчисления страховыми компаниями
10 % перестраховочной премии по различным видам страхования
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создаваемой структуре. Одним из приоритетных направлений
государственного финансового регулирования
является
формирование современной инфраструктуры рынка страховых
услуг, в рамках развития которой ЦБ РФ приступил к реализации
инфраструктурных проектов, таких как: внедрение электронного
полиса ОСАГО, создание института специализированных
депозитариев, переход на единый план счетов, внедрение
механизма саморегулирования.
Таким образом, страховой рынок как часть финансовой
сферы является объектом государственного регулирования и
контроля в целях обеспечения его стабильного функционирования.
Государственное воздействие на страховой рынок осуществляется
через представляемую отчетность о деятельности страховых
организаций, проверку их деятельности и нормативное
регулирование
страховой
деятельности.
Государственное
регулирование
страховой
деятельности
способствует
эффективному развитию страхового рынка, защите прав и
интересов страхователей посредством лицензирования и контроля
за соблюдением законодательства в сфере страхования.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ» В УЧЕТНОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье описывается методологический недостаток применения в
учетной практике субъектов хозяйствования, составляющих отчетность по
МСФО, показателя «нормативная производительность производственных
мощностей» при распределении постоянных косвенных производственных
затрат. Автором предлагается альтернативный вариант применения данного
показателя в системе управленческого учета
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АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ ВИКОРИСТАННЯ
ПОКАЗНИКА «НОРМАТИВНА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ» В ОБЛІКОВОАНАЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У статті описується методологічний недолік застосування в обліковій
практиці суб'єктів господарювання, що подають звітність по МСФО, показника
«нормативна продуктивність виробничих потужностей» при розподілі постійних
непрямих виробничих витрат. Автором пропонується альтернативний варіант
застосування даного показника в системі управлінського обліку
Ключові слова: нормативна продуктивність виробничих потужностей,
постійні непрямі виробничі витрати, МСФЗ, запаси

ALTERNATIVELY USE THE INDICATOR "NORMAL
CAPACITY OF PRODUCTION FACILITIES" IN THE
ACCOUNTING AND ANALYTICAL PRACTICE OF
COMMERCIAL ORGANIZATIONS
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The paper describes a methodological flaw in the application of accounting
practices of economic entities reporting under IFRS, the indicator "normal capacity of
production facilities" in the allocation of fixed indirect production costs. The author
suggests an alternative embodiment of the use of this indicator in the management
accounting system.
Keywords: regulatory performance of production capacity, fixed indirect
production costs, IFRS, stocks

Постановка проблемы. Актуальность темы исследования
обусловлена введением с 1 января 2014 года нового Закона
Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» (далее
– Закон). Согласно п.2 ст. 17 общественно значимые организации
уже за 2016 год обязаны будут составлять консолидированную
отчетность по МСФО [4]. Это означает, что на них будут
распространяться требования всех действующих стандартов,
которые в августе 2016 года в Республике Беларусь приняли статус
технических нормативных актов [5]. Поэтому важно внимательно
изучить не только их непосредственное содержание, но опыт
применения их положений, которые нашли воплощение в
нормативных правовых актов многих постсоветских стран, в том
числе в Украине [6].
В настоящей статье обратим более пристальное внимание на
положения МСФО 2 «Запасы», который затрагивает аспект
формирования себестоимости запасов, в том числе готовой
продукции, а значит, его требования оказывают непосредственное
влияние на итоговые финансовые результаты коммерческой
организации. Белорусскими авторами [1, 3] затрагивались
проблемы оценки такого запаса как готовая продукция. Однако
ими не было уделено должного внимания влиянию методик
распределения косвенных затрат, используемых в МСФО, на
оценку готовой продукции, по которой она отражается на счетах
бухгалтерского учета. Далее исследуем методику распределения
косвенных производственных затрат, которая предлагается в
МСФО 2 «Запасы», в целях выявления возможных
методологических проблем в ее применении на практике, чтобы
учесть их при разработке нормативных правовых актов по учету
запасов в Республике Беларусь. Для украинских специалистов
данное исследование будет полезно тем, что позволит выяснить,
обладают ли такие показатели как себестоимость продаж, остатки
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готовой продукции, валовая прибыль, отраженные в бухгалтерской
отчетности коммерческих организаций, методологическими
изъянами из-за заимствованных в украинскую учетную практику
положений МСФО 2 «Запасы».
Основная часть. Рассмотрим требования МСФО 2 «Запасы»
более подробно. В п. 38 данного стандарта указано, что
себестоимость продаж «…состоит из тех затрат, которые
…включались в оценку уже проданных запасов, а также из
нераспределенных производственных накладных расходов и
сверхнормативной производственной себестоимости запасов» [2,
с.6]. Себестоимость запасов должна «…включать все затраты на
приобретение, затраты на переработку и прочие затраты,
понесенные для того, чтобы обеспечить текущее местонахождение
и состояние запасов» [2, с.2]. Затраты на приобретение состоят из:
цены покупки, импортных пошлин и прочих налогов, а также
затрат на транспортировку, погрузку-разгрузку и прочих затрат,
непосредственно относимых на приобретение готовой продукции,
материалов и услуг. В свою очередь затраты на переработку
запасов включают:
 прямые затраты на оплату труда, непосредственно
связанные с производством продукции;
 распределенные переменные и постоянные косвенные
производственные затраты, возникающие при переработке сырья в
готовую продукцию.
Переменные
косвенные
производственные
затраты
трактуются как «косвенные производственные затраты, которые
находятся в прямой или практически прямой зависимости от
объема производства, например, косвенные затраты на сырье или
косвенные затраты на оплату труда» [2, с.2]. Базой их
распределения является показатель фактического использования
производственных мощностей.
Под постоянными косвенные производственными затратами
понимаются «косвенные производственные затраты, которые
остаются относительно неизменными независимо от объема
производства,
например,
амортизация
и
обслуживание
производственных зданий и оборудования, а также связанные с
производством управленческие и административные затраты» [2,
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с.2]. Данные затраты относятся на себестоимость запасов на основе
нормальной производительности производственных мощностей.
Под ней понимается «тот объем производства, который ожидается
получить исходя из средних показателей за ряд периодов или
сезонов работы в нормальных условиях, с учетом потерь в
производительности в связи с плановым обслуживанием» [2, с.2-3].
В то же время в качестве базы распределения постоянных
косвенных производственных затрат может использоваться
фактический объем производства. Такая база распределения
применяется в двух случаях:
1) если фактический объем производства примерно
соответствует нормальной производительности;
2) в периоды необычно высокого уровня производства
(фактический
объем
производства
выше
нормальной
производительности), чтобы запасы не оценивались выше
себестоимости.
Методику распределения косвенных производственных
затрат поясним в таблице 1.
Методика
распределения
постоянных
косвенных
производственных затрат обладает рядом проблем.
Таблица 1
Распределение постоянных косвенных производственных затрат по
методике МСФО
Наименование показателей
1.
Годовая
нормальная
производительность
производственных мощностей организации, тыс. шт. в год
2. Фактически произведено продукции за год, тыс. шт.
3. Прямые материальные затраты, млн у.е.
4. Прямые трудовые затраты, млн у.е.
5. Косвенные производственные затраты, млн у.е.
5.1. переменные производственные затраты, млн у.е.
5.2. постоянные производственные затраты, млн у.е.
6.
Нормативная
ставка
косвенных
постоянных
производственных затрат, тыс. руб. (стр. 5.2 / стр. 1)
7. Величина постоянных производственных затрат,
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Величи
на
800,0
500,0
2100,0
1900,0
9600,0
7500,0
2100,0
2625,0
1312,5
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приходящихся на произведенную продукцию, млн у.е. (стр. 2
х стр. 6)
8. Нераспределенные постоянные производственные затраты,
млн у.е. (стр. 5.2 – стр. 7)
9. Себестоимость произведенной продукции, млн у.е. (стр. 3 +
стр. 4 + стр. 5.1 + стр. 7)
10. Себестоимость единицы произведенной продукции (стр. 9
/ стр. 2), у.е.

757,5
12842,5
25685,0

Как видно из таблицы 1, размер постоянных косвенных
производственных затрат, распределенных на основе показателя
нормальной производительности производственных мощностей, в
конечном счете все же зависит от уровня производства, хотя по
определению постоянных косвенных производственных затрат 
это «…затраты, которые остаются относительно неизменными
независимо от объема производства…» [2, с. 2]. В случае падения
объема производства в организациях будет формироваться сумма
нераспределенных постоянных
косвенных производственных
затрат, которые согласно данной методики распределения должны
декапитализироваться, минуя себестоимость произведенной
продукции. И таким образом будет занижена прибыль от
реализации продукции отчетного периода, что должно, по мнению
разработчиков МСФО 2 «Запасы», послужить сигналом
руководству коммерческой организации о неполном использовании
производственных мощностей. В то же время это приведет к
несопоставимости в динамике показателя себестоимости продаж,
отражаемом в «Отчете о совокупной прибыли», а, следовательно, и
величины остатков готовой продукции, отражаемых в отчете о
финансовом положении (аналог баланса в Республике Беларусь и
Украине). Так как в разные периоды времени при различных
фактических объемах производства показатель себестоимости
продаж будет иметь различные качественно однородные
характеристики. В одном отчетном периоде в состав себестоимости
продаж будут полностью включены постоянные косвенные
производственные затраты, а в другой  только их часть.
Использование показателя нормальной производительности
производственных мощностей в качестве базы распределения
постоянных косвенных производственных затрат теряет свой
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экономический смысл, когда фактический объем производства
становится ниже, чем показатель нормальной производительности.
Так,
в
управленческом
учете
показатель
нормальной
производительности производственных мощностей трактуется как
«уровень производственной мощности, необходимый для
удовлетворения среднего покупательского спроса за определенный
период (примерно 2-3 года)» [7, с. 388]. В итоге, при фактическом
объеме производства, меньшем, чем уровень спроса на продукцию
(т.е.
показателя
нормальной
производительности
производственных мощностей), возникает неудовлетворенный
спрос. Логично полагать, что в этом случае вся продукция, которая
была произведена, будет реализована на рынке, а значит будут
списаны все затраты на нее. В том числе и все постоянные
косвенные производственные затраты. И таким образом никакого
уменьшения прибыли от реализации продукции не будет
зафиксировано
по
причине
списания
нераспределенных
постоянных
косвенных производственных затрат. В данном
случае, актуальнее говорить об упущенной выгоде от
потенциальной реализации в случае производства недостающего до
уровня нормальной производительности производственных
мощностей продукции. Однако в бухгалтерском учете упущенная
выгода не учитывается и в «Отчете о совокупной прибыли» не
отражается.
Целесообразнее было бы распределять постоянные
косвенные производственные затраты с помощью такой методики,
когда фактический объем производства больше, чем нормальная
производительность производственных мощностей, т.е. спрос на
продукцию. Тогда в целях недопущения перепроизводства и
работы «на склад», занижалась бы величина прибыли от
реализации путем списания нераспределенных постоянных
косвенных производственных затрат на расходы периода. Поясним
это в таблице 2.
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Таблица 2
Распределение постоянных косвенных производственных затрат по
альтернативной методике
Наименование показателей
Величина
1.
Годовая
нормальная
производительность
800
производственных мощностей организации, тыс. шт.
2. Фактически произведено продукции за год, тыс. шт.
1000
3. Прямые материальные затраты, млн у.е.
4200
4. Прямые трудовые затраты, млн у.е.
2800
5. Косвенные производственные затраты, млн у.е.
19200
5.1. переменные производственные затраты, млн у.е.
15000
5.2. постоянные производственные затраты, млн у.е.
4200
6. Нормативная ставка для распределения постоянных
0,8
производственных затрат (стр. 1 / стр. 2)
7. Величина постоянных производственных затрат,
приходящихся на произведенную продукцию, млн у.е. (стр.
3360
5.2 х стр. 6)
8. Нераспределенные постоянные производственные затраты,
840
млн у.е. (стр. 5.2 – стр. 7)
9. Себестоимость произведенной продукции, млн у.е. (стр. 3 +
26 360
стр. 4 + стр. 5.1 + стр. 7)
10. Себестоимость единицы произведенной продукции (стр. 9
26 360
/ стр. 2), у.е.

Как видно из таблицы 2, на рынке было реализовано
согласно спросу 800 тыс. шт. продукции. Выручка от реализации
составила 35000 млн у.е., себестоимость реализованной продукции
состоит из себестоимости 800 тыс. шт. продукции и размера
нераспределенных производственных затрат и равна 21928 млн.
руб. (26360 х 800 тыс. шт. + 840 млн у.е.). Прибыль от реализации
продукции составила 13072 млн у.е. (35000 млн у.е. – 21928 млн
у.е.). Коммерческие и управленческие расходы в нашем примере
отсутствуют. Если бы постоянные косвенные производственные
затраты не делились на распределенную и нераспределенную
части, то себестоимость реализованной продукции составила бы
21600 у.е. ((27200 млн у.е. / 1000 тыс. шт.) х 800 тыс. шт.). В итоге
прибыль от реализации была бы равна 13400 млн у.е. (35000 млн
у.е.  21600 млн у.е.). Следовательно, по альтернативной методике
прибыль от реализации получилась меньше, что должно
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стимулировать организацию сокращать объем производства, чтобы
довести его до уровня нормальной производительности
производственных мощностей, т.е. уровня спроса на продукцию.
Однако приходится констатировать, что предложенная нами
методика распределения постоянных косвенных производственных
затрат
на
основе
нормальной
производительности
производственных мощностей возможно реализовать в рамках
управленческого учета, так как сомнительно, что в МСФО
произойдет изменение существующей методики распределения
постоянных косвенных производственных затрат. Данный вывод
основан на следующих фактах: во-первых, неизменностью в
течение долгого времени положений МСФО 2 «Запасы»,
касающиеся включения затрат на переработку в состав
себестоимости запасов; во-вторых, поддержкой авторитетных
зарубежных авторов по управленческому и финансовому учету, в
трудах которых методика распределения постоянных косвенных
производственных
затрат
на
основе
нормальной
производительности производственных мощностей подробно
описана; в-третьих, отсутствием конструктивной критики данной
методики отечественными и зарубежными авторами, что создает
вокруг нее ореол неопровержимой и несомненной истины.
Выводы. Таким образом, методика распределения
косвенных постоянных производственных затрат на производимую
продукцию обладает существенным методологическим изъян.
Белорусскому законодателю его следует учесть при разработке
нормативного правового акта по учету запасов, чтобы этот
недостаток МСФО 2 «Запасы» не вошел в белорусскую учетную
практику. Украинским бухгалтерам следует учесть последствия
использования методики распределения постоянных косвенных
производственных затрат на итоговые показатели финансовых
результатов и разработать способы его нивелирования. В то же
время менеджерам белорусских и украинских организаций можно
применять альтернативный вариант использования показателя
«нормативная производительность производственных мощностей»
в системе управленского учета, чтобы оперативно реагировать на
перепроизводство продукции.
140

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016
Литература:
1. Малей, Е.Б. Методологические проблемы учета реализации готовой
продукции / Е.Б. Малей // Вестник Полоцкого государственного университета.
Серия D: экономические и юридические науки, 2008. – № 10. – С. 70-76.
2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 Запасы //
Сайт Совета по МСФО [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/ru/2009/ias2.pdf. – Дата доступа: 12.07. 2013.
3. Налецкая, Т.Н. Бухучет готовой продукции и ее отражение в
отчетности организаций для целей управления / Т.Н. Налецкая // Облік, економіка,
менеджмент: наукові нотатки: Міжнародний збірник наукових праць. – Луцьк:
Издательство: РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 188-193.
4. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь, 12 июля
2013 г., № 57-З // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь
[Электронный
ресурс].
–
2013.
–
Режим
доступа:
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/2055. – Дата доступа: 25.07. 2013.
5. О введении в действие на территории Республики Беларусь
Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений,
принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой отчетности: утв.
постановлением Совета Министров Респ. Беларусь и Национального банка Респ.
Беларусь, 19 авг. 2016, № 657/20 // Официальный сайт Министерства финансов
Республики Беларусь[Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа:
http://minfin.gov.by/upload/accounting/mfso/post_190816_657_20.pdf.
–
Дата
доступа: 28.09. 2016.
6. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 16 «Расходы»: приказ Мва финансов Украины, 31 дек. 1999 г., № 318: текст по состоянию на 27 сентября
2016 г. // Официальный портал Верховной Рады[Электронный ресурс].  2011. 
Режим доступа: http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.  Дата
доступа: 27.09. 2016.
7. Хорнгрен, Ч. Управленческий учет / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш.
Датор; пер. с англ.  10-е изд.  СПб: Питер, 2008.  1008 с.

Автор: Зарецкий Вадим Олегович, к.э.н., доцент кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности,
Белорусский государственный экономический университет, г.
Минск, Республика Беларусь.
Сфера научных интересов: бухгалтерский учет и анализ
финансовых
результатов,
затрат
на
производство
и
калькулирования себестоимости продукции
Связь с автором: horns_and_hoofs_@mail.ru

141

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

УДК 657.471.12
Зволинська О.В,
Науковий керівник: к.е.н., доц. Боярова О.А.
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
ЩОДО ПИТАННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА
ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ
У статті розглядається сутність поняття «оплата праці».
Проаналізовано актуальні проблеми обліку розрахунків за виплатами працівникам.
Доведено, що виплати працівникам є частиною доходу фізичної особи,
отриманого у роботодавця, сукупністю об’єктів бухгалтерського обліку,
пов’язаних з їх поточними та майбутніми доходами. Досліджено рахунки
витрат, зобов’язань та забезпечень, пов’язаних з виплатами працівникам.
Ключові слова: оплата праці, бухгалтерський облік, реєстри аналітичного
і синтетичного обліку

ПО ВОПРОСУ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ВЫПЛАТАМ
РАБОТНИКАМ
В
статье
раскрыто
сущность
понятия
«оплата
труда».
Проанализированы актуальные проблемы бухгалтерского учета расчетов по
выплатам работникам. Доказано, что выплаты работникам является частью
дохода физического лица, полученного у работодателя, совокупностью объектов
бухгалтерского учета, связанных с их текущими и будущими доходами.
Исследованы счета расходов, обязательств и обеспечений, связанных с
выплатами работникам.
Ключевые слова: оплата труда, бухгалтерский учет, реестры
аналитического и синтетического учета.

ACCOUNTING OF EMPLOYEES' SALARY
The article deals with the essence of the concept of "pay". Analyzed the current
problems of the account of calculations on employee benefits. It is proved that the
payment of employees is part of the income of an individual, resulting from an employer,
a set of accounting objects related to their current and future income. Abstract spending
accounts, liabilities and provisions related to benefit employees.
Keywords: pay, accounting, registers of analytical and synthetic accounting.

Постановка завдання. Виплати працівникам — це всі
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форми компенсації, що суб'єкт господарювання надає в обмін на
послуги, надані працівником. Бухгалтерський облік розрахунків за
виплатами працівникам виступає складною ділянкою облікового
процесу та вимагає достовірного документального відображення
відпрацьованого часу, виробленої продукції (робіт, послуг) та їх
оплати. Достовірність відображення в обліку інформації про оплату
праці впливає на фінансовий результат господарської діяльності.
На особливу увагу заслуговують питання обліку виплат
працівникам у сільськогосподарському виробництві як окремій
галузі економіки.
Виклад основного матеріалу. Виплати працівникам є
однією з суттєвих складових сукупних витрат будь-якого
підприємства та одним із складних об’єктів бухгалтерського
обліку. Вони включають в себе значний перелік виплат, кожен з
яких має свої особливості відображення у бухгалтерському обліку
та у фінансовій звітності.
Питання обліку та звітності за виплатами працівникам
регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
26 “Виплати працівникам».
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» передбачає класифікацію
виплат представлену на рис. 1.

Рис. 1. Види виплат працівникам за П(С)БО 26 «Виплати
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працівникам»

Відповідно до П(С)БО 26 поточні виплати працівникам
включають: заробітну плату за окладами та тарифами, інші
нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час
(щорічні відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час);
премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті
протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому
працівники виконують відповідну роботу, тощо.
До поточних зобов’язань відносять нараховану суму виплат
працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду.
Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню,
визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному
періоді.
Зобов'язання щодо виплат при звільненні визнається у разі,
якщо підприємство має не відмовне зобов'язання звільнити
працівника або кількох працівників до досягнення ними пенсійного
віку або надавати виплати при звільненні за власним бажанням
згідно із законодавством, контрактом чи іншою угодою.
Окрім за П(С)БО 26 «Виплати працівникам під час виплат
працівникам необхідно враховувати вимоги П(С)БО 10
“Дебіторська заборгованість”, П(С)БО 11 “Зобов’язання”, П(С)БО
16 “Витрати”. При здійсненні виплат працівникам інструментами
власного капіталу підприємства (наприклад, акціями) потрібно
застосовувати норми П (С)БО 13 «Фінансові інструменти».
До основних видів виплат працівникам відносять заробітну
плату. Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у
грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним
роботу. Законом України «Про оплату праці» визначено правові,
організаційні та економічні засади нарахування оплати праці
працівників. Основні положення з оплати праці сформульовано
в Кодексі законів про працю України.
Інші види виплат працівникам, наприклад, відпустки
регламентують Кодексом законів про працю, Законами України
“Про оплату праці”, “Про відпустки”, “Про колективні договори та
угоди” тощо.
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Податковий кодекс України визначає заробітну плату як –
основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику
податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.
Основна заробітна плата — винагорода за виконану роботу
відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку,
обслуговування, посадові обов’язки).
Додаткова заробітна плата — винагорода за працю понад
установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і
за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки,
гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством;
премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати — виплати
у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії
за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші
грошові і матеріальні виплати.
Трудовий кодекс України визначає заробітну плату як
обчислену у грошовому виразі оплату, здійснювану роботодавцем
працівникові за роботу, яка відповідно до трудового договору
виконується або має бути виконаною працівником.
Розмір нарахованої заробітної плати залежить від
професійно-ділових якостей працівника, складності та умов
виконуваної роботи, результатів його праці та господарської
діяльності підприємства та розміру мінімальної заробітної плати.
Метою обліку розрахунків за виплатами працівникам
підприємства є встановлення достовірності інформації, яка
відображена у статистичній та фінансовій звітності, в поточному
бухгалтерському обліку та первинних документах щодо повноти,
дотримання норм трудового законодавства.
Для поточного обліку виплат працівникам Планом рахунків
бухгалтерського обліку передбачено пасивний рахунок 66
«Розрахунки за виплатами працівникам». По кредиту цього рахунку
відображаються суми нарахованої заробітної плати, допомоги по
тимчасовій непрацездатності за перші 5 днів, премії, матеріальні
допомоги за рахунок фонду оплати праці тощо. По дебету цього
рахунку відображаються утримання із зарплати, її виплата, а також
сума зарплати, що не отримана в строк і депонована.
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Підприємство відкриває стільки аналітичних рахунків до
рахунку 66 , скільком працівникам нараховується заробітна плата.
Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному
рахунку (тобто по кожному працівникові) дорівнює кредитовому
обороту синтетичного рахунка 66 за звітній місяць, тобто сумі
нарахованої заробітної плати по цеху, відділу та підприємству у
цілому. Сума усіх утримань по аналітичних рахунках дорівнює
дебетовому обороту синтетичного рахунку 66 «Розрахунки за
виплатами працівникам».
До складу короткострокових виплат працівникам, крім
заробітної плати входять також внески на соціальне страхування. В
системі обліку України, Інструкцією по застосуванню Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій передбачено
окремі рахунки 66 “Розрахунки за виплатами працівникам” та 65
“Розрахунки за страхуванням”, які передбачають розмежування
зобов’язань з виплат персоналу та соціальних відрахувань як
окремих видів виплат
Узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням
підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і
платежів, а саме на виплату працівникам винагороди, допомоги,
премій, які підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після
закінчення періоду, у якому працівники виконали роботу, що надає
їм право на отримання таких виплат у майбутньому здійснюється
на рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”.
Висновки. Одне з центральних місць в обліку на
підприємстві посідає заробітна плата, як складова виплат
працівникам. Бухгалтерський облік виплат працівникам оплати
праці повинний забезпечувати: точний розрахунок заробітної плати
кожного робітника відповідно до кількості і якості витраченої
праці, що діють формами і системами його оплати, правильний
підрахунок утримань із заробітної плати; контроль за дисципліною
праці, використанням часу і виконанням норм виробітку
робітниками, своєчасним виявленням резервів подальшого росту
продуктивності праці, витратою фонду заробітної плати тощо.
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У статті розглядається підвищення кваліфікацій бухгалтерів та аудиторів для
досягти міжнародного рівня, а також відповідати вимогам сучасних технологій. Стаття
розкриває перспективи впровадження нових інформаційних технологій, що базуються на
сучасних програмних продуктах.
Ключові слова: Бухгалтер, аудитор, управлінський облік інновації, ІТ технології,
програмні продукти.
В статье рассматривается повышение квалификации бухгалтеров и аудиторов
чтобы достичь международного уровня, а также соответствовать требованиям
новейших технологій.. Статья раскрывает перспективы внедрения новых информационных
технологий, основанных на современных программных продуктах.
Ключевые слова: Бухгалтер, аудитор, управленческий учет инновации, ИТ
технологии, программные продукты.
The article deals with improving the qualifications of accountants and auditors to reach
international standard and also keep up with the latest IT technology. The article reveals the
prospects of implementing new information technologies based on modern software products.
Keywords: accountants, auditors, management accounting innovation, IT technologies,
software products.

Актуальність даного дослідження полягає в підготовці
конкурентно-спроможних кадрів з використанням новітніх ІТ
технологій, які не тільки будуть користуватись попитом на ринку
праці в Україні але й за її межами. Інноваційні технології, що
відбуваються в економіці України, зумовили зростання попиту на
висококваліфіковані кадри, у тому числі – бухгалтерів та аудиторів.
Метою статті є дослідження формування та застосування
новітніх лабораторій з ІТ технологіями для підготовки бухгалтерів
і аудиторів.
Проблемі формування професії бухгалтера та аудитора
приділяється все більша увага, а саме І. Бєлоусова, С.Ф. Голов,
О.М. Петрук, С.І. Прилипко, Л.В. Чижевська, Я.В. Соколов, А.П.
Міхалкевич, С. Дж. Грей. Зокрема, досліджено історію створення і
становлення професійних організацій, розвиток професії
бухгалтера і аудитора та зростання їх професійних навичок.
Сьогодні від бухгалтера та аудитора будь-якої галузі чекають
не тільки достовірного ведення обліку, правильного розрахунку
заробітної плати та податків, точного відображення проведень по
документах, своєчасного надання звітності до фіскальної служби та
позабюджетних фондів, а особливу увагу приділяється
кваліфікованих консультацій у сфері управління підприємством під
час пошуку шляхів скорочення витрат, раціонального
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використання коштів, збільшення обороту та прибутку.
Формування лабораторій з ІТ технологіями професійних
бухгалтерів та аудиторів є найбільш вагомою складовою
забезпечення розвитку підвищення компетентності бухгалтерів та
аудиторів.
Певний час термін «професійний бухгалтер» був синонімом
терміну «аудитор». Проте згодом було визнано, що бухгалтери, які
відповідали ознакам наявності високого рівня знань, навичок та
етики, професійного досвіду та які були членами професійних
бухгалтерських організацій, що брали на себе відповідальність за
постійне підвищення кваліфікації та етичну поведінку під час
виконання їх членами професійних обов’язків, почали успішно
реалізовувати свою компетентність не лише в аудиті, а й працюючи
фінансовими директорами, головними бухгалтерами тощо[5].
Міжнародна федерація бухгалтерів констатувала цей факт в
словнику Кодексу професійної етики Поняття професійного
бухгалтера повинне складатися з кількох «рівнів» (рис. 1).
Насамперед, це особа, яка завдяки формальній освіті та
практичному досвіду є досвідченим експертом у сфері
бухгалтерського обліку, що реалізує свою компетентність,
відповідає кодексу етики, дотримується високих професійних
стандартів і діяльність якої регулюється через професійну
організацію бухгалтерів. Висококваліфіковані бухгалтери в рамках
професії відрізняються один від одного компетентністю,
відповідальністю та послугами, що надаються [2 , р. 7].
В Україні рішенням АПУ від 18.04.2003 р. запроваджено в
дію Кодекс етики професійних бухгалтерів (далі — Кодекс).
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ІІІ рівень

Рис.1. Рівні визначення поняття «професійний бухгалтер»

Головним пріоритетом Кодексу є встановлення етичних
вимог для бухгалтерів та аудиторів з метою забезпечення гарантії
високої кваліфікованої їхньої роботи та задоволення інтересів
суспільства і держави. Насамперед, Кодекс запроваджує
фундаментальні
принципи
етики
та
правила
надання
бухгалтерських та аудиторських послуг. Вони є пріоритетними для
виконання усіма бухгалтерами та аудиторами під час надання
аудиторських та бухгалтерських послуг з найсучаснішими
технологіями.
В сучасному середовищі все більшого значення для розвитку
професії набувають вимоги, встановлені професійною спільнотою.
На сьогодні існує вісім стандартів освіти:
 МСО 1 «Вступні вимоги програми професійної освіти
бухгалтерів»;
 МСО 2 «Зміст програми професійної освіти бухгалтерів»;
 МСО 3 «Професійні навички»;
 МСО 4 «Професійні навички, етика та ставлення»;
 МСО 5 «Вимоги щодо практичного досвіду»;
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 МСО
6
«Оцінка
професійних
здібностей
та
компетентності»;
 МСО 7 «Постійний професійний розвиток: Програма
навчання протягом усього життя та постійний розвиток
професійної компетентності»;
 МСО 8 «Вимоги до компетентності фахівців з аудиту».
Професія аудитора має свої особливості, що наведено на
рис.2.

Рис.2.Основні особливості професії аудитора

Можна зробити висновок, що саме розвиток професії
бухгалтера(аудитора) пов’язаний насамперед з професією в особі
користувачів бухгалтерської інформації. Тому й стає очевидним,
що розвиток професії неможливий без розвитку професійних
навичок в сучасному мережевому середовищі, які у формі
створення та діяльності громадських професійних організацій, на
які і покладається місія формування в свідомості бухгалтерів
(аудиторів) їх значення для досягнення знань в мережевому
середовищ, що і передбачає наявність високих вимог до них з боку
новітнього інформаційного процесу.
Існує багато програмних продуктів, які дозволяють
автоматизувати розрахунок різних задач, які виконують
бухгалтери(аудитори), та забезпечити вибір варіанта стратегії
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розвитку в мережевому середовищі. Серед них потрібно
виокремити — ЕХСЕL фірми Місгоsoft та Ргоgесt Ехреrt
Ргоfessional фірми РRОІNVЕSТСОNSULTING.
Засобами програми ЕХСЕL можливо автоматизувати різні
табличні розрахунки, вона є гнучкою у використанні. Але для
планування майбутніх доходів необхідні неабиякі знання з теорії
планування, а також мови програмування ЕХСЕL. А, програмним
продуктом Ргоgесt Ехреrt Ргоfessional можна повністю
автоматизувати вибір мережевого напрямку без особливих затрат
часу на підготовку тa процес планування. Але один момент в тому,
що саме ця програма має вплив на ринку як програма для
складання бізнес-планів. [2].
Також варто зазначити, що використання локальних
спеціалізованих бухгалтерських програм накладає і ряд вимог як до
апаратного забезпечення персональних комп’ютерів, так і самих
бухгалтерів(аудиторів), які за ними працюють. До таких можна
віднести:
- потреба постійного вдосконалення бухгалтером чи
аудитором власних навиків використання програм, особливо при
появі їх нових версій (релізів);
- потреба проведення моніторингу ринку наявного
спорідненого програмного забезпечення на предмет існування
програм-альтернатив та їх функціональних відмінностей/переваг;
- доцільність періодичного дублювання і архівування як
вихідної, так і результуючої інформації – це пов’язано із
можливими відмовами в роботі персональних комп’ютерів загалом
чи окремих програм зокрема та ряд інших вимог[4].
Уникнути проблем або ж частково їх вирішити можна, при
застосуванні принципу "віртуальної економіки". Дане визначення
досить активно досліджується і обговорюється різними науковцями
у відкритих друкованих чи інтернет-публікаціях. Разом з тим до
цього часу немає чіткого визначення такого поняття як "віртуальна
економіка", відсутнє також детальне розуміння і трактування її
принципів і правил. Наприклад, економічна енциклопедія [7, с.
236] дає визначення лише поняття "віртуальна корпорація" – це
"принципово новий спосіб організації бізнесу за допомогою
комп’ютерних мереж (наприклад Інтернет), коли обіг, обмін і
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торгівля товарами … здійснюється в електронно-інформаційному
вигляді…". Що ж до віртуалізації бухгалтерського обліку, то тут
дослідження повністю відсутні.
Під "віртуалізацією" загалом мається на увазі сукупність
"…інформаційних технологій, які забезпечують абстрагування
процесів та їх представлення від комп’ютерних ресурсів" [4]. В
свою чергу вільна енциклопедія "Вікіпедія" пропонує різні види
віртуалізації, серед яких, на нашу думку, в економіці загалом і в
бухгалтерському обліку зокрема можуть бути застосовані наступні:
часткова віртуалізація (для окремих програм), віртуалізація
сховища, мережева віртуалізація, віртуалізація баз даних тощо [5].
Винятковим є те, що поняття "віртуальність" передбачає
використання підприємствами, агрохолдингами комунікаційних
засобів і ресурсів мережі Інтернет для реалізації певних функцій
управління та моніторинг робити бухгалтера(аудитора), а також
вирішення певних завдань в процесі своєї діяльності та
забезпечення персоналу новітнім оснащенням.
Одним із таких завдань є підготовка і подача різних форм
звітності на підставі даних бухгалтерського обліку. Сьогодні в
Україні
широко
застосовується
різними
суб’єктами
господарювання електронна звітність для Державної фіскальної
адміністрації, Пенсійного фонду України, Державного комітету
статистики тощо.
Одним із виразів віртуалізації є використання для вирішення
конкретних задач "хмарних" технологій, які на сьогоднішній день
широко рекламуються і запроваджуються в різних сферах
економіки як України, так і в світі загалом. Найбільш точно і
детально хмарні технології (обчислення) охарактеризовані вільною
енциклопедією "ВікіпедіЯ", а також хмарний ресурс, який недавно
ввівся в новітні технології як Bloger. Дана енциклопедія зазначає,
що "…при використанні хмарних обчислень програмне
забезпечення
надається
користувачу
як
Інтернет-сервіс.
Користувач має доступ до власних даних … і не повинен
піклуватися інфраструктуру, операційну систему і програмне
забезпечення…" [3].
До вагомих переваг використання хмарних технологій в
економіці можна віднести:
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- отримання доступу до обчислювальних потужностей і
необхідного дискового простору засобами мережі Інтернет;
- - доступ користувача до готового сервісу провайдера,
власника хмари, і, як наслідок, відсутність потреби в розміщенні
на підприємстві апаратного і програмного забезпечення
відповідного рівня і профілю та ін.
Висновки Проведене дослідження дозволяє констатувати,
що віртуалізація обліку та використання в ньому хмарних
технологій – це один із напрямів розвитку комп’ютеризації
бухгалтерського обліку в цілому. Підтвердження ефективності
використання хмар є значна кількість інтернет-сервісів, які вже
сьогодні надають послуги дистанційного вирішення певних
облікових та аудиторських задач. Також в якісному застосуванні
напрямів
хмарних технологій можна зробити
організацію
тимчасових і постійних архівів, спільну одночасну роботу
бухгалтерів на підприємстві або перевірка аудиторами
підприємства над документами, створення послідовної занесення
документації за певні часові проміжки, автоматичну синхронізацію
різних версій документів. Перспективою подальших досліджень у
даному напрямку можуть бути розробка детальних методик
застосування хмар і віртуальних робочих областей для вирішення
конкретних облікових задач, створення віртуальних офісів з
відповідними централізованими сховищами первинної і звітної
документації та ін. Зважаючи на досвід України, професійна
організація від моменту свого створення сприяє успішному
виконанню реформ в обліку і аудиті, здійснює переклад
міжнародних стандартів обліку і звітності, готує та проводить
підвищення кваліфікації за спеціальностями. Напрацьований
цінний досвід об’єднання професіоналів, державних регуляторів та
представників академічних лабораторій, міжнародних організацій
та професіоналів інших країн у вирішенні проблем розвитку
професій.
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ВИДАТНІ ДОСЛІДНИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК
ОБЛІКОВОЇ НАУКИ
ВЫДАЮЩИЕСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА РАЗВИТИЕ УЧЕТНОЙ НАУКИ
OUTSTANDING RESEARCHERS AND THEIR IMPACT
ON THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING SCIENCE
Дана стаття присвячена історії розвитку бухгалтерського обліку. В ній
розкрито основні тенденції та представлено основні віхи розвитку та еволюції
науки про бухгалтерський облік.
Ключові слова: бухгалтерський облік, наука, історія, розвиток,
суспільство, етапи.
Данная статья посвящена истории развития бухгалтерского учета. В ней
раскрыты основные тенденции и представлены основные вехи развития и
эволюции науки о бухгалтерском учете.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, наука, история, развитие,
общество, этапы.
This article is sanctified to history of development of record-keeping. In her
basic tendencies are exposed and the basic landmarks of development and science
evolution are imagined a record-keeping.
Keywords: record-keeping, science, history, development, society, stages.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Знання історії
обліку насамперед є важливим для розуміння і оцінки можливих
напрямків розвитку. Історична еволюція бухгалтерського обліку
розглядається не заради її самої, а для полегшення розуміння
сучасного і оцінки майбутнього.[1]
Виникнення і розвиток бухгалтерського обліку є невід’ємною
складовою частиною всієї історії людського суспільства. Сучасна
наука не дала однозначної відповіді, який момент слід вважати
виникненням бухгалтерського обліку. В багатьох випадках це
пояснюється недостатньою кількістю джерел і облікових
документів, які використовувалися нашими попередниками.
Розвиток облікової науки не є закономірним процесом, а
вважається більш спонтанним, адже багато видатних людей дали
поштовх розвитку цієї науки, самі не розуміючи важливість свого
відкриття.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На різних етапах
становленню та розвитку теоретичних засад обліку особливу увагу
приділяли видатні вчені свого часу : Вейцман Н. Р., Єзерський Ф.
В., Гальперін Я. М., Леоте П., Сей Л., Курсель-Сенель Ж.,
д’Альвізе П., Пізані Е., Россі Д., Чербоні Дж., Кальмеса А., Фішер
Р., Шер І., Діксі Л. Р. Серед українських авторів можна назвати
таких: Бутинець Ф.Ф., Білуха Т.М., Данків Й.Я., Загородній А. Г.,
Задорожній З. В., Кужельний М. В., Палій В. Ф., Соколов Н. В.,
Стельмащук А. М., Стражев Н. С., Усач Б. Ф., Швець В. Г., Шевчук
В. О. та ін. Однак, особливо слід відмітити вчених, які присвятили
свої життя окремому напрямку облікової теорії – історії її розвитку
– це Циганов К. Ю., Галаган А. М. та Соколов Я. В.
Мета статті. Дослідження основних етапів розвитку і
становлення бухгалтерського обліку як науки. А також виявлення
основних тенденцій та перспектив розвитку бухгалтерського
обліку як науки в цілому та його предмету та об’єкту.
Виклад основного матеріалу дослідження. У розвитку
бухгалтерського обліку можна виділити п'ять основних періодів
[1]:
Перший період - з моменту виникнення товарно-грошових
відносин до кінця XVII століття. Для цього періоду характерно:
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поява різних способів реєстрації фактів господарського життя в
облікових регістрах у вигляді систематичних і хронологічних
записів; співіснування натурального обміну і товарно-грошових
відносин. Вінцем періоду становлення бухгалтерського обліку
стало широке використання методу подвійного запису, який у1494
році запропонував італійський монах Лука Пачолі. За результатами
багаторічної праці він опублікував роботу «Трактат про рахунки і
записи», зміст якої свідчить, що венеціанські купці здійснювали
записи в трьох книгах: чорновій, журналі і головній, не рахуючи
копіювальної і інвентарної книг. Лука Пачолі рекомендував для
використання «аналітичний та подвійний запис», які і сьогодні
використовуються .в усіх країнах світу.
Другий період - кінець XVII - кінець XVIII століть. Для цього
періоду характерні єдині підходи до основ систематизації
бухгалтерських записів. Так, до середини XVIII століття
домінувала "Розвинена італійська форма рахівництва»; надалі
Гельвіга (1774р.) була запропонована «Меморіально-касова
форма». Рахівництво розглядалося в основному як форма
практичної діяльності.
Третій період - кінець XVIII - кінець XIХ століть. У цей
період видається велика кількість робіт з бухгалтерського обліку,
виникають теорії рахівництва: юридична - у Франції, економічна в Італії, камеральна - в Німеччині. В той же час сформувалися
основні напрямки в рахівництві, по яких і продовжувався її
подальший розвиток. [1]
Четвертий період - кінець XIХ - початок ХХ століть - період
становлення бухгалтерського обліку як галузі наукових знань.
Більшість авторів прагнули сформулювати теоретичні основи
бухгалтерського обліку, визначити область тих явищ, вивчення
яких складає об’єкт цієї науки.
П’ятий період - початок ХХ століття - до наших днів
доцільно розділити на дві основні стадії:
- Початок - середина ХХ століття характеризуються
розробкою базових принципів об’єктивної оцінки майновоправового стану самостійно господарюючого суб’єкту, галузевого
напряму в побудові системи бухгалтерського обліку, розширення
державної регламентації національних систем і звітності
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бухгалтерського обліку; [6.с 58]
- З середини ХХ століття до нашого часу – характеризується
розробкою
і
впровадженням
Міжнародних
стандартів
бухгалтерського обліку та аудиту.
Характерною рисою обліку елліністичного періоду було
прагнення все обліковувати і нічого не пропускати. Це стало
передумовою суворої регламентації обліку. В Греції вперше
з'явились такі поняття, як матеріальна відповідальність та
інвентаризація. [6, с. 80].
Про наявність господарського обліку можна дізнатись з
відомостей,які залишили нам історичні пам’ятки в країнах
Стародавнього світу. Подвійний запис зявивися внаслідок розвитку
товарно-грошових відносин і відображався як реалізація одного
продукту і оприбуткування іншого.
Виникнення книг, термінів, які застосовуються в сучасному
бухгалтерському обліку - це те, що отримала сучасна бухгалтерія
завдяки такій країні як Рим.[6]
До нашого часу ніхто, напевно, не знає, хто ж був
винахідником бухгалтерського обліку. Але можна зазначити, що
подвійний запис почав з’являтись в XIII – XIV ст. в деяких
торгових містах Пн Італії.
А.Ч. Літтлтон у своїх працях описав передумови та історичні
аспекти появи системи подвійного запису
Професія бухгалтера доволі старовинна. Вже в Древній Індії
існували бухгалтери по обліку ведення сільськогосподарського
виробництва. Перші друкарські книги з'явилися в XIV — XV
століттях.У Росії посада бухгалтера була офіційно заснована
Петром I на початку XVIII століття. У перекладі з німецької слово
«бухгалтер» означає «книгодержатель», оскільки раніше
надходження і витрати товарно-матеріальних цінностей і грошових
коштів записували в спеціальну книгу.
В XIV ст. бухгалтерський облік як сформована система
обліку в окремих купецьких підприємствах набула літературного
оформлення. Першим літературним твором з бухгалтерії стала
праця, написана в Неаполі в 1458 р. Венедиктом Котруллі ―Про
торгівлю і досконалого купця, хоча надрукована вона була лише в
1573 р. [5.с 94]
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Суттєвий внесок до розвитку теорії бухгалтерського обліку
зробили різні школи. Питання обліку та їх вирішення зазначено в
таблиці.
Таблиця
Загальні риси традиційних шкіл.[2]
Питання
обліку

Мета

Предмет
Об’єкт
Базова
дисципліна

Вирішення питань
Італійська
Контроль осіб,
що
беруть участь в
господарському
процесі
Права і
обов’язки осіб
Документи
Право

Французька

Німецька

Англоамериканська

Ефективність
використання
ресурсів
підприємства

Застосування
раціональних
облікових
процедур

Контроль
адміністрації

Ресурси

Процедури

Цінності
Політична
економія

Цінності

Поведінка
адміністраторів
Цінності

Математика

Психологія

Проаналізувавши облікову літературу початку ХХ ст.,можна
стверджувати про три напрямки в українській бухгалтерській
науці:
1) Поява в джерелах рекомендацій з дотримання правил
ведення бухгалтерського обліку ;
2) Науковий пошук та виникнення реформаторських течій;
3)
Початок
клопіткої
наукової
розробки
питань
рахівництва.[5.с101]
Доцільно зазначити ,що прийняття Кабінетом Міністрів
України Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності в Україні від 24.10.2007 р. №211-р, передбачає з 2010 р.
застосування міжнародних стандартів підприємствами-емітентами
цінних паперів та підвищення кваліфікації бухгалтерів з вивчення цих
стандартів [3].
Таким чином слід зазначити певну схожість української
національної моделі обліку та німецької школи, які принесли свій
вагомий вклад у розвиток світової бухгалтерії. В цілому необхідно
зазначити ,що формування обліку, від часів його зародження в
давнину, до перетворення в науку здійснювалось циклічно,
підпорядковано загальним законам філософії та історичного
суспільного розвитку, що має вагоме значення для майбутніх
наукових досліджень в сфері бухгалтерського обліку.[4]
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Висновки. Бухгалтерський облік як наука історично
розвивався у взаємозв’язку з іншими дисциплінами .При цьому, в
подальшому для його розвитку необхідно використовувати
«корпоративний підхід», тобто знання, отримані з інших
дисциплін, так чи інакше пов’язані з бухгалтерським обліком. Це в
свою чергу дозволить отримати новий матеріал для побудови
сучасних методологічних структур обліку.
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УДК 657
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Прущишена І.В.
Національний університет біоресурсів і
природокористування України, м. Київ
ОБЛІК ЗАПАСІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ
СТАНДАРТАМИ
УЧЕТ ЗАПАСОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ
ACCOUNTING FOR THE STOCKS IN ACCORDANCE
WITH THE INTERNATIONAL STANDARDS
У статті розглянуто відображення обліку запасів відповідно до
міжнародних стандартів та проведено порівняльний аналіз національного
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» і Міжнародного
стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси».
Ключові слова: облік, запаси, стандарти, визнання, оцінка, собівартість.
В статье рассмотрено отражение учета запасов в соответствии с
международными стандартами и проведен сравнительный анализ национального
Положения (стандарта) бухгалтерского учета 9 «Запасы» и Международного
стандарта бухгалтерского учета 2 «Запасы».
Ключевые слова: учет, запасы, стандарты, признание, оценка,
себестоимость.
In the article the display inventory accounting in accordance with international
standards and the comparative analysis of national provisions (standards) of accounting
9 «Inventories» and IAS 2 «Inventories».
Keywords: accounting, inventory, standards, recognition, evaluation, cost.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Реформування
бухгалтерського обліку в Україні шляхом його стандартизації є
основою впровадження економічних відносин ринкового
спрямування
Незважаючи на те, що всі національні Положення
(стандарти) бухгалтерського обліку України (надалі - П(с)БО)
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значною мірою ґрунтуються на Міжнародних стандартах
бухгалтерського обліку (надалі - МСБО), вони не є тотожними.
При чому, останні набувають усе більшого поширення в Україні і
застосовуються не лише компаніями, які зобов’язані складати
звітність за цими стандартами, але й на добровільних засадах.
Оскільки запаси відіграють суттєву роль в діяльності
суб’єкта господарювання,то розглянемо їх роль відповідно до
МСБО.
Формування правдивої інформації про наявність та рух
запасів, а також правильна організація ведення обліку їх вартості
забезпечує достовірність фінансової звітності. Тому питання обліку
запасів відповідно до вимог міжнародних стандартів є актуальним і
потребує детального дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій Питанням
організації та ведення бухгалтерського обліку даних активів
приділяли увагу в різні часи такі вітчизняні учені та фахівці в
галузі обліку як: Бабіч В.В., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф, Жолнер І.
В., Костюченко В.М., Сопко В.В., Ткаченко Н.В.та інші. Серед
закордонних вчених можна виділити: Р. Акофф, Болдуєва О.В, Д.
Коултер, О. Митчелл, Р. Саксена, Д. Хедлі, Э. Шеперд та ін.
Проведений аналіз дослідження вчених з даних питань,
свідчить, що частина теоретичних положень обліку запасів
потребують доопрацювання і вдосконалення. Зокрема, існують
розбіжності у тлумаченні термінів, які подані у П(С)БО 9 «Запаси»
та у МСБО. Це особливо важливо, коли підприємство співпрацює
із закордонними партнерами та має філіали у інших країнах.
Метою даної роботи є відображення обліку запасів
відповідно до МСБО та проведення порівняльного аналізу П(С)БО
9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси».
Для реалізації поставленої мети, було виконано наступні
завдання:
- проаналізувати основні категорії, які стосуються обліку
запасів;
- - обґрунтувати загальні риси та відмінності у поняттях та
положеннях.
Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільшу питому
вагу в структурі доходів більшості підприємств займає виручка від
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реалізації товарів. Оскільки товари – це активи, що утримуються
підприємствами з метою подальшого їх продажу, то основним
нормативно-правовим актом, що визначає методологічні засади
формування у бухгалтерському обліку інформації про них є П(с)БО
9 «Запаси» [6],а міжнародним аналогом - МСБО 2 «Запаси» [4].
Визначення спільних та відмінних характеристик стандартів
наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Порівняння П(с)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси»3
П(С)БО 9 «Запаси»
1

МСБО 2 «Запаси»
2
Визнання запасів

Запаси - активи, які:
утримуються
для
подальшого
продажу Запаси – це активи, які:
(розподілу, передачі) за умов утримуються
для
звичайної
господарської продажу у звичайному
діяльності;
ході бізнесу;
- перебувають у процесі - перебувають у процесі
виробництва
з
метою виробництва для такого
подальшого продажу продукту продажу або існують у
виробництва;
формі
основних
чи
утримуються
для допоміжних
матеріалів
споживання
під
час для
споживання
у
виробництва
продукції, виробничому процесі або
виконання робіт та надання при наданні послуг.
послуг, а також управління
підприємством/установою.
Сфера застосування
Норми цього стандарту не Цей
Стандарт
розповсюджуються на :
застосовується до всіх
- незавершене виробництво,
запасів,
за
винятком:
- поточні біологічні активи,
незавершеного
- фінансові активи.
виробництва; фінансових
інструментів; біологічних

3

Розроблено автором на основі [3,4,5,6]
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активів, пов'язаних із
сільськогосподарською
діяльністю
та
сільськогосподарською
продукцією
на
місці
збирання врожаю
Оцінка запасів на дату балансу
Запаси
відображаються
в
бухгалтерському обліку
і Запаси
оцінюють
за
звітності за найменшою з двох меншою з таких двох Повністю
оцінок: первісною вартістю величин: собівартість та збігаються
або
чистою
вартістю чиста вартість реалізації
реалізації.
Визначення чистої вартості реалізації
Чиста вартість реалізації Чиста
вартість
реалізації попередньо оцінена ціна
запасів - очікувана ціна продажу у звичайному
реалізації запасів в умовах ході
бізнесу
мінус
Повністю
звичайної
діяльності
за попередньо
оцінені
збігаються
вирахуванням
очікуваних витрати на завершення та
витрат на завершення їх попередньо
оцінені
виробництва та реалізацію.
витрати, необхідні для
здійснення продажу.
Оцінка запасів при надходженні
Запаси
оцінюють
за
Первісною вартістю запасів,
меншою з таких двох Не
що придбані за плату, є
величин: собівартість та збігаються
собівартість запасів
чиста вартість реалізації.
Методи оцінки вибуття запасів
- ідентифікованої собівартості
- конкретної ідентифікації;
- відповідної одиниці запасів;
- середньозваженої
- середньозваженої
собівартості;
собівартості;
Повністю
- «перше надходження –
- собівартості перших за часом
збігаються
перший видаток» (ФІФО);
надходження запасів (ФІФО);
- стандартних витрат;
- нормативних затрат;
- роздрібних цін.
- ціни продажу.
Витрати, які не включаються до первісної вартості запасів
Не включаються до первісної Витрати,
які
Частково
вартості запасів, а належать до виключаються
із
збігаються
витрат того періоду, в якому собівартості
запасів
і
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вони
були
здійснені
(встановлені):
- понаднормові втрати і
нестачі запасів;
- фінансові витрати;
- витрати на збут;
- загальногосподарські та інші
подібні
витрати,
які
безпосередньо не пов'язані з
придбанням
і
доставкою
запасів та приведенням їх до
стану, в якому вони придатні
для
використання
у
запланованих цілях.
у теперішній стан;
- витрати на продаж.

визнаються як витрати
періоду, в якому вони
понесені:
- понаднормові відходи
матеріалів, витрати на
оплату праці або інші
виробничі витрати;
- витрати на зберігання,
крім тих витрат, які
зумовлені
виробничим
процесом і є необхідними
для
підготовки
до
наступного
етапу
виробництва;
- адміністративні накладні
витрати, не пов’язані з
доставкою запасів до їх
теперішнього
місцезнаходження
та
приведенням у теперішній
стан;
- витрати на продаж.

На підставі проведеного порівняння доцільно зазначити, що у
національному положенні визначено порядок визнання, оцінки та
документального оформлення руху запасів, а в міжнародному більша увага приділяється визначенню термінів, пов’язаних із
використанням запасів. Вважаємо, що у П(с)БО 9 необхідно
додатково включити визначення термінології, що безпосередньо
стосуються запасів.
Оскільки національний стандарт П(С)БО 9 «Запаси»
розроблявся на підставі міжнародного МСБО 2 «Запаси»,то між
ними існують спільні риси:
- терміни, що використовуються в стандартах – запаси, чиста
вартість реалізації;
- визначення поняття «запаси»;
- методи оцінювання запасів при їх вибутті;
- оцінка запасів на дату балансу;
- розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності [5].
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Проте існують і деякі розбіжності, які проаналізуємо по
таким ознакам як визначення термінів, оцінка запасів, формування
собівартості та ін.. (див.табл. 1)
Отже, відповідно до МСБО 2 запаси – це активи, які:
- утримуються для продажу за умов звичайної господарської
діяльності;
- перебувають у процесі виробництва для такого продажу або
- існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для
споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.
Необхідно відзначити, що визначення запасів у П(с)БО 9
дане майже ідентичне,за винятком того, що в останньому пункті
крім споживання у виробничому процесі або при наданні послуг
зазначене можливе споживання запасів в процесі управління
підприємством. Таке доповнення є цілком доречним, оскільки
запаси використовуються на підприємстві не лише для
виробництва, а й для потреб управління, під час заготівлі,
збереження або реалізації.
У п.1 МСБО 2 зазначено, що даний стандарт не застосовний
до:
- незавершеного виробництва за будівельними контрактами,
включаючи прямо пов’язані з ними контракти з надання послуг;
- фінансових інструментів;
- біологічних активів, пов’язаних із сільськогосподарською
діяльністю та сільськогосподарською продукцією на місці
збирання врожаю.
Як бачимо, в даному пункті не вказано про запаси, що
використовуються при здійсненні капітальних інвестицій. Отже,
будівельні матеріали, що знаходяться на балансі підприємства і
використовуються, наприклад, при здійсненні будівництва
господарським способом, так само відносяться до запасів.
Відзначимо, що у МСБО 2 так як і в П(с)БО 9 до запасів
відноситься готова продукція і незавершене виробництво.
Порівняємо стандарти за такою ознакою, як оцінка запасів.
Взагалі, визначення вартості запасів є головною метою МСБО 2.
Так сказано в самому стандарті, що підкреслює значення даного
процесу.
Вимоги в частині первісної оцінки запасів за МСБО 2 та
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П(С)БО 9 дещо не збігаються. Поняття «первісної вартості» в
МСБО 2 відсутнє, а первісна вартість придбання запасів, згідно
П(С)БО 9, залежить від джерела придбання: придбані за плату,
виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу
підприємства, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну
на подібні, або не подібні запаси. Така конкретизація способів
визначення первісної вартості в залежності від джерела придбання
сприяє більш достовірній оцінці запасів та відображенню
інформації у фінансовій звітності [5].
В обох стандартах наведено перелік витрат, які не
включаються до вартості запасів, а визнаються як витрати
підприємства. Але і тут є деякі відмінності. Так, згідно з МСБО 2
виключаються із собівартості запасів витрати на зберігання (крім
тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними
для підготовки до наступного етапу виробництва). А згідно П(С)БО
9 не включаються до первісної вартості фінансові витрати,
методологічні засади формування інформації про які у
бухгалтерському обліку визначає Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» [5].
Крім цього, є декілька положень, які наведені у МСБО, але
відсутні у П(С)БО. Так, наприклад, у МСБО 2 приділено увагу
питанням витрат, пов’язаних з переробкою запасів. У П(с)БО 9
вказані питання розглядаються у П(С)БО 16 «Витрати». Хоч на
наш погляд, для більшої зручності це доцільніше було б прописати
у стандарті 9. Адже, дане поняття, означає не що інше, як витрати
на виробництво, виготовлення продукції із придбаних на стороні
сировини, матеріалів, комплектуючих тощо. Іншими словами: всі
витрати, які додаються до ціни купівлі виробничих запасів і
завдяки яким ці запаси перетворюються спочатку на продукцію у
стадії незавершеноого виробництва, а потім на готову продукцію.
Висновки. Таким чином, П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2
«Запаси» мають спільні та від’ємні риси. Так визначення поняття
«запасів», умови їх визнання і основні поняття, пов’язані з ними, а
також рекомендації щодо використання методів оцінки запасів в
обох стандартах є однаковими.
Основними відмінностями між двома стандартами є склад
запасів та склад витрат, що входять до собівартості отриманих
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запасів.
Використання МСБО 2 «Запаси» має суттєві переваги перед
П(с)БО 9, тому його необхідно доповнювати відповідно положень
міжнародної практики.
Література:
1. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними
стандартами: приклади та коментарі. Практ. посібник. - К.: Лібра, 2011. - 840 с. 4.
2. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними
стандартами. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.
3. Коблянська Г. Ю. Порівняльна характеристика П(с)БО 9 «Запаси» і
МСБО 2 «Запаси» / Г. Ю. Коблянська, К. О. Ревенко // Економіка: теорія та
практика. - 2014. - № 2. - С. 50-56. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econom_2014_2_9.
4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_021
5. О.П.Дріга Проблеми обліку виробничих запасів підприємств України
[Електронний
ресурс]
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2922&p=1
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і
звітність: Підручник. – 5-те вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2011. – 976 с.

Автор: Прущишена Ірина - студентка магістратури
Національного університету біоресурсів і природокористування
України;
Науковий керівник: Калюга Є.В., д.е.н., професор,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Національного
університету біоресурсів і природокористування України

Сфера наукових інтересів:облік,контроль,аудит
Зв’язок з автором: iryna291093@ukr.net; науковим
керівником:kalygae@ukr.net

168

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

УДК 336.221
JEL: L2, L26
Кот Наталья
УО «Брестский государственный технический университет»
КРУГООБОРОТ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
THE CIRCULATION OF THE FINANCIAL POTENTIAL
OF SMALL BUSINESSES
КРУГООБІГ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Научная статья посвящена обоснованию необходимости определения
финансового потенциала малых и средних предприятий при реализации ими
предпринимательской возможности. Автором предлагается методика
определения вектора развития предприятия посредством расчета интегральнорегулирующего показателя устойчивого развития предприятия.
Ключевые слова: предпринимательская возможность, малый и средний
бизнес, финансовый потенциал, устойчивое развитие предприятия.
The scientific article is devoted to the justification of the need to determine the
financial capacity of small and medium-sized enterprises in the implementation of their
entrepreneurial capabilities. The author suggests the method of determining the vector
development of the company by calculating the integral-regulator indicator of
sustainable development of the enterprise.
Keywords: business opportunities, small and medium enterprises, financial
strength, steady development of the enterprise.
Наукова стаття присвячена обґрунтуванню необхідності визначення
фінансового потенціалу малих і середніх підприємств при реалізації ними
підприємницької можливості. Автором пропонується методика визначення
вектора розвитку підприємства за допомогою розрахунку інтегральнорегулюючого показника сталого розвитку підприємства.
Ключові слова: підприємницька можливість, малий і середній бізнес,
фінансовий потенціал, сталий розвиток підприємства.

Введение. На современном этапе одним из важных
экономических ресурсов, позволяющим генерировать прибыль,
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является информация. Формирование и систематизация сведений,
необходимых
для
принятия
управленческих
решений
менеджментом, собственниками, инвесторами происходит в рамках
бухгалтерской отчетности. Однако определенная часть активов и
обязательств предприятия в условиях рынка не отражаются в
отчетности. Они формируют неучтенные возможности и
обязательства и являются своеобразным финансовым «буфером»,
который позволяет заинтересованным пользователям принимать
грамотные управленческие решения. В качестве информационного
источника, позволяющего определить скрытую неучтенную
возможность
вариантов
дальнейшего
функционирования
предприятия, выступает финансовый потенциал предприятия.
Теоретико-методологические основы оценки финансового
потенциала предприятия раскрыты в работах отечественных и
зарубежных ученых, в частности В. О. Кунцевичем, В. И.
Плаксиным, А. С. Полещук, И. В.Барсеговой, Я. Ю. Салиховой, П.
А. Фоминым.
В качестве цели написания статьи была выдвинута идея
необходимости проведения диагностики финансового потенциала
хозяйствующего субъекта посредством расчета интегральнорегулирующего показателя устойчивого развития, как критерия,
определяющего
скрытую
возможность
при
реализации
предпринимательской идеи, особо это важно для экономики
Республики Беларусь в период кризиса.
Основная часть. Функционирование предприятия можно
представить в виде кругооборота денежных средств, ресурсов,
продуктов и финансового кругооборота. Взаимосвязь кругооборота
источников финансирования, ресурсов и продуктов отражается в
отчетности, которая служит основой для определения уровня
развития финансового потенциала предприятия.
Однако, бухгалтерская отчетность формируется на
основании установленных на протяжении многих лет принципов
бухгалтерского учета, которые, в определенной степени, приводят
к объективному искажению надежности бухгалтерских данных. С
этим связано возникновение старейшего бухгалтерского парадокса,
заключающегося в том, что учетная информация практически
никогда не соответствует реальному положению дел в хозяйстве. С
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развитием рыночных отношений становится все более очевидным,
что так называемые материальные активы не являются
единственным фактором обеспечения доходности предприятия, и
что существуют иные их виды, которые не имеют такого
классического признака, как вещественная форма, но могут играть
важную роль в успешном функционировании предприятия.
В силу ряда обстоятельств, отдельные активы не находят
своего отражения в отчетности. К таким активам можно отнести
секреты производства, заключение соглашений на перспективу,
информационные технологии, уровень знаний и компетентности
специалистов, репутация фирмы и его клиентов, своевременное
оперирование информацией и предпринимательские возможности.
Принято считать, что Р. Кантильон был первым, кто обратил
внимание на предпринимательство как совершенно новое явление.
Р. Кантильон в качестве основной черты предпринимателя выделил
готовность к риску и высокий уровень амбициозности «предприниматели пытаются использовать любую возможность в
своем деле и выжимают из клиентов все, что можно» [1]. Р.
Кантильон впервые определил предпринимателя как субъекта
рыночных отношений.
В концепции В. Рошера предприниматель не только
предоставляет капитал, а также сочетает собственный
производственный труд с патентной функцией [2], таким образом,
уже в XIX в. внимание уделяется авторству, изобретению в
производстве.
А. Тюрго обратил внимание на то, что реализация
предпринимательской
функции
требует
не
только
капиталовложений, но и определенных управленческих решений и
способностей [3].
Впоследствии предпринимателя все реже отождествляют с
владельцем капитала, его рассматривают как организатора
производства, необязательно обладающего правом собственности
на капитал. Такого взгляда придерживались Ж.-Б. Сей и Дж. С.
Милль [3]. По мнению Ж.-Б. Сэя отличительной особенностью
предпринимательства является его умение оперировать тремя
факторами производства (земля, труд, капитал): извлечение их в
том месте, где они давали малый доход, затем перемещение и
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новая их комбинация в другом месте, где они дают наибольший
доход. Стоит обратить внимание на необходимость «новой
комбинации», т.е. изменение, усовершенствование и улучшение
предлагаемого потребителям товара (продукции, работы, услуги).
Дальнейшая
работа
над
объектом
предпринимательства
осуществляется не столько в целях самого предпринимателя,
сколько в интересах конечного потребителя, что свидетельствует о
гармонии интересов всех участников общества, к чему, собственно,
и сегодня призывает руководство страны и ученые.
Представители немецкой классической школы И. Тюнен и Г.
Мангольдт развили идею о наличии риска и неопределенности, как
неотъемлемой части предпринимательства, а доход, получаемый
предпринимателем, представляет собой плату за принятие на себя
рисков от внедрения инноваций в производстве [3]. И. Тюнен
называл предпринимателя «изобретателем и исследователем в
своей области».
По мнению А. Клоула и П. Дракера основная функцией
предпринимательства заключается в эффективном использовании
ресурсов и удовлетворении спроса [4]. Данными учеными
«организация, знания и информация» провозглашаются четвертым
фактором производства.
А. Маршалл отмечает, что если предприниматель не проявит
«деловых способностей... в том виде производства, где он начал
свою деятельность, он возможно потеряет весь ранее накопленный
капитал»
[4].Маршалл
рассматривал
доходы
успешного
предпринимателя как сумму доходов «во-первых, от его
способностей, во-вторых, от его производственного предприятия и
другого материального капитала, в-третьих, от репутации его
фирмы и клиентуры, или коммерческой организации и связей». Он
подчеркивал активную роль предпринимателя во внедрении машин
и новых технологических процессов «для применения в
собственном производстве».
Большое внимание в теории предпринимательства
заслуживает
учение
Й.
Шумпетера,
который
связал
предпринимательство с нововведениями, и в этом смысле
считается
основоположником
теории
инноваторского
предпринимательства
[5].
Он
выдвинул
концепцию
172

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

«созидательного разрушения» как условия динамического развития
экономики. Понятие динамики Й. Шумпетера связано с
изменением траектории развития экономики, отходом от рутины.
По мнению Й. Шумпетера динамические процессы возникают в
связи с внедрением инноваций, новшества которого ранее не
существовало. В связи с чем к предпринимателям относится лишь
та часть, которая в погоне за прибылью сознательно вступает на
путь поиска новых комбинаций и тем самым обрекает себя за
необходимостью выработки решений в ситуации, когда в силу
новизны задуманного предприятия отсутствует какой-либо опыт,
позволяющий оценить возможные будущие последствия.
Правильность и рациональность идеи Шумпетера можно
обосновать на примере разработок Никола Тесла, который в 1931 г.
продемонстрировал публике загадочный автомобиль: из
роскошного лимузина извлекли бензиновый двигатель и
установили электромотор, потом Никола Тесла на глазах у публики
поместил под капот невзрачную коробочку, из которой торчали два
стерженька, и подключил ее к двигателю - Тесла сел за руль и
поехал. Сегодня идею Н. Тесла развивает американская компания
«Tesla Motors», названная в честь великого изобретателя.
Электромобили, производимые данной компанией, являются, по
сути, вызовом существовавшим и существующим бензиновым
автомобилям. Личные электромобили, а, в перспективе,
общественные электрокары
создадут полную автономность
транспорта.
По мнению Й. Шумпетера «Созидательное разрушение»
обеспечивает создание новой производственной функции, которая
характеризуется новыми комбинациями факторов производства и
наибольшей экономической эффективностью.
В соответствии с его теоретическими воззрениями
предпринимателем может быть любой, кто осуществляет новые
комбинации благодаря их новаторским способностям. Й.
Шумпетер в своей теории выделяет следующие пять случаев:
1.
Изготовление неизвестного потребителям, блага или
создание нового качества известного блага.
2.
Внедрение нового способа воспроизводства. Это
могут быть инновации в процессе производства и коммерческой
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деятельности.
3.
Освоение новых рынков или новых сегментов
рынка.
4.
Получение
нового
источника
сырья
или
полуфабрикатов независимо от того, существовал этот источник
прежде или просто не принимался во внимание, или считался
недоступным, или его еще только предстояло создать.
5.
Внедрение новых методов организации труда.
На основании этих посылок Й. Шумпетер считает, что
предпринимателями следует называть хозяйственных субъектов,
функцией которых является как раз осуществление новых
комбинаций и которые выступают как его активный элемент, при
этом
за
проявленную
инициативу
предприниматель
вознаграждается прибылью, а национальная экономика (народное
хозяйство) в целом получает толчок к развитию.
Для
осуществления
предпринимательской
идеи
предприниматель должен организовать производство, скрытым от
конкурентов и других пользователей информацию образом, для
осуществления созидательного разрушения действующей части
производства и замены его новыми предпринимательскими
возможностями.
Уровень
скрытой
возможности
при
реализации
предпринимательской идеи возможно определить при помощи
показателя финансового потенциала.
Большинство авторов, исследующих финансовый потенциал
на уровне предприятий, считают, что это комплексное явление и
его следует
оценивать через характеристики финансового
состояния.
Оценка финансового потенциала может быть представлена в
виде обособленного элемента, зависящего и определяющего
направления дальнейшего функционирования предприятия.
Финансовый
потенциал
должен
представлять
только
предпринимателю, но не другим лицам, сложные взаимосвязи на
предприятии в доступном виде, обеспечивать прозрачность всех
происходящих
процессов
для
поддержания
финансовой
стабильности. Кроме этого, финансовый потенциал включает
цепочку взаимосвязей и взаимозависимостей между денежными
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потоками, ресурсами, производством, как составляющими
компонентами экономического потенциала, и скрытыми
возможностями или угрозами дальнейшего функционирования.
Финансовый потенциал выполняет, своего рода, системную
функцию, которая заключается в агрегировании как доступной для
всех информации, так и скрытой, известной только одному
предпринимателю. При этом посредством финансового потенциала
происходит
определение
скрытой
предпринимательской
возможности на основании общедоступной информации,
представленной в отчетности. Финансовый потенциал позволяет
рассмотреть предприятие как целостную систему: с одной стороны,
используемый в расчетах уровень экономического потенциала
подчиняется законам максимизации экономического роста, а
уровень финансового потенциала – системе предельных величин.
Именно финансовый потенциал позволяет определить максимально
допустимый, предельный уровень скрытой предпринимательской
возможности предприятия на основе временных функций
прошлого, настоящего и будущего состояния хозяйствующего
субъекта.
Финансовый потенциал служит платформой, на которой
вырастает последовательность скрытых управленческих действий и
решений, и тем самым создается динамический потенциал
кругооборота в целом (рисунок 1). Часть компонентов
экономического потенциала отображается в составе финансового
потенциала в виде скрытых возможностей, которые при
определенном уровне накопления, совершив кругооборот, увеличат
экономический потенциал.
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Рис. 1 – Кругооборот финансового потенциала
Источник: собственная разработка на основе [6]

Таким образом, финансовый потенциал реализует себя как
системный кругооборот, который не столько зависит от
экономического потенциала предприятия, сколько обеспечивает
динамику экономического потенциала, достаточную для
достижения масимально возможных значений экономического
роста. При этом финансовый потенциал реализуется через
накопительную функцию, а накопления могут быть со знаком плюс
или минус в любой паре компонент - интегрально-регулирующий
показатель устойчивого развития. Верхняя граница финансового
потенциала предприятия не регламентируется, так как она не
сокращает, а расширяет возможности экономического роста
субъекта хозяйствования
через
уровень экономического
потенциала. Финансовый потенциал рассматривается как
динамический
показатель,
который
определяется
на
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результирующем этапе как скрытая предельная возможность
дальнейшего функционирования предприятия в системе бизнеса.
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ЗА МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЫТОМ
FEATURES OF AUDIT RISK EVALUATION AND
MATERIALITY OF ERRORS IN INTERNATIONAL PRACTICE
У статті розкрито питання, пов’язані з оцінкою аудиторського ризику
та суттєвості помилок, із врахуванням вимог Міжнародних стандартів аудиту.
Здійснено порівняльний аналіз зарубіжного досвіду та вітчизняної практики
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застосування правил та процедур, за допомогою яких аудитор проводить
дослідження компонентів аудиторського ризику й визначення меж суттєвості
помилок у фінансовій звітності підприємства.
Ключові слова: аудит, аудиторський ризик, суттєвість, стандарти
аудиту.
В статье раскрыты вопросы, связанные с оценкой аудиторского риска и
существенности ошибок, с учетом требований международных стандартов
аудита. Осуществлен сравнительный анализ зарубежного опыта и
отечественной практики применения правил и процедур, с помощью которых
аудитор проводит исследования компонентов аудиторского риска и определение
границ существенности ошибок в финансовой отчетности предприятия.
Ключеые слова: аудит, аудиторский риск, существенность, стандарты
аудита.
The article deals with the questions connected with the audit risk assesment and
materiality limits of errors according to the reguirements of the International standarts
of Auditing. It was done the comparative analysis of the international experience and
national practise with the use of rules and methods which helps the auditor to do the
research of the components of audit risk and materiality limits errors in the financial
reports of the enterprise.
Keywords: audit, audit risk, materiality, audit standards.

Актуальність.
Сучасні
умови
господарювання
супроводжуються різноманітними проявами нестабільності,
зумовленими зовнішніми факторами, породжуючи при цьому
внутрішні організаційні зміни. Проте і за цих умов в Україні все ж
відбуваються глобалізаційні процеси, під впливом яких
знаходиться й розвиток обліку і аудиту діяльності підприємства.
Підтвердженням цьому є формування вітчизняними суб’єктами
господарювання (зокрема, в обов’язковому порядку публічними
акціонерними товариствами, банками, страховими компаніями,
кредитними спілками та ін.) фінансової звітності за міжнародними
стандартами, а також використання в аудиторській практиці
міжнародних стандартів в якості національних. Все частіше
відмічається зростання попиту на достовірну обліково-аналітичну
інформацію, яка б була прийнятною для різних груп користувачів,
як вітчизняних, так і зарубіжних. Вона особливо необхідна для
прийняття рішень інвестиційного характеру, прогнозування
напрямків підвищення ефективності підприємства, оцінки
результатів його діяльності, прийняття управлінських рішень,
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зорієнтованих на підвищення ефективності виробництва та
забезпечення збереження фізичного і фінансового капіталу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми
стандартизації вітчизняного аудиту, адаптації зарубіжного досвіду
до реалій вітчизняної аудиторської практики залишаються
предметом особливої уваги серед науковців, зокрема С. Столярова,
В. Галкіна, В. Жука, С. Голова, Б. Мельничука, М. Огійчука,
О. Петрик, Б. Усача, К. Утенкової, В. Рудницького та інших.
Мета дослідження. Метою статті є систематизація основних
засад оцінки елементів аудиторського ризику та меж суттєвості
помилок під час аудиту фінансової звітності, що базується на
дослідженні зарубіжного досвіду й можливостей його застосування
у вітчизняній практиці. Передбачається розробка рекомендацій
щодо удосконалення підходів до визначення рівня аудиторського
ризику й суттєвості помилок у фінансовій звітності суб’єкта
господарювання.
Методи. Інформаційною базою дослідження є міжнародні
стандарти аудиту, основні положення наукових праць провідних
вчених, матеріали науково-практичних конференцій, особисті
дослідження авторів. Використано діалектичний метод та
системний підхід до розкриття методики оцінки суттєвості
помилок з метою висловлення думки аудитором про достовірність
фінансової звітності підприємства, різні загальнонаукові методи
(аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, тощо). Дослідження
способів оцінки аудиторського ризику базується також на
прийомах спостереження, опису й узагальнення.
Результати. Про існування деяких проблем використання
міжнародних стандартів аудиту й необхідність застосування
передового міжнародного досвіду у вітчизняній аудиторській
практиці вченими наголошувалось неодноразово [3, 5]. Разом з тим
відмічається недостатність врахування інституціоналізму, як
важливого досягнення економічної теорії у регулюванні розвитку
як бухгалтерського обліку, так і аудиту. З цього приводу не можна
не погодитись із позицією вченого Жука В.М., яким неодноразово
акцентувалась увага на необхідності вирішення проблемних питань
щодо використання міжнародних стандартів аудиту у вітчизняній
аудиторській практиці із врахуванням принципів інституціоналізму
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[3]. Ним доведено, що на розвиток і реформування як
бухгалтерського обліку і вітчизняного аудиту мають вплив
ментальність нації, її традиції, мова, релігія, рівень освіти, тощо.
Таким чином, йдеться про необхідність вмілої адаптації
запозичених нововведень у розвиток вітчизняної практики аудиту.
Окрім того, й донині застосування МСА у вітчизняній практиці
пов’язано із рядом проблем, одна із яких − переклад основної
термінології, яка не завжди відповідає наведеній у вітчизняному
законодавстві. Так, наприклад, у Законі «Про аудиторську
діяльність» подано визначення аудиторського висновку, в той час,
як у міжнародних стандартах (МСА 700 «Формулювання думки та
надання звіту щодо фінансової звітності») пропонується до
використання термін «аудиторський звіт». Звіт аудитора у
вітчизняній практиці, зазвичай, за обсягом є ширшим у порівнянні
з аудиторським висновком, і призначається виключно керівництву,
оскільки може містити деталізований перелік помилок, недоліків,
відхилень за перевіреними розділами фінансово-господарської
діяльності клієнта. На переконання О. А. Петрик «… така колізія
зумовлена множинним тлумаченням англійського терміна «report»,
що за дослівним перекладом трактується «як звіт» [2].
Головною вимогою за міжнародними стандартами аудиту є
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність у цілому
не містить суттєвого викривлення. Таку впевненість отримують на
підставі отриманих достатніх й змістовних аудиторських доказів й
зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня в
процесі аудиту. Загалом, аудиторський ризик трактується як ризик,
який бере на себе аудитор, висловлюючи позитивну впевненість
про достовірність фінансової звітності, в той час як вона містить
суттєві помилки, недоліки й відхилення [5]. Його суть зводиться до
визначення того, які ризики властиві і можливі для галузі, бізнесу,
процесів і операцій, системи внутрішнього контролю і системи
обліку
суб’єкта
господарювання.
Аудитори
розуміють
неможливість повного усунення ризику. А тому у світовій практиці
встановлено прийнятний рівень – 5%. Як стверджують вчені,
моделювання й оцінка аудиторського ризику необхідні, в першу
чергу, для вибору оптимальної кількості аудиторських процедур на
всіх стадіях аудиту [5]. У зарубіжній практиці виділяють
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концепцію відносного ризику щодо умов та фактів, за яких
збільшується (або зменшується) ефективність системи обліку і
надійність облікової інформації. Такий підхід дозволяє скеровувати
застосування відповідних аудиторських процедур на ті сфери, в
яких фінансова звітність найімовірніше викривлена (так званих
«зонах ризику бізнесу клієнта»), тим самим підвищуючи
ймовірність виявлення помилок і скорочуючи обсяг часу на
перевірку інших менш ризикових сфер. З цією метою виділяються
статті активів і пасивів балансу, які можуть бути зонами ризику,
тобто за якими вища ймовірність існування помилок або випадків
шахрайства, ніж за іншими статтями. Тому за такими статтями слід
провести ретельнішу перевірку. Про це йдеться й у МСА 200
«Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту», в якому зазначено,
що властивий ризик є вищим для деяких тверджень і пов’язаних з
ними класів операцій, залишків на рахунках та розкриття
інформації, ніж для інших.
В зарубіжній аудиторській практиці акцентується особлива
увага на необхідності кількісної оцінки елементів ризику
(властивого ризику, ризику контролю, ризику невиявлення), хоч і
прийнятний аудиторський ризик – це суб’єктивно встановлений
рівень ризику. На наш погляд, все-таки, доцільніше
використовувати якісну оцінку елементів ризику із використанням
понять «високий», «середній», «низький» і застосовувати наперед
розроблені тести оцінки елементів ризику. До речі, такі тести, як
зразок у вигляді робочого документу «Листок оцінки власного
ризику і ризику невідповідності внутрішнього контролю»
пропонувались до використання у національному нормативі аудиту
12 «Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та
ризику, пов'язаного з ефективністю її функціонування», який
втратив свою чинність у 2004 році з часу використання
міжнародних стандартів в якості національних. На наш погляд,
тести оцінки з якісною оцінкою факторів впливу на загальний
аудиторський ризик мають неабияку перевагу, адже, для прикладу,
простіше визначити на підставі отриманих доказів, що специфічна
облікова політика та основні принципи ведення бухгалтерського
обліку підприємства-клієнта характеризують елемент ризику
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контролю (РК) як високий, аніж визначити точне кількісне
(абсолютне або відносне) значення цього впливу. Та й виникає
питання, з якою точністю це можна розрахувати? Загалом, оцінка
ризиків на рівні фінансової звітності має бути такою, щоб це
допомогло аудитору визначитись із обсягом робіт.
Питання оцінки ризику тісто пов’язано з оцінкою суттєвості
помилок у фінансовій звітності клієнта. У вибірковому дослідженні
суттєвість ― це загальний показник, який може застосовуватись
стосовно залишків рахунків, класів операцій як гранично
можливий розмір помилки, тому у практиці і теорії аудиту широко
вживаним є термін «допустима помилка» і «гранично допустимий
розмір помилки» [5, С. 265]. Оцінка суттєвості є предметом
професійного судження аудитора. Очевидно, саме й тому
стандарти аудиту не містять конкретної методики оцінки суттєвості
помилок у фінансовій звітності клієнта. У міжнародній практиці
порядок визначення допустимого рівня відхилення практично не
регламентується. Так, наприклад, в Австралії стандартами
визначено, що викривлення до 5 % може бути визнано
несуттєвими, понад 10 % – суттєвими, а в межах від 5 % до 10 %
аудитор має сам визначити суттєвий чи не суттєвий є характер
виявлених викривлень [4]. В аудиторській практиці США
вважається, що похибка, яка веде до викривлення статті балансу в
межах 5–10 %, не є суттєвою [4]. При цьому, А. Арренс та
Дж. К. Лоббек зазначають, що більшість аудиторів–практиків
застосовують критерій суттєвості до балансу, а не до звіту про
фінансові результати, оскільки «застосування системи подвійного
запису дозволяє виявити більшу частину похибок за прибутками та
збитками при складанні балансу» [1, С. 236–237]. Великі
аудиторські фірми використовують власні рекомендації для
внутрішнього користування щодо критеріїв суттєвості за
відповідними елементами (статтями) фінансової звітності [4]. З
метою встановлення рівня суттєвості у зарубіжній практиці
використовують або відносне, або абсолютне значення величини.
Його розмір залежить від значень відповідних елементів фінансової
звітності, які обрано аудитором як база розрахунку, тобто ті, які
характеризують
стан
фінансово-господарської
діяльності
підприємства. Виявлені аудитором помилки й неточності
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розглядають з позицій кількісного і якісного підходу. Останній
передбачає оцінку рівня достатності і точності опису облікової
політики щодо окремих елементів або операцій, дотримання
підприємством певних правил, вимог чинних законів, інструкцій,
інших документів, які визначають й регулюють провадження
фінансово-господарської діяльності підприємства. Застосування
кількісного підходу передбачає оцінку помилок за їх значенням на
предмет можливості їх впливу на достовірність показників
звітності і, щонайголовніше, на рішення її користувачів.
В Україні окремі аудитори в своїй практиці використовують
рекомендації, надані наказом Міністерства фінансів України від
27.06.2013 № 635 «Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких
наказів Міністерства фінансів України» [7] та листом Міністерства
фінансів України від 29.07.03 №04230-04108 «Про суттєвість у
бухгалтерському обліку і звітності», де визначено, що суттєвість ―
характеристики облікової інформації, які визначають її здатність
впливати на рішення користувачів фінансової звітності, при цьому
також встановлювалось, що поріг суттєвості – абсолютна або
відносна величина, є кількісною ознакою суттєвості облікової
інформації [8]. Цим листом рекомендовані межі суттєвості для
виокремлення статей фінансової звітності (у вписуваних рядках).
Зокрема, для статей Балансу (Звіту про фінансовий стан)
рекомендовано поріг суттєвості 5% від підсумку балансу або 15%
підсумку класу активів, зобов’язань, власного капіталу; для Звіту
про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) – 5% суми
чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або
25% фінансового результату від операційної діяльності; для Звіту
про рух грошових коштів – 5% суми чистого руху грошових коштів
від операційної діяльності; для Звіту про власний капітал – 5%
розміру власного капіталу підприємства [8]. Таким чином,
домінуючим є рівень суттєвості 5%. Зважаючи на той факт, що
прийнятний аудиторський ризик за міжнародними стандартами
складає 5%, можна стверджувати про можливість й доцільність
застосування в аудиторській практиці критеріїв суттєвості,
визначених вітчизняним законодавством для виокремлення статей
фінансової звітності суб’єктів господарювання. При цьому, слід
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мати на увазі, що до обов’язків аудитора не входить підтвердження
абсолютної точності показників бухгалтерської звітності [2].
Завданням аудитора не є пошук помилок і випадків шахрайства.
Основна мета – зібрати достатню кількість змістовних
аудиторських доказів на основі яких висловити аудиторську думку
про фінансову звітність в цілому, в основному, тобто в усіх
суттєвих аспектах.
Перспективи. Узагальнюючи, слід відмітити, що розробка й
затвердження уніфікованих підходів до оцінки аудиторського
ризику й меж суттєвості помилок у фінансовій звітності
підприємства-клієнта дозволять виявити всі значні ризики у його
господарській і управлінській діяльності та надати заінтересованим
користувачам повну та достовірну інформацію про діяльність у
формі звіту незалежного аудитора про результати перевірки.
Єдиний професійний підхід до аудиту у всьому світі дозволить
істотно поліпшити якість аудиторських перевірок, а вивчення й
застосування передового досвіду міжнародної аудиторської
практики й адаптація його до вітчизняних умов сприяє активізації
діяльності аудиторів.
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В
ПРОМИСЛОВИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
WAYS OF IMPROVING FINANCIAL CONDITION IN
THE INDUSTRIAL ORGANIZATIONS
У статті досліджено шляхи поліпшення фінансового стану в промислолених організаціях. Автор розглядає окремо як внутрішній, так і зовнішній
аналізи, а також пропонує заходи по розвитку промисло-вих підприємств.
Ключові слова: аналіз господарської діяльності, фінансове відбутися уяние, підвищення ефективності підприємств.
В статье исследованы пути улучшения финансового состояния в
промышленных организациях. Автор рассматривает в отдельности как
внутренний, так и внешний анализы, а также предлагает мероприятия по
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развитию промышленных предприятий.
Ключевые слова: анализ хозяйственной деятельности, финансовое
состояние, повышение эффективности предприятий.
The article explores ways to improve the financial condition of the industrialrepresented in organizations. The author examines separately both internal and external
analyzes, as well as offering activities for the development of industrial-governmental
enterprises.
Keywords: analysis of operations, financial condition, yanie, improving the
efficiency of enterprises.

В условиях рыночной экономики большое влияние уделяется
быстрому и качественному анализу финансового состояния
предприятия и поиску путей его укрепления, а также повышения
финансовой устойчивости предприятия. Это является одной из
основных задач, которая стоит перед менеджментом любой
организации.
Согласно статистическим данным за 2011-2015 года в
Республике Беларусь удельный вес убыточный организаций в
общем числе организаций промышленности имел тенденцию к
увеличению, что продемонстрировано на рисунке 1.
Рисунок 1 – Удельный вес убыточных организаций в общем
числе организаций промышленности.
Проанализировав рисунок 1 можно сделать вывод о том, что
с каждым годом число убыточных организаций растет. Это говорит
о неправильном применении политики организации в получения
прибыли и увеличения рентабельности продаж.
Большая роль в реализации этой задачи принадлежит анализу
хозяйственной деятельности организации. При
помощи его
разрабатывается стратегия развития организации, подкрепляются
доводами управленческие решения, осуществляется контроль над
выполнением, определяются резервы повышения эффективности
производства, оцениваются результаты деятельности организации
[1, c. 36].
Финансовое состояние организации определяет его
финансовые
возможности
для
проведения
непрерывной
хозяйственной деятельности и фунциклировать в условиях рынка.
Главным обстоятельством, определяющими финансовое
состояние организации, являются: 1) выполнение финансового
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плана, и дополнение по мере возникновения потребности
собственного оборота капитала за счет прибыли; 2) скорость
оборачиваемости краткосрочных активов.
Показатель платежеспособности организации, в котором
проявляется финансовое состояние, под которой понимается его
способность вовремя удовлетворять платежные требования,
возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить
платежи в бюджет и т.д.
Актуальность данной темы заключается в том, что процессу
управления организацией предшествует оценка ее финансового
состояния с целью выявления перспективных направлений
развития [2, c. 57].
На основе вышеуказанного можно сказать, что финансовое
состояние организации обуславливается многими факторами и
определяется системой показателей, отражающих наличие и
размещение средств, реальные финансовые возможности.
В следствии чего, при анализе финансового состояния
используются специальные методы. Они очень сильно отличаются,
но имеют общие признаки:
а) оценка деятельности организации с положения роста
эффективности производства;
б) определение воздействия отдельных факторов на
результаты финансовой деятельности организации [3, c. 176].
При проведении внешнего анализа основной акцент делается
на сравнительные методы и количественное определение уровня
фактического финансового состояния предприятия с помощью
расчета различного рода коэффициентов и индикаторов. Причины,
условия и факторы, определяющие низкий или высокий уровень
финансового состояния, не могут быть определены достаточно
обоснованно в процессе внешнего анализа из-за нехватки
информации. Его иногда называют анализом хозяйственной
деятельности предприятия. Для него недостаточно информации в
целом по предприятию, содержащейся в стандартных
бухгалтерских отчетах, и в связи с этим возникает необходимость
использовать данные управленческого учета. В процессе анализа
наибольшее внимание уделяется выявлению причин и факторов,
которые определяют уровень и изменения финансового состояния
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предприятия, поиску решений, направленных на улучшение этого
состояния.
Внутренний анализ отличается значительно большей
трудоемкостью по сравнению с внешним, так как он не
ограничивается рассмотрением предприятия в целом, а всегда
направлен на анализ отдельных подразделений, видов и
направлений деятельности предприятия, а также типов продукции.
Внутренний анализ проводится на предприятии для нужд
оперативного, краткосрочного и долгосрочного управления
производственной, коммерческой и финансовой деятельностью.
Его цель обеспечить планомерное поступление денежных средств и
разместить собственные и заемные средства таким образом, чтобы
получить максимальный доход. Для проведения внутреннего
финансового анализа используется не только информация
финансовой отчетности, но также данные управленческого учета,
синтетического и аналитического бухгалтерского учета. В таблице
1 представлены особенности двух видов финансового анализа.
Для
объективной
оценки
финансового
положения
хозяйствующего субъекта важно от рассмотрения учетных данных
перейти к рассмотрению определенных соотношений основных
факторов: финансовым показателям или коэффициентам. Расчет и
толкование их значений определяет способность ориентироваться в
экономике организации, раскрывать ее «больные» места на основе
финансово–учетных данных, вырабатывать соответствующие меры
вмешательства [4, c. 96].
Таблица 1 – Особенности внутреннего и внешнего
финансового анализа
Параметры
Внешний анализ
Внутренний анализ
Цель
Оценка финансового состояния предприятия
Определение факторов, виляющих на улучшение
финансового состояния предприятия
Исходные данные
Стандартная
бухгалтерская
отчетность
Информация управленческого учета, необходимая
для решения поставленной цели
Методология Типовые методы финансовой диагностики,
методы сравнения
Факторный анализ и другие методы
выявления причинно-следственных связей
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Объект исследования Предприятие в целом Предприятие,
его структурные подразделения, направления деятельности, виды
продукции.
Примечание – Источник: собственная разработка.
На сегодняшний момент главной проблемой, которая стоит
перед народным хозяйством в целом, перед отраслями,
производствами, отдельными организациями, является поиск путей
повышения эффективности работы организаций, к которым можно
отнести:
- увеличение прибыли и рентабельности;
- сокращение дебиторской и кредиторской задолженности;
- снижение себестоимости;
- ускорение оборачиваемости краткосрочных активов;
- снижение трудоемкости и повышение производительности
труда.
Приведем основные направления улучшения эффективности
состояния или функционирования устойчиво развивающейся
организации [5, c. 93].
Основные мероприятия развития должны быть направлены
на:
1) увеличение прибыли от товаропроводящей сети на
внешнем рынке;
2) уменьшение затрат (максимальная их оптимизация). Этот
путь должен способствовать замедлению снижения прибыли.
Основание системы по эффективному контролю затрат является
очень результативным методом по уменьшению расходов. Расходы
можно сократить путем правильности их учета;
3) увеличение устойчивости деятельности путем изменения
сосредоточения инвентарных запасов в зависимости от их роли в
производственном процессе. При этом особое внимание важно
уделить активной деятельности в области заказов на поставку
путем внедрения эффективных процедур контроля, таких как
централизованное хранение и отпуск товаров, повышение скорости
и качества документооборота. Запасы, не требуемые в течение
долгого периода времени следует реализовать по скидкам, для
поступления дополнительных средств;
4) снижение кредиторской задолженности при увеличении
доли собственных средств за счет реализации части оборотных
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средств;
5) ускорение оборачиваемости денежных средств путем
взимания
задолженностей.
Можно
побуждать
возврат
задолженностей клиентами через систему предоставления им
специальных скидок. Важно также создать систему оценки
клиентов, как деловых партнеров, которая бы суммировала все
риски, связанные с ними. В целом, влияние клиента включает его
дебиторскую задолженность, товары на складе, подготовленные к
отгрузке, продукцию в производстве, предназначаемую этому
клиенту. Установив формальные пределы кредита каждому
клиенту, определяющиеся общими отношениями с ним,
потребностями фирмы в денежных средствах и оценкой
финансового положения определенного клиента, можно повысить
уровень взимания задолженностей;
6) реструктурирование долгов;
7) поиск новых видов деятельности и рынков;
8) построение четкого плана в отношении мобилизации и
использования заемного капитала;
9) получение финансовой поддержки для уменьшения
задолженностей;
10) оптимизация затрат предприятия на основе анализа
согласования «Затраты - выручка - прибыль»;
11) совершенствование организации сбыта готовой
продукции;
12) определение главных направлений на их выполнении
усилий, маневренности и использование резервов финансовым
руководством предприятия [6, c. 47 – 49].
В результате реализации мероприятий ожидается:
- увеличение объемов производства;
- повышение рентабельности реализованной продукции за
счет снижения издержек, экономии условно–постоянных расходов;
- формирование современных изделий, пользующихся
спросом на рынке;
- распространение имеющихся рынков сбыта и выход на
рынки стран СНГ и дальнего зарубежья, увеличение объемов
продаж на внешнем рынке; [7, c. 456].
Осуществление
полного
комплекса
мероприятий
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предоставляет организации наиболее полно осуществить запросы
потребителей, не отстать от конкурентов по ассортименту и
качеству продукции, а подготовленная стратегия маркетинга
обеспечит эффективную реализацию продукции на рынке.
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ПОКРАЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І
ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ У ЗВІТНОСТІ
IMPROVE INFORMATION PROVIDING DEFINITIONS OF
FINANCIAL RESULTS AND THEIR REPRESENTATION
REPORTED
УЛУЧШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И
ОТОБРАЖЕНИЕ ИХ В ОТЧЕТНОСТИ
Анотація. У статті розглянуто проблеми інформаційного забезпечення
відображення доходів, витрат і фінансових результатів у фінансовій звітності ,
зокрема сільськогосподарських підприємств. Визначено шляхи удосконалення
інформаційного забезпечення відображення фінансових результатів у частині
вдосконалення фінансової звітності і використання МСФЗ.
Ключові слова: доходи, витрати, фінансові результати, облік,
інформаційне забезпечення, звітність.
Summary. The article considers the issues of information security, the reflection
of revenues, expenditures and financial results in the financial statements , in particular
agricultural enterprises. The ways of improvement of information support of accounting
of financial results in terms of improving financial reporting and application of IFRS.
Keywords: income, expenses, financial results, accounting, information,
reporting.
Аннотация. В статье рассмотрено проблемы информационного
обеспечения отображения доходов, затрат и финансовых результатов в
финансовой отчетности в том числе сельскохозяйственных предприятий.
Определено пути улучшения информационного обеспечения отображения
финансовых результатов в части улучшения финансовой отчетности и
использования МСФО.
Ключевые слова: доходы, затраты, финансовые результаты, учет,
информационное обеспечение, отчетность..
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Постановка проблеми.У процесі розвитку ринкових
відносин сільськогосподарські підприємства України зіткнулися з
рядом проблем щодо регулювання витрат і доходів, визначення
фінансових результатів та відображення їх в обліку.
Господарювання в умовах вільної конкуренції вимагає від
управлінського персоналу прийняття оперативних та вірних рішень
стосовно питань управління витратами й доходами. Проблема
організації високоефективної системи обліку та аналізу витрат і
доходів, визначення прибутку, яка буде сприяти надходженню та
обробці якісної інформації для потреб управління, постає дуже
гостро .
Необхідність розробки рекомендацій щодо удосконалення
теорії та практики бухгалтерського обліку фінансових результатів
діяльності у сільськогосподарських підприємствах з урахуванням
напрацювань вітчизняних і світових бухгалтерських шкіл
визначили актуальність теми дослідження.
Значний внесок у розвиток цієї категорії, особливо її
облікового аспекту, зробили відомі вітчизняні та зарубіжні вчені:
Бабо А., Базилевич В. Д., Білуха М. Т., Бланк І. О., Бородкін О. С.,
Антошкіна Л.І., Дем’яненко М. Я., Друрі К., Кужельний М. В.,
Лінник В. Г., Мочерний С. В., Саблук П. Т., Савчук В. К., Соколов
Я. В., Сопко В. В., Хендріксен Е. С., Чумаченко М. Г. та інші.
Мета дослідження. Метою статті є вивчення існуючого
механізму інформаційного забезпечення відображення доходів,
витрат і фінансових результатів у звітності, визначення недоліків і
пошук шляхів по удосконаленню звітності зокрема з
використанням МСФЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основним
джерелом інформації про доходи, витрати і фінансові результати є
фінансова звітність, яка ґрунтується на узагальнених даних
бухгалтерського обліку і є єдиним інформаційним джерелом, що
пов’язує підприємство з суспільством та діловими партнерами.
Користувачі інформації вивчають її з огляду на свої інтереси.
Податкові зміни і реформи щодо визначення об’єкта
оподаткування податку на прибуток підприємства нарешті
наблизили визначення прибутку за даними бухгалтерського обліку.
В Розділі ІІІ ПКУ зазначено, що фінансовий результат до
193

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

оподаткування (прибуток або збиток), визначається у фінансовій
звітності підприємства відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності. Для платників податку, у яких річний дохід
від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків),
визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній
річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти
мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без
коригування фінансового результату до оподаткування на усі
податкові різниці [2].
Отже, всі ці зміни доводять проте, що зараз всі господарські
процеси потрібно здійснювати згідно НП(С)БО, правильно
визначати фінансовий результат і достовірно відображати у
фінансовій звітності показники, а саме у формі 2 прибуток або
збиток.
Нами досліджено основні показники, що характеризують
стан фінансових результатів діяльності підприємства, які можна
проаналізувати за допомогою фінансової звітності, табл. 1.
Таблиця 1
Показники аналізу фінансових результатів підприємства, що
знаходяться у фінансовій звітності
Показники
Джерела інформації
Чистий дохід від реалізації
продукції, товарів (робіт, послуг)
Собівартість
реалізованої
продукції
Валовий прибуток підприємства
(прибуток від реалізації продукції)
Доходи і витрати від
операційної діяльності

іншої

Фінансові
результати
операційної діяльності

від

Доходи і витрати від фінансової
діяльності
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Ф. 2 “Звіт про фінансові
результати”, код рядку 2000
Ф. 2 “Звіт про фінансові
результати”, код рядка 2050
Ф. 2 “Звіт про фінансові
результати”, код рядків 2090,
2095
Ф. 2 “Звіт про фінансові
результати”,
код
рядків
2120,2180
Ф. 2 “Звіт про фінансові
результати”,
код
рядків
2190,2195
Ф. 2 “Звіт про фінансові
результати”,
код
рядків
2220,2250
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Доходи і витрати від інвестиційної
діяльності
Доходи і
діяльності

витрати

від

іншої

Фінансові
результати
оподаткування

до

Чистий
прибуток
(збиток)
підприємства
Використання прибутку
Рентабельність
діяльності
підприємства

Ф. 2 “Звіт про фінансові
результати”,
код
рядків
2200,2255
Ф. 2 “Звіт про фінансові
результати”,
код
рядків
2240,2270
Ф. 2 “Звіт про фінансові
результати”,
код
рядків
2290,2295
Ф. 2 “Звіт про фінансові
результати” код рядків 2350,2355
Ф. 4 “Звіт про власний капітал”
Використовуючи дані ф. 2 “Звіт
про
фінансові
результати”:
чистий
прибуток
(збиток)
поділити на витрати від всіх
видів діяльності

.
Основною формою фінансової звітності для аналізу
фінансових результатів діяльності є ф. № 2 “Звіт про фінансові
результати”.
Але для управління підприємством, враховуючи специфіку
діяльності кожного, ця кількість показників недостатня. Особливо
це стосується сільськогосподарських підприємств, у яких є кілька
галузей, зокрема рослинництво і тваринництво, широкий
асортимент продукції.
На нашу думку, форма № 2 не дуже змістовна фінансова
звітність, вона не розкриває всієї глибини (сутності) фінансових
результатів. Для усунення цих недоліків необхідно вдосконалювати
фінансову звітність сільськогосподарських підприємств.
Для вирішення цієї проблеми, на нашу думку, можуть бути
використані два шляхи: або розробити річну звітність для
сільськогосподарських підприємств, яка буде відрізнятися від
інших галузей і заповнюватиметься тільки сільськогосподарськими
підприємствами, або залишити форми фінансової звітності, які
розроблені згідно стандартів бухгалтерського обліку, і додати
тільки окремі розділи, специфічні для сільського господарства.
Другий шлях більш перспективний.
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Подальше вивчення складу показників, необхідних для
виявлення впливу окремих факторів на результати діяльності
показало, що спостерігається відсутність деяких показників у
фінансовій звітності, тим самим не виконуються основні вимоги до
інформаційного забезпечення результатів діяльності підприємств і
наявність їх у статистичній звітності, табл. 2.
Таблиця 2
Показники аналізу результатів діяльності, які відсутні у
фінансовій звітності
Показники
Джерела інформації
Доход (виручка) від реалізації
продукції за видами, галузями
і в цілому по підприємству
Виробнича
собівартість
продукції за видами, галузями
і в цілому по підприємству
Структура
собівартості
продукції

за

виробничої
видами

Повна собівартість продукції
за видами, галузями і в цілому
по підприємству
Прибуток
від
реалізації
продукції по видах, галузях і в
цілому по підприємству
Напрями реалізації продукції
Рентабельність
продукції
окремо по кожному виду

статистична звітність ф. 50-сг
“Основні
економічні
показники
роботи
сільськогосподарських
підприємств”
статистична звітність ф. 50-сг
“Основні
економічні
показники
роботи
сільськогосподарських
підприємств”
статистична звітність ф. 50-сг
«Основні
економічні
показники
роботи
сільськогосподарських
підприємств»
статистична звітність ф. 50-сг
“Основні
економічні
показники
роботи
сільськогосподарських
підприємств”
використовуючи
статистичну
звітність ф. 50-сг даний показник
можна отримати, але тільки при
певних розрахунках.
статистична звітність ф. № 21-заг
“Звіт
про
реалізацію
сільськогосподарської продукції”
За даними ф. 50-сг, але з аналітичною
вибіркою
і
потрібно
зробити
розрахунок

Для більш глибокого аналізу облікових даних щодо
фінансових
результатів
діяльності
сільськогосподарських
підприємств необхідно звертатися до статистичної форми звітності
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50-сг
«Основні
економічні
показники
роботи
сільськогосподарських підприємств».
Внаслідок цього користувачі фінансової звітності не
отримують повної інформації щодо результатів діяльності
підприємства. Хоча згідно Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в України» одним із її принципів є
повне висвітлення [1]., що передбачає наявність досить повної
інформації про фактичні та потенційні наслідки господарських
операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються
на її основі. У сільськогосподарських підприємствах, якщо
опиратися тільки на фінансову звітність повної інформації про
результати діяльності не отримаємо.
На нашу думку, статус форми 50-сг, як статистичної форми
необґрунтований, більшість показників, які в ній знаходяться
можна віднести до фінансових, наприклад: кількість реалізованої
продукції, собівартість реалізованої продукції, виручка від
реалізації продукції. На підставі цих досліджень, ми пропонуємо
цю форму віднести до складу фінансової звітності, при цьому її
треба вдосконалити, а саме розширити інформацію щодо
показників, які впливають на фінансові результати діяльності.
Основними розділами тут можуть бути реалізація продукції і її
результати, канали реалізації, витрати на виробництво і реалізацію
продукції з деталізацією статей тощо
Дослідження показали, що основними факторами, які
впливають
на
формування
інформаційно-аналітичного
забезпечення підприємств, зокрема сільськогосподарських є:
- відсутність чітко сформованих задач (вимог) до інформації
від керівництва, що їм конкретно потрібно, які показники і строки
отримання даних;
- відсутність висококваліфікованих спеціалістів;
- недостатнє матеріальне стимулювання;
- відсутність розподілу обов’язків, щодо збору та
опрацювання інформації працівниками;
- недостатній рівень досвіду управлінського персоналу.
Вважається, що складання суб’єктами господарювання
фінансової звітності за МСФЗ дозволить забезпечити необхідною
інформацією керівників для прийняття управлінських рішень;
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надасть можливість порівнювати звітність різних суб’єктів
господарювання; відкриє перспективи залучення іноземних
інвестицій і позик, вихід на зарубіжні ринки; забезпечить значну
надійність інформації, її прозорість у випадку дотримання всіх
вимог міжнародних стандартів. У свою чергу суб’єкти,
використовуючи МСФЗ, мають доступ до інформації про
фінансовий стан потенційних партнерів, що слугує додатковим
інструментарієм при їх виборі
Висновки.Загальні висновки, які отримані в результаті
дослідження, наступні:
Для виконання вимог щодо своєчасного і повного висвітлення
інформації у фінансовому звіті з метою задоволення запитів зовнішніх і
внутрішніх користувачів щодо фінансових результатів, у роботі
виникає необхідність розширення фінансової звітності шляхом
включення до її складу форми 50-сг, деталізувавши показник виручки
від продажу продукції за каналами реалізації, а витрати – за основними
статтями тощо.
На основі пропозицій щодо удосконалення методики обліку
формування фінансових показників діяльності підприємства
формується єдиний підхід для складання і подання всіх форм
звітності
щодо
використання
понять
“операційної”,
“інвестиційної”, “фінансової” діяльності підприємства, з
безпосередньою відповідністю їх з рекомендаціями щодо
структури рахунків обліку фінансових результатів діяльності. Було
запропоновано зміни до Звіту про фінансові результати.
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та природокористування
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСНОГО
ПІДХОДУ В АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
УПРАВЛІННЯ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССНОГО
ПОДХОДА В АНАЛИТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УПРАВЛЕНИЯ
THEORETICAL-METHODICAL BASES OF PROCESS
APPROACH IN THE ANALYTICAL SUPPORT OF
MANAGEMENT
У статті наведено основні теоретико-методичні засади процесного
підходу в аналітичному забезпеченні управління. Здійснено ідентифікацію
відповідності аналізу критеріям визнання бізнес-процесу.
Ключові слова: аналітичне забезпечення, процесний підхід, управління
В статье приведены теоретико-методические основы процессного
подхода в аналитическом обеспечении управления. Осуществлена идентификация
соответствия анализа критериям определения бизнес-процесса.
Ключевые слова: аналитическое обеспечение, процессный подход,
управление
In the article the main theoretical-methodologic basis of the process approach
in the analytical support of management are described. Identified the analysis of
compliance with the recognition criteria of a business process.
Key words: analytical support, process approach, management

Необхідність забезпечення високого рівня ефективності
управління підприємством обумовлює пошук і застосування
сучасних підходів і рішень. Процесний підхід є порівняно новим та
ефективним інструментом забезпечення виважених, своєчасних і
малозатратних рішень в системі управління підприємством. Він
може застосовуватися як самостійний інструмент реалізації завдань
керівної ланки підприємства або у сукупності з функціонально199
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орієнтовним підходом.
На сьогодні дослідженню теоретичних і методичних засад
процесного підходу в управлінні присвячено праці Б.Андерсена,
С.В.Бєляєвої,
О.С.Віханського,
Р.Л.Дафта,
П.Друкера,
С.В.Кірісова,М.Х.Мескона, Г.В.Осовської, М.Портера, В.В.Рєпіна,
Ю.В.Тельнова, Дж.Харрінгтона та інших науковців.
Детально досліджують можливості застосування процесного
підходу в обліку С .Ф. Легенчук, К.О. Вольська, О.В. Вакун.
Водночас недостатньо уваги на сьогодні приділяється вивченню
можливостей застосування процесного підходу у аналітичному
забезпеченні управління.
Як зазначають С.Ф. Легенчук, К.О. Вольська, О.В. Вакун,
перевагами процесного підходу до управління діяльністю суб’єктів
господарювання, є:
- оптимізація та підвищення ефективності діяльності підприємства;
- можливість побудови моделі певного процесу, не ґрунтуючись на
попередньому досвіді;
- швидка адаптація даного підходу до потреб управління;
- можливість інтеграції технологічних та управлінських підходів
[1,с.64]. Вченими виокремлюються також критерії визнання бізнеспроцесу щодо документування. Вважаємо, що цим критеріям
відповідає аналіз як процес накопичення, систематизації
опрацювання облікової та позаоблікової інформації для
формування кількісних і некількісних аналітичних показників в
динаміці для формування відповідних даних для користувачів. У
таблиці 1 здійснено оцінку відповідності аналізу як бізнес-процесу
його критеріям.
Погоджуємося з думкою В.Г. Єліферова та В.В. Репіна
[Репин, с.50-51], що елементами будь-якого бізнес-процесу є:
власник процесу, ресурси процесу, технологія та управління
процесом, система показників процесу.
На нашу думку, визначальним у початкуванні бізнеспроцесу «аналіз» є власник цього процесу. Від його інформаційних
потреб, пов’язаних з прийняттям управлінських рішень, залежить,
які саме ресурси, яка технологія бізнес-процесу «аналіз» буде
задіяна.
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Таблиця 1
Ідентифікація відповідності аналізу (аналітичного забезпечення)
критеріям визнання бізнес-процесу (сформовано автором за [1, с.66])
№
Критерії визнання бізнес- Відповідність аналізу критеріям
з\п
процесу
визнання бізнес-процесу*
1.
Стійка,
цілеспрямована Повторювана на постійній основі,
сукупність взаємопов’язаних процедурно
узгоджена
видів діяльності
послідовність операцій щодо
аналітичного опрацювання даних
з метою формування інформації
для потреб користувачів.
2.
Діяльність, що перетворює Систематизація
і
групування
входи на виходи
облікової
та
позаоблікової
інформації на вході, аналітична
обробка даних з використанням
відповідних методик і прийомів,
аналітична інформація з заданими
якісними
характеристиками
відповідно
до
запитів
користувачів – на виході.
3.
Пов’язана
сукупність Проведення різних видів аналізу
функцій, в ході виконання здійснюється з використанням
якої споживаються певні оцінювально-діагностичної,
ресурси
та
створюється пошукової та інших функцій
продукт
аналізу окремими працівниками
економічної служби підприємства
(бухгалтерами,
економістами,
фінансовими аналітиками) або
структурними
підрозділами
(відділами, департаментами) з
метою формування аналітичної
інформації з ідентифікованими
параметрами.
4.
Потік роботи, що має свої На вході процесу аналізування
межі
і
відкривається первинними
постачальниками
первинними
процесу
–
працівниками
постачальниками
процесу, бухгалтерії формується необхідна
тобто входами процесу
для аналітичного опрацювання
база облікових даних різної
періодичності. Часовими межами
цього процесу є – на вході –
201

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

5.

Систематизована
послідовність
потоку
взаємопов’язаних операцій,
що має безперервний зв'язок
з
іншими
процесами
підприємства

6.

Метою побудови бізнеспроцесу
є
ефективне
управління ним

7.

Наявність суб’єкта, об’єкта та
користувачів бізнес-процесу

ідентифікація методик і прийомів
аналізу відповідно до визначених
завдань, на виході – аналітична
інформація,
придатна
для
прийняття управлінських рішень.
Процедурно
аналізування
є
систематизованою послідовністю
потоку взаємозв’язаних операцій,
оскільки
будь-яка
методика
аналізу є алгоритмом (чітко
регламентованою послідовністю)
із
застосування
відповідних
прийомів аналізу.
Метою побудови бізнес-процесу
«аналіз» є реалізація можливості
ефективного
управління
ним
відповідно до потреб суб’єктів
управління та інших користувачів
у якісній (ціннісній) інформації.
Суб’єктом
бізнес-процесу
«аналіз» є економісти-аналітики,
бухгалтери-аналітики, фінансисти,
начальники відділів (управлінь,
департаментів)
суб’єктів
господарювання. Об’єктами цього
бізнес-процесу є різні види
діяльності
підприємства.
Користувачами
бізнес-процесу
«аналіз»
є
керівництво
підприємства, його власники,
зовнішні зацікавлені особи.

* - розроблено автором

Вхід бізнес-процесу «аналіз» може бути сформованим за
альтернативними варіантами. У залежності від обсягів діяльності
підприємства, його економічної стратегії і тактики, облікової
політики, рівня ризиків і загроз зовнішнього і внутрішнього
середовища підприємства визначаються завдання, принципи,
напрямки аналітичної роботи всередині бізнес-процесу.
Ресурсне забезпечення бізнес-процесу «аналіз» залежить від
рівня складності завдань, які вирішуються у його рамках. Для
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великого підприємства є необхідним за діяння значних фінансових
ресурсів, застосування відповідних аналітичних програм в
автоматизованому середовищі, організацію роботи відділу
економічного аналізу, формування прямих і обернених
інформаційних зв’язків (каналів) з відповідним документальним
оформленням. Для суб’єктів малого підприємництва достатньою є
регламентація аналітичної роботи у посадовій інструкції головного
бухгалтера.
Технологія бізнес-процесу «аналіз» також відрізняється у
залежності від таких чинників:
- масштабів і видів діяльності підприємства;
- організаційної структури;
- характеристик
інформаційної
складової
системи
управління;
- регламентованих вимог до якісних характеристик
аналітичної інформації;
- технічного забезпечення аналітичної роботи;
- видів економічного аналізу.
Всі ці чинники у сукупності впливають на застосовувані
методики та прийоми аналізу. Так, якщо керівництво підприємства
потребує постійно обновлюваної інформації щодо витрат – їх
складу, зміни, то доцільним є застосування методики
управлінського аналізу періодичністю раз на місяць або відповідно
до періодичності подання управлінських звітів у розрізі центрів
відповідальності.
На виході бізнес-процесу «аналіз» здійснюється верифікація,
оцінка рівня виконання завдань і узгодженість з запитами щодо
аналітичної інформації, визначених на вході власниками бізнеспроцесу. Визначаються напрями використання цієї інформації
згідно з потребами суб’єктів управління.
Для системної оцінки цінності проведених аналітичних
обчислень за потребою власників бізнес-процесу «аналіз»
використовуються відповідні показники ефективності. Якщо за
результатами проведеного аналізу і вжиття відповідних заходів
спостерігається покращення результатів фінансово-господарської
діяльності: збільшення активів і власного капіталу, зменшення
поточних зобов’язань, зростання показників ліквідності,
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платоспроможності, фінансової незалежності, прибутковості
(рентабельності), інвестиційної привабливості, зменшення ризику
банкрутства, то це є реальним свідченням високої ефективності
бізнес-процесу «аналіз».
Отже, проведене дослідження дозволяє стверджувати, що за
критеріями,
технологією,
прийомами
і
застосовуваними
методиками бізнес-процес «аналіз» у рамках процесного підходу
забезпечує значне підвищення якості управління і відповідне
посилення сильних сторін і можливостей суб’єкта господарювання,
а також послаблення негативних чинників.
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Національний університет біоресурсів і
природокористування України
ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
Анотація. Розглянуто проблемні питання обліку та контролю
дебіторської заборгованості на підприємствах України та запропоновано певні
шляхи щодо ефективності її використання.
Ключові слова. Дебітори, дебіторська заборгованість, резерв сумнівних
боргів.

ACCOUNTING AND CONTROL OF RECEIVABLES:
PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Annotation. Consider issues of receivable accounting and control in Ukraine
and suggested some efficient ways of it using.
Keywords. Debtors, accounts receivable, provision for doubtful debts.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация. Рассмотрены проблемные вопросы учета и контроля
дебиторской задолженности на предприятиях Украины и предложены
определенные пути по эффективности ее использования.
Ключевые слова. Дебиторы, дебиторская задолженность, резерв
сомнительных долгов.

У сучасних умовах господарювання одним з найбільш
складних і суперечливих питань українського обліку можна
вважати облік дебіторської заборгованості, що пов’язано із
загостренням проблем неплатежів. Зрозуміло, що незалежно від
причин виникнення дебіторської заборгованості уникнути її
неможливо. Тому підприємству необхідно шукати способи
ефективного управління дебіторською заборгованістю, зокрема,
вдосконалення
бухгалтерського
обліку
взаєморозрахунків,
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організації ефективної та дієвої системи внутрішньогосподарського
контролю тощо.
Сучасні умови господарювання ставлять перед керівниками
підприємств чимало нерозв’язаних облікових проблем. Серед яких
необхідно виділити основні:
 Пошук ефективних шляхів управління дебіторською
заборгованістю.
 Розробка
та
впровадження
ефективної
системи
внутрішнього контролю дебіторської заборгованості.
 Гармонізація обліку дебіторської заборгованості за П(С)БО
10 та податковим законодавством.
Ці, а також інші аспекти обліку та контролю дебіторської
заборгованості залишаються на сьогодні дискусійними та
потребують подальшого вирішення.
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Дослідженням
проблем організації обліку розрахунків з дебіторами у різні роки
займалися такі вітчизняні науковці, як М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець,
І. Буфатина, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, В.І. Єфіменко, В.М.
Костюченко, М.В. Кужельний, Ю.Я. Литвин, В.Г. Лінник, В.Я.
Плаксієнко, В.В. Сопко, К.С. Сурніна, Н.М. Ткаченко та багато
інших. Разом з цим, зазначимо багатоаспектність дослідження,
зумовлену складністю і різноманітністю суб'єктів та об'єктів
розрахунково-платіжних відносин. Все це зумовило суперечливий
характер нормативних документів, а також вплинуло на рівень
розробок окремих теоретичних і практичних аспектів
бухгалтерського обліку та контролю дебіторської заборгованості.
Основні результати. У сучасній господарській діяльності
досить поширена ситуація, коли підприємство відвантажує
вироблену продукцію чи товари, при цьому, не отримує гроші
негайно, а кредитує покупців. Дане явище
пов’язане з
конкуренцією, яка диктує свої умови, і за рахунок цього зростає
дебіторська заборгованість. Через різноманітні причини дебітори
порушують або взагалі не виконують свої зобов’язання по
господарських договорах. Тому заборгованість може перерости в
сумнівну, або, ще гірше — у безнадійну. В цьому випадку
підприємство несе витрати, які негативно впливають на його
фінансовий стан і, як наслідок, призводять до банкрутства. З метою
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його уникнення необхідно вести облік дебіторської заборгованості
так, щоб оптимізувати обсяг дебіторської заборгованості та
забезпечити своєчасне її погашення.
В економічно розвинених країнах Європи нормальною
вважають частку дебіторської заборгованості в активах
підприємства близько 20 %. Як свідчать статистичні дані, в Україні
фактичний розмір дебіторської заборгованості на більшості
підприємств не менший за 50 %.
Ці показники вказують на необхідність оптимізації,
мінімізації
дебіторської
заборгованості
та
подальшого
удосконалення управління нею, яке на думку Москалюка Г.О.[5],
можливе через удосконалення окремих управлінських функцій,
зокрема обліку та економічного контролю.
Для ефективного управління дебіторською заборгованістю
керівництво повинне отримувати лише достовірну та своєчасну
інформацію про стан та розрахунки з дебіторами, законність та
підтвердження здійснення господарських операцій. Тому, облік та
контроль дебіторської заборгованості є одним з ключових завдань
у вирішенні проблем, що виникають під час поточного управління
підприємствами, зокрема з позиції оптимального співвідношення
між ліквідністю та прибутковістю.
Хоча облік та контроль тісно між собою пов’язані, все ж таки
доцільно окремо розглянути проблемні та дискусійні питання.
Одним із таких в обліку дебіторської заборгованості є
неврахування специфіки даного активу у нормативно
рекомендованій формі бухгалтерського обліку дебіторської
заборгованості, що в свою чергу спричиняє виникнення різних
ознак класифікації та методів оцінювання. Без деталізації та
узагальнення даних неможливо отримати інформацію про
дебіторську заборгованість в обсязі й вигляді, достатньому та
потрібному для управління та аналізу розрахунків з дебіторами,
зокрема, аналізу заборгованості загалом з метою прогнозування
ймовірності настання платіжної кризи, складання рекомендацій
щодо її недопущення тощо. Тому, нормативне забезпечення та
організація дебіторської заборгованості потребує доопрацювання
та удосконалення.
Наступний момент, це невирішені проблеми відображення в
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обліку довгострокової дебіторської заборгованості та її оцінки.
Відсутня деталізація та співвідношення різних видів дебіторської
заборгованості у загальній їх структурі. Дане питання обліку досі
не вирішене.
Існує ще ряд проблемних питань у системі внутрішнього
контролю дебіторської заборгованості, а саме:
1. Проблема оплати дебіторської заборгованості та
визначення допустимого рівня засобів, які дозволяється вилучити в
її рахунок. На сьогодні існують певні форми рефінансування такі
як форфейтинг, факторинг, облік векселів тощо, які б допомогли
швидше трансформувати заборгованість у грошові кошти. Проте,
дані засоби у вітчизняних підприємствах практично не
використовуються.
2. Відсутність на підприємстві структурного підрозділу чи
відповідальної особи, до обов’язків якої входить всебічний
контроль за проблемною дебіторською заборгованістю. До
основних його завдань, серед іншого, входило би здійснення
оперативного
контролю
за
проблемною
дебіторською
заборгованістю.
Для сучасної української економіки характерна загальна
криза неплатежів, що змушує сумніватися в об’єктивності та
корисності результатів аналізу. За вітчизняними методиками
неможливо однозначно оцінити стан дебіторської заборгованості, а
також ступінь його впливу на фінансово-господарський стан
підприємств.
Черговою
проблемою
також
виступає
зближення
бухгалтерського обліку сумнівної та безнадійної дебіторської
заборгованості та обліку її для цілей оподаткування. Після
введення у дію Податкового кодексу України, за словами
законотворців, податковий облік максимально наближено до
бухгалтерського. Але, як показує практика, проблеми їх
взаємозв’язку, протиріч та розбіжностей залишилися і досі. Про це
свідчать, наприклад, відмінності в порядку формування резерву
сумнівних боргів у бухгалтерському обліку та обліку для цілей
оподаткування, які досліджувались в наших працях раніше [4].
Враховуючи вище перелічені основні проблеми розрахунків з
дебіторами, варто рекомендувати наступні шляхи та методи їх
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вирішення:
1. Ретельно обирати покупців та замовників, щоб
зменшити ризик неповернення дебіторської заборгованості,
проводити моніторинг їх платоспроможності, ринкової репутації,
іміджу тощо.
2. Створювати резерв сумнівних боргів та зазначити
порядок його визначення в обліковій політиці.
3. Своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням
дебіторської та кредиторської заборгованостей. Варто впровадити в
діяльність підприємства лімітування дебіторської заборгованості,
що надасть змогу зменшити кількість вилучених засобів з обороту
господарства.
4.
Систематично
проводити
інвентаризацію
дебіторської заборгованості. Для цього необхідно розробити
систему заходів відповідно до специфіки роботи з покупцями
даного підприємства.
Висновки та перспективи подальших розробок. Провівши
дане дослідження, можна зробити висновки про те, що сьогодні на
підприємствах
акумулюються
великі
суми
дебіторської
заборгованості. Проте, заходи керівництва щодо її погашення
неефективні та безрезультатні. Тому необхідно проводити пошуки
нових шляхів удосконалення системи управління дебіторською
заборгованістю. Одним із запропонованих методів вирішення даної
проблеми є створення резерву сумнівних боргів, моніторингу
потенційних
дебіторів,
обґрунтоване
кредитування
та
систематичного проведення інвентаризації розрахунків з
дебіторами.
Запропоновані заходи допоможуть поліпшити систему обліку
та контролю дебіторської заборгованості на підприємствах
України. А це в свою чергу, підвищить
його загальний
економічний стан та платіжну здатність.
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АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В ОАО “БАНК
МОСКВА-МИНСК”
Аннотация: В работе осуществлен анализ кредитного портфеля ОАО
“Банк Москва-Минск”, раскрыта его структура по отраслям и типам клиентов,
отслежена динамика доходов и расходов и вытекающей из них прибыли.
Ключевые слова: Кредитный портфель, управление кредитным
портфелем, позиции кредитования клиентов, доходы и расходы.

АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ВАТ “БАНК
МОСКВА-МІНСЬК"
Анотація: У роботі здійснено аналіз кредитного портфеля ВАТ "Банк
Москва-Мінськ", розкрито його структура за галузями і типами клієнтів,
відстежено динаміку доходів і витрат і витікає з них прибутку.
Ключові слова: Кредитний портфель, управління кредитним портфелем,
позиції кредитування клієнтів, доходи і витрати.
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ANALYSIS OF THE LOAN PORTFOLIO AT OAO “THE
BANK MOSCOW-MINSK”
Abstract: the paper conducts analysis of the credit portfolio of OJSC “Bank
Moscow-Minsk”, disclosed its structure by industries and types of clients, tracked the
dynamics of income and expenses and the resulting profit.
Key words: Credit portfolio, loan portfolio management, credit items clients,
income and expenses.

Практика функционирования коммерческих банков показала
зависимость социально-экономических процессов от их стабильной
работы. От того, насколько эффективна деятельность кредитного
учреждения, зависит социально-экономическое положение не только
самого банка, но и региона, в котором он осуществляет свою
деятельность. Грамотное кредитное управление в банке
обеспечивает достижение целей национальной политики, а
именно эффективное распределение ограниченных финансовых
ресурсов с целью ускорения экономического роста и минимизации
убытков для экономики.
Кредитный портфель – совокупность требований банка по
кредитам, которые классифицированы на основе критериев,
связанных с различными факторами кредитного риска или
способами защиты от него [1, c. 88].
Управление кредитным портфелем — организация
деятельности банка при осуществлении кредитного процесса,
направленная на предотвращение или минимизацию кредитного
риска [2].
При управлении кредитным портфелем конечными целями
коммерческого банка являются:
— получение прибыли от кредитных операций;
— сохранение ликвидности и платежеспособности банка.
Структура кредитного портфеля по типам клиентов
представлена в таблице ниже.
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Таблица 1
Структура кредитного портфеля по типам клиентов (млн. руб.)
Показатель

2013
г.

Уд.
вес.

2014
г.

Уд.
вес.

Темп
роста

201
5 г.

Уд.
вес.

Темп
роста

Частные
компании
Государств
енные
компании

386
760

6,91

316
939

52,8
1

7,07

819
086

6,15

21,67

59
137

24,0
9

879
988

42,8
5

18,82

820
403

6,17

50,02

Физически
е лица

19
933

8,80

4,32

9,33

189
818

4

68
817
6 10
3 565
386
Итого
100
100
23,02
8
830
745
306
Примечание – Собственная разработка на основе [3]

7

2
46,98

1

13
9,24

,67

00

Таким образом, в структуру кредитного портфеля банка
входят частные компании, государственные компании и
физические лица. На протяжении 2013 – 2015 гг. численность
клиентов планомерно увеличивается. Необходимо отметить ярко
выраженную тенденцию банка в области увеличения кредитования
государственных компаний, что связано с отделением банка от
правопреемника унитарного предприятия Иностранный банк
“Москва-Минск” и переходом в собственность Национального
банка, согласно стратегии которого, обеспечена привязка к
выполнению государственных программ.
Рассмотрим выдачу кредитов клиентам ОАО “Банк Москва Минск” в соответствии с осуществляемой деятельностью в
различных секторах экономики.
Таблица 2
Структура кредитного портфеля по отраслям экономики (млн. руб.)
Показатель

2013
г.

Уд.
вес.

Сфера услуг

6 104

1,01
1

Предприятия

1 33,8

2
014 г.

У
д.
вес.

1
340
780

3
0,56

1

212

2

Темп
роста

201
5 г.

713,6
6

13 65
7
719
19 72

Уд.
вес.

Тем
п
рост
а

27,
13

123,
63

28,

156,
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торговли
Промышленное
производство
Машиностроени
е

208
371

8
7

95
875
8
60
682

22,3
1
24,1
3

101
467

5,12
8

14
577
6
47
618
24
983

Физические
лица

19
933

8,97

89
818

9 989

1,4

5 428

23

16,
53

123,
97

16,
94

159,
85

04,36

139
1
098

2,2
7

61,8
2

9,33

468
5
817

7,6
7

246,
98

0,85

11
350

7,6
7

24,8

775
335
6 10
1
8
306

1,2
3

121,
36

10
0

139,
24

1

2
6,04

17

02,34

4,76

15
568

0
846
1 00
1
9
885
1 03
7
5
256

1
8,56

Строительство

Сельское
хозяйство и
пищевая
промышленнос
ть

1,15

5,24
5

,128
1

4
,32

0
,12

6
1
2 074
,41
8,26
4
565
1
Итого
100
386
830
00
23,02
745
Примечание – Собственная разработка на основе [3]

Прочее

9 308

2,22

Таким образом, в структуре кредитного портфеля
наибольшую долю занимает кредитование предприятий торговли,
машиностроения и промышленных производств. За 2013 – 2015 гг.
резко выроста доля кредитных вливаний в сфере услуг (что
объясняется приоритетному развитию рынка услуг в стране).
Рассмотрим позиции, которые включают в себя кредиты
клиентам.
Таблица 3
Позиции кредитования клиентов (млн. руб.)
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Кредиты крупным
корпоративным
1 792 477
2 533 553
3 646 193
клиентам
Кредитование
компаний малого и
1 453 420
1 663 374
1 993 296
среднего бизнеса
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Потребительское
кредитование
Ипотечное
кредитование
Прочее
Итого кредиты
клиентам
За вычетом резерва
под обесценение
Кредиты клиентам

261 485

150 093

426 592

673

354

250

57 775

39 371

41 975

3 565 830

4 386 745

6 108 306

(131 375)

(113 367)

(305 461)

3 434 455

4 273 378

5 802 845

Примечание – Собственная разработка на основе [3]

Наибольшую
долю
занимают
кредиты
крупным
корпоративным клиентам (показатель планомерно растет на
протяжении анализируемого периода) и кредитование компаний
малого и среднего бизнеса (показатель характеризуется
положительной
направленностью).
Общий
показатель
кредитования клиентов растет в течение 2013 - 2015 гг., что
показывает стратегическую направленность к наращиванию
прибыли банка за счет данной области.
Таким образом, сложившиеся показатели к 2016 г. в области
управления кредитным портфелем характеризуют устойчивость
работы банка и оцениваются как удовлетворительные, тем не менее
работа в данном направлении должна по-прежнему занимать
значительную долю в совокупной банковской деятельности и
носить весомый характер.
Рассмотрим структуру доходов и расходов ОАО “Банк
Москва - Минск” за 2013 – 2015 гг.
Таблица 4
Динамика расходов и доходов ОАО “Банк Москва - Минск” на
2013 – 2015 гг. (млн. руб.)
Показатель
Процентные
доходы
Процентные
расходы
Чистые
процентные

2013

2014

Темп
роста

2015

Темп
роста

509 228

574 789

112,87

860 424

149,69

288 883

306 949

106,25

504 723

164,43

220 345

267 840

121,55

355 701

132,803
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доходы
Комиссионные
доходы
Комиссионные
расходы
Чистые
комиссионные
доходы
Чистый доход по
операциям с
драгоценными
металлами и
камнями
Чистый доход по
операциям с
ценными
бумагами
Чистый доход по
операциям с
иностранной
валютой
Чистый доход по
операциям с
производными
финансовыми
инструментами
Чистые отчисления
в резервы
Прочие доходы
Операционные
расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до
налогообложения
Расход (доход) по
налогу на прибыль
ПРИБЫЛЬ
(УБЫТОК)

185 485

231 137

124,61

171 239

74,08

47 340

55 577

117,39

54 732

98,47

138 145

175 560

127,08

116 507

66,36

-

-

-

-

-

-

-

-

481

-

73 932

84
752

114,63

228 397

269,48

5 427

(18 862)

-

(26 005)

-

10 082

59 509

590,24

246 149

413,63

16 764

18 679

111,42

45 567

243,95

207 119

249 688

120,55

267 262

107,03

21 699

22 791

105,03

32 064

140,68

215 713

195 979

90,85

175 173

89,383

38 833

41 227

106,16

31 747

77,005

176 880

154 752

87,48

143 426

92,68

Примечание – Собственная разработка на основе [3]
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Исходя из вышеприведенной таблицы, сделаем вывод, что
прибыль ОАО “Банк Москва - Минск”
на протяжении
исследуемого периода стремительно сокращается, что является
результатом отделения банка от центрального аппарата Москвы и
чрезмерной нагрузки в выполнении государственных программ по
поручению Национально банка Республики Беларусь.
Для того чтобы эффективность работы банка не падала, не
произошло дальнейшего сокращения прибыли, в ближайшее время
банку необходимо обеспечить большую свободу в выборе и
приоритетах своей деятельности и проведении внутренней
политики.
Таким образом, ОАО “Банк Москва - Минск”
имеет
существенные изменения в структуре кредитного портфеля, так как
большую долю в нем стали занимать государственные компании,
отдельное в сфере деятельности банка относится на выполнение
государственных программ, что не всегда сказывается
положительно на результатах деятельности ОАО “Банк Москва Минск” и требует пересмотра проводимой политики.
Литература:
1.Анализ деятельности банков и управление рисками в схемах, таблицах,
формулах: учеб. пособие / Н.К. Веренич, Н.Г. Петрукович, А.И. Синкевич. –
Минск: Мисанта, 2013.
2.Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-3 (в
ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 416-З ) // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО “ЮрСпектр”, Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015;
3.
Официальный сайт ОАО “Банк Москва - Минск” [Электронный
ресурс]. – 2002–2016. – Режим доступа: http://www.mmbank.by. – Дата доступа:
05.07.2016.
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ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
У статті досліджені основні аспекти та проведено порівняльний аналіз
вітчизняної та міжнародної практики виправлення помилок та відображення
змін у фінансовій звітності.
Ключові слова: облік, фінансова звітність, помилки, фінансовий стан,
результати діяльності.

CORRECTION OF ERRORS IN THE FINANCIAL
STATEMENTS
In the article the main aspects and comparative analysis of national and
international practice correct errors reflect changes in the financial statements.
Keywords: accounting, financial reporting, error, financial condition, results of
operations.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
В статье исследованы основные аспекты и проведен сравнительный
анализ отечественной и международной практики исправления ошибок и
отображение изменений в финансовой отчетности.
Ключевые слова: учет, финансовая отчетность, ошибки, финансовое
состояние, результаты деятельности.

Фінансова звітність – одне з головних джерел інформації про
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства. Така звітність, як і будь-яка інша, може містити
помилкові дані. Помилки приводять до невідповідності
бухгалтерського обліку, і як слідство, до помилок в прийнятті
управлінських рішень, недоплати податків, штрафним санкціям.
Також необхідною умовою складання фінансової звітності є повне
висвітлення інформації про операції та події, що можуть вплинути
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на прийняття фінансових рішень користувачами інформації, оцінка
минулих, поточних й майбутніх подій.
Одним із основних завдань суб’єктів господарювання є
повне, достовірне та прозоре відображення наявної інформації про
дійсний фінансовий стан у своїх фінансових звітах для внутрішніх
та зовнішніх користувачів. Даний принцип закріплений
нормативно-правовими актами як вітчизняного, так і міжнародного
законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності.
На якість поданої фінансової звітності, її достовірність і
відповідність висунутим їй вимогам та, відповідно, на ефективність
та доцільність прийнятих на її основі управлінських рішень
безпосередньо впливає наявність або відсутність помилок у
фінансових звітах, своєчасне та повне їх виправлення. Тому дуже
важливо приділяти велику увагу питанню виправлення помилок та
їх класифікації, від якої залежить вибір того чи іншого алгоритму
їх виправлення, а також відображення подій після дати балансу у
фінансовій звітності вітчизняних підприємств, так як це має
значний вплив на майбутню діяльність підприємства.
Незважаючи на те, що сьогодні тема виправлення помилок є
широко обговорюваною в науковій літературі, існує багато
неточностей та розходжень у сучасній нормативно-правовій базі
стосовно цього питання, не є однозначним визначення цього
терміну в різних нормативно-правових актах та поради щодо
виправлення допущених помилок.
Проблеми процесу виправлення помилок та відображення
змін у фінансових звітах розглядалися в працях відомих
вітчизняних учених-економістів, серед яких Усач Б. Ф., Швець В.
Г., Тарасова М., Кірейцев Г.Г., Кулаковська, Л.П., Темченко О.,
Кузьменко А.Ф., Васюта-Беркут О.І., Шеремет А. Д., Кужельний
М. В., Петрик О. А., Генералова Н. В, Пономарьова Н. А., Савченко
В. Я., та інші. Проте низка проблем в питанні виправлення помилок
та відображення змін у фінансових звітах суб’єктів
господарювання на сьогодні потребують подальших досліджень та
наукових розробок.
Метою статті є вивчення питання доцільного та відповідного
чинному законодавству виправлення помилок та внесення змін до
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фінансової звітності підприємства.
Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену
інформацію про господарську діяльність підприємства. Для
одержання інформації про результати такої діяльності дані
поточного обліку необхідно узагальнити в певній системі
показників. Це досягається складанням звітності, яка є
завершальним етапом бухгалтерського обліку.
Фінансова звітність підприємства – це система узагальнених
показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської
діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік)
[6].
Метою складання фінансової звітності є надання
користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан, результати
діяльності та рух коштів підприємства.
Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності визначені Законом України
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»,
Н(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(С)БО 6
«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».
Фінансова звітність є складовою частиною бухгалтерської
звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати
діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Вона розрахована насамперед на таких користувачів інформації, як
інвестори, кредитори та інших, які не можуть вимагати звітів з
урахуванням їх конкретних потреб [3].
В розділі «Шахрайство та помилки, їх характеристики»
Міжнародного стандарту аудиту 240 «Відповідальність аудитора з
розгляду шахрайства і помилок під час аудиту фінансової
звітності» під помилкою розуміються ненавмисні перекручування,
допущені при формуванні бухгалтерської (фінансової) звітності. До
перекручувань Міжнародний стандарт аудиту 240 відносить:
- математичні помилки в облікових записах, даних
бухгалтерського обліку;
- ненавмисне пропускання фактів або невірну їх
інтерпретацію;
- неправильне застосування облікової політики (внаслідок
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нерозуміння).
Таким чином, помилки – це ненавмисні спотворення записів
або пропуски сум, або повідомлення відомостей, які не підлягають
розкриттю у фінансовій звітності. Саме це відрізняє помилки при
складанні фінансової звітності від обману. Згідно з даним
стандартом, термін «обман» відноситься до навмисного
неправильного показу фінансової інформації однією або більше
особами зі складу керівництва, службовців підприємства [5].
На сьогоднішній день існує велика кількість різноманітних
видів помилок при складанні фінансової звітності. Вони
розрізняються за багатьма критеріями, серед яких варто виділити
вплив на прийняті на їх основі управлінські рішення та на алгоритм
їх виправлення.
Перш за все, розділяють помилки, які допущені у поточному
звітному періоді, а також помилки, допущені у попередніх звітних
періодах, які, в свою чергу, призводять до коригування статей
фінансової звітності.
Помилки, допущені в поточному звітному періоді
поділяються на локальні та транзитні. Помилки в обліку можуть
бути локальними за умов, коли неправильні записи призводять до
спотворення інформації лише в тому документі чи регістрі, де вони
сталися, і при цьому не впливають в подальшому на
систематизацію інформації в інших облікових регістрах.
Транзитними є помилки, допущені в одному обліковому регістрі,
які призводять до ланцюгових змін в інших облікових регістрах, а
також звітності підприємства [5].
Також транзитні помилки поділяються на три основні види:
помилка допущена із заниженням сум, помилка допущена із
завищенням сум та неправильна проводка.
Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 8
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»,
помилки попередніх періодів – це пропуски або викривлення у
фінансових звітах суб’єкта господарювання за один або кілька
попередніх періодів, які виникають через невикористання або
зловживання достовірною інформацією, яка:
а) була наявна, коли фінансові звіти за ті періоди затвердили
до випуску;
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б) за обґрунтованим очікуванням, могла бути отриманою та
врахованою при складанні та поданні цих фінансових звітів. Такі
помилки можуть бути помилками у математичних підрахунках, у
застосуванні облікової політики, недогляду або неправильної
інтерпретації фактів та шахрайства.
Отже, методика виправлення помилок напряму залежить від
їх виду. Виправлення помилок, які відносяться до попередніх
періодів,
вимагає
повторного
відображення
відповідної
порівняльної інформації у фінансовій звітності. Це оформлюється
шляхом складання нових звітів за такі періоди з позначкою
«Виправлений». Проте в той же час сучасні форми фінансової
звітності не мають відповідних реквізитів для такої позначки. Для
виправлення даної невідповідності пропонується внести до складу
фінансової звітності суб’єктів господарювання, даний реквізит,
який за своєю сутністю є аналогічним до реквізиту визначення
типу податкових звітів.
Таким чином, аналіз даних нормативних документів дає нам
змогу виявити деякі розбіжності у визначенні помилок. Наприклад,
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8, на відміну від
Міжнародного стандарту аудиту 240, також не включає до помилок
пропуски сум, або повідомлення відомостей, які не підлягають
розкриттю у фінансовій звітності.
Помилки можуть виникати стосовно визнання, оцінки,
подання або розкриття інформації про елементи фінансових звітів.
Фінансові звіти не відповідають стандартам, якщо вони містять або
суттєві помилки, або несуттєві помилки, зроблені навмисно для
досягнення особливого подання фінансового стану, фінансових
результатів діяльності або грошових потоків суб’єкта
господарювання.
Отже, однією з якісних характеристик помилок є їх
суттєвість. Згідно з МСБО 8, пропуск або викривлення статей є
суттєвими, якщо вони можуть, окремо чи у сукупності, впливати на
економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових
звітів.
Зазвичай виправлення несуттєвих помилок відображається у
складі доходу або витрат того звітного періоду, в якому ці помилки
були виявлені, не коригуючи фінансову звітність попередніх
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періодів. Даний метод застосовується в тому випадку, коли
допущені помилки є несуттєвими. Проте в окремих випадках
помилки можуть бути наскільки значними, що фінансову звітність
не можна вважати достовірною. Такі помилки називають
суттєвими, або фундаментальними.
Суттєві (фундаментальні) помилки – це помилки, виявлені в
поточному періоді, які є настільки значними, що фінансові звіти
одного або кількох попередніх періодів не можуть далі вважатися
достовірними на дату їх випуску.
Адекватність фінансових даних виявляється в тому, що
значення їх впливає на економічні рішення, які приймають
користувачі, допомагає оцінити минулі, теперішні й майбутні події.
Як відомо, між звітною датою i датою завершення
формування фінансової звітності спливає значний час, іноді до 1,5
місяця, протягом якого в діяльності підприємства i в
господарському середовищі відбуваються численні події, які
нерідко змушують переоцінювати факти господарського життя,
відображені у фінансовій звітності за звітний період. Через такі
події інформація, включена до звітності, може втратити свою
актуальність. А це, в свою чергу, призводить до того, що
користувачі не можуть мати змогу робити обґрунтовані висновки й
прогнози щодо розвитку підприємства.
Уникнути цього можна шляхом інформування користувачів
звітності про всі події, що відбулися після дати складання балансу
або, так званої, дати балансу, та ті, що мають відношення до
діяльності підприємства.
Управління методології бухгалтерського обліку при
Міністерстві фінансів України в листі щодо порядку відображення
виправлення помилок, допущених при складанні фінансової
звітності у попередніх роках, роз’яснює, що коригування статей
фінансової звітності здійснюється того року (роках), на який (які)
вплинули виправлені помилки. Тож якщо помилка вплинула на
наступні звітні періоди, то Баланс уточнюється за кожен рік [2].
Відповідно до Методичних рекомендації по застосуванню
регістрів бухгалтерського обліку, дані про виправлення помилок
минулих років, оформлені бухгалтерською довідкою, у регістри
бухгалтерського обліку записуються у місяці складання цієї
222

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

бухгалтерської довідки.
На сьогодні МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки» вимагає ретроспективно обліковувати зміни
щодо виправлення помилок попередніх періодів.
Ретроспективне перерахування – виправлення визнання,
оцінки та розкриття інформації про суми елементів фінансових
звітів, начебто помилок ніколи не було у попередньому періоді.
Отже, відповідно до МСБО 8, суттєві помилки попереднього
періоду слід виправляти ретроспективно, тобто шляхом
ретроспективного перерахування, в першому комплекті фінансових
звітів, затверджених до випуску після їх виявлення шляхом:
a) перерахування порівнювальних сум за відображений
попередній період (періоди), в якому відбулася помилка;
б) перерахування залишків активів, зобов’язань та власного
капіталу на початок періоду за самий перший з відображених
попередніх періодів, якщо помилка відбулася до першого з
відображених попередніх періодів.
Водночас можливі випадки, коли виправити помилки
попередніх періодів ретроспективним методом неможливо.
Причиною може бути нестача потрібної для розрахунків
інформації, невизначеність наслідків виправлення помилки,
необхідність припущень про наміри керівництва в попередньому
періоді, значні оціночні розрахунки, з яких неможливо об'єктивно
виділити необхідну інформацію. Цей факт повинен бути
підтверджений розрахунками або іншою додатковою інформацією і
розкриватися в фінансовій звітності.
Ретроспективне виправлення помилок, допущених в
попередніх звітних періодах, вимагає наявності доказів того, що
необхідна інформація була доступна до моменту затвердження
фінансової звітності за відповідний звітний період. Якщо ж таких
доказів немає, то коректування нездійсненні. Якщо неможливо
визначити кумулятивний вплив помилки на всі попередні періоди,
суб’єктові господарювання слід перераховувати порівняльну
інформацію для виправлення помилки перспективно з найпершої
можливої дати [7]. Це також, є досить вагомим недоліком
ретроспективного перерахування, адже довести факт доступності
необхідної інформації до моменту затвердження фінансової
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звітності за відповідний звітний період, особливо якщо цей період є
досить віддаленим від поточного, буває досить складно або й
взагалі неможливо.
Отже, діяльність підприємств різних форм власності,
необхідність визначення і віддзеркалення фінансових результатів їх
діяльності вимагають кардинальних змін в організації і методології
бухгалтерського обліку в Україні. Можливості виходу українських
підприємств на ринки капіталу безпосередньо залежать від
прозорості і достовірності фінансової звітності, на підставі якої
інвестор міг би приймати рішення про доцільність і обсяг
інвестицій, здійснювати контроль за їх ефективним використанням.
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ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ
АСПЕКТ
У статті досліджені основні аспекти обліково-аналітичного забезпечення
управління основним капіталом підприємства. Автор висвітлює теоретичні
аспекти обліку і аналізу основного капіталу та їх роль в процесі прийняття
управлінських рішень.
Ключові слова: облік, аналіз, основний капітал, обліково-аналітичне
забезпечення, ефективність використання основного капіталу.

FIXED ASSETS: ACCOUNTING AND ANALITICAL
ASPECTS
In the article examines the basic aspects of accounting and analytical
maintenance of fixed assets of the company. The author highlights the theoretical
aspects of accounting and analysis of fixed assets and their role in decision-making.
Keywords: accounting, analysis, fixed assets, accounting and analytical support,
effective use of fixed assets.

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ: УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
В статье исследованы основные аспекты учетно-аналитического
обеспечения управления основным капиталом предприятия. Автор освещает
теоретические аспекты учета и анализа основного капитала и его роль в
процессе принятия управленческих решений.
Ключевые слова: учет, анализ, основной капитал, учетно-аналитическое
обеспечение, эффективность использования основного капитала.

Постановка проблеми. Виробнича діяльність здійснюється на
основі ефективного використання продуктивних сил. Вони є
сукупністю факторів виробництва, що забезпечують взаємодію
засобів праці, предметів праці та робочої сили. Саме вони
виступають серцевиною економічної системи та становлять її
матеріальну основу. До виробничих факторів в економічній науці
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відносять: працю, капітал, землю, підприємницькі здібності, науку,
інформацію, екологію [1].
Капітал - це певний ресурс, який визначається як сукупність
усіх технічних, матеріальних і грошових засобів, що
використовуються у процесі виробництва [1]. Цей фактор
проявляється у натурально-речовій та грошовій формах. Сучасні
вчені, зокрема Базилевич В.Д., зазначає, що натурально-речовий
зміст капіталу включає машини, обладнання, споруди, транспортні
засоби, сировину та матеріали, які задіяні у процесі виробництва.
Грошовий зміст виражений у вигляді певної суми грошей, що
необхідна підприємцю для придбання матеріально-речових
елементів виробництва та наймання робочої сили [1].
Для створення підприємства та здійснення його виробничогосподарської діяльності необхідні певні фінансові та матеріальні
активи. Для їх отримання вкладається певна сума коштів, що
використовується на придбання засобів виробництва та залучення
трудових ресурсів. Ці кошти мають назву авансований капітал.
Мацибора В.І. авансований капітал трактує, як «сума коштів,
яка вкладається власником у підприємство з метою одержання
прибутку в результаті його діяльності» [2]. Він поділяється на
основний та оборотний, що пояснюється тим, що елементи
капіталу по різному функціонують у виробничому процесі.
Основний капітал, або засоби праці використовуються
протягом тривалого часу, зберігають при цьому свою натуральну
форму, поступово зношуються і частинами переносять свою
вартість на виготовлену продукцію або виконану роботу. Під
впливом засобів праці предмети праці змінюють свої властивості, а
тому перетворюються на кінцеву готову продукцію.
Отже, основний капітал - частина продуктивного капіталу,
яка бере участь у процесі виробництва, та переносить свою
вартість на новостворений продукт частинами в міру їх зношення у
вигляді амортизації. За своєю економічною природою засоби праці
виступають у вигляді основних засобів в процесі продуктивного
використання [3].
Інформаційні потреби для прийняття рішень забезпечує облік
як функція управління, організація якого повинна забезпечувати
отримання своєчасної інформації, оперативності її надходження і
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використання у процесі контролю, повноти, деталізації, зрозумілості,
аналітичності, релевантності [4].
В обліковому аспекті важливими елементами є процес
надходження основного капіталу, його вибуття, переоцінка, ремонт.
Основним інформаційним джерелом для цього виступають первинні
документи. Вони мають відображати всю необхідну інформацію про
стан засобів праці, але одночасно не мають бути перевантажені
даними.
Однією з актуальних проблем здійснення ефективної
господарській діяльності підприємств є підвищення ефективності
використання основного капіталу. Високий рівень деталізації його
структури в обліку за такими елементами як: технічний стан,
моральний і фізичний знос, окупність активу та його
капіталовіддача дасть можливість визначити чинники, що
впливають на ефективність використання основного капіталу. Це
дасть змогу знайти шляхи підвищення ефективності та виявити
приховані резерви, що в свою чергу дасть можливість знизити
виробничі витрати та підвищити рівень прибутковості діяльності
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У даний час все
більшого значення набуває питання ефективного використання всіх
наявних ресурсів, що вимагає ефективної організації системи
інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських
рішень щодо управління основним капіталом.
Дослідженням питань обліково-аналітичного забезпечення
займалися такі науковці: Бланк І.А., Безродна Т.М., Вольська В.В.,
Загородній А.Г., Ткаченко С.А., Липова А.С., Тринька Л.Я. та інші.
Цілі статті. Висвітлити основні теоретичні аспекти обліку і
аналізу основного капіталу та дослідити їх роль в процесі
прийняття управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу. Саме поняття обліковоаналітичне забезпечення трактують по-різному. Тринька Л.Я.
зазначає, що це є система, що ґрунтується на даних оперативного,
статистичного та бухгалтерського (фінансового та управлінського)
обліку, і для економічного аналізу використовує облікову (в розрізі
його видів) та позаоблікову інформацію.
Безродна Т.М. зазначає, що поняття «обліково-аналітичного
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забезпечення» можна тлумачити як процес підготовки обліковоаналітичної інформації, забезпечення її кількості та якості [5].
Барановська С.П. зазначає, що обліково-аналітичне
забезпечення це система, що ґрунтується на даних оперативного,
статистичного, фінансового та управлінського обліку, включаючи
оперативні дані, і використовує для економічного аналізу
статистичну, виробничу, довідкову та інші види інформації [6].
Загородній А.Г. зазначає, що дане поняття є формою
організації всіх видів обліку та аналізу, метою якої є забезпечення
менеджерів підприємства інформацією для прийняття поточних і
стратегічних управлінських рішень та контролю за їх реалізацією
[7].
Вольська
В.В.
визначає,
що
обліково-аналітичне
забезпечення являє собою сукупність процесу збору, підготовки,
реєстрації та зведення облікової інформації підприємств залежно
від законодавчо встановленої системи ведення обліку, і
проведеного на основі цієї інформації глибокого аналізу із
застосуванням певних методів і прийомів [8].
Підсумовуючи твердження науковців слід зазначити, що
поняття «обліково-аналітичне забезпечення» визначається як
система, що забезпечує управлінців необхідною інформацією для
вирішення конкретних завдань.
До складу системи обліково-аналітичного забезпечення
включається дві складові - облік та аналіз. Метою даної системи є
формування та передача якісної облікової інформації для
забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
До завдань обліково-аналітичного забезпечення управління
основним капіталом можна віднести:
– надання повної інформації, необхідної для прийняття
управлінського рішення;
– дослідження стану обліку основного капіталу;
– оцінка ефективності використання основного капіталу;
– виявлення проблем та пошук рішень для їх вирішення;
– контроль за впровадженням прийнятих рішень.
Сама методологія обліково-аналітичного забезпечення все ще
знаходиться на стадії формування, оскільки відбувається постійна
зміна умов ринкового середовища під впливом зовнішнього ринку.
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Це можна пояснити тим, що на кожному підприємстві, залежно від
його місця в економічному середовищі, організаційної структури,
особливостей виробничого процесу та галузі, в якій воно
функціонує існують власні вимоги щодо переліку необхідної
інформації, що виступає основою для прийняття управлінських
рішень.
Процес виробництва на сільськогосподарських підприємства
є неможливим без використання основного капіталу, що в
бухгалтерському обліку проявляється у вигляді основних засобів.
Його ефективне використання дозволить знизити витрати і
збільшити вихід конкурентоздатної продукції, що в подальшому
забезпечить підвищення прибутку. Для досягнення цього,
необхідно знайти слабкі місця як в обліковому процесі, так і під час
проведення аналізу основного капіталу.
Відповідно, система обліково-аналітичного забезпечення
повинна бути організована так, аби забезпечити високий рівень
деталізації інформації та створення умов для посилення контролю за
операціями з надходження та руху основного капіталу, забезпечити
необхідною інформацією для прийняття ефективних управлінських
рішень щодо цих об’єктів.
Для
проведення
аналізу
основного
капіталу
на
сільськогосподарських підприємствах зазвичай використовують такі
показники, які умовно можна поділити на три групи:
– показники забезпечення підприємства основним капіталом
(капіталозабезпеченість та капіталоозброєність);
– показники стану, наявності, руху основних засобів
(коефіцієнти зносу, придатності, оновлення, вибуття та приросту,);
– показники ефективності використання основних засобів
(капіталовіддача, капіталомісткість та норма прибутку).
За результатам проведеного аналізу формується висновок,
що описує всі виявлені недоліки і є підставою для прийняття та
реалізації управлінських рішень, спрямованих на якісне
поліпшення діяльності. У випадку отримання результатів, що
свідчать про нормальне функціонування підприємства, процес
управління зводиться до підтримки існуючого становища і
подальшого його поліпшення.
Прийняття управлінських рішень на основі результатів
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аналізу основного капіталу дасть можливість вносити своєчасне й
об'єктивне коригування в процес управління господарчим
суб'єктом для досягнення поставленої мети функціонування
підприємства.
Висновки. Основний капітал є невід’ємною частиною
виробничого процесу на підприємстві, оскільки саме він забезпечує
необхідні умови для здійснення господарської діяльності та
здійснює перетворення предметів праці в готову продукцію.
Правильно
організована
система
обліково-аналітичного
забезпечення на підприємстві в частині високого рівня деталізації
інформації за певними ознаками дасть змогу отримувати її в
найкоротші терміни і приймати ефективні управлінські рішення.
Література:
1. Економічна теорія: Політекономія: підручник / За ред. В.Д. Базилевича.
– 9-те вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2014. – 710 с.
2. Економіка підприємства: Навч.Посібник- Мацибора В.І., Збарський
В.К., Мацибора Т.В.. - К: Каравела, 2012. – С. 105-123.
3. Бухгалтерський облік у сільському господарстві/ за ред. Ф.Ф. Бутинця,
М.М.Коцупатрого. – Житомир, Рута, 2003, 512 с.
4. Обліково-аналітичне забезпечення управління основними засобами:
теорія і практика (на прикладі підприємств водопровідно-каналізаційного
господарства): монографія / Н. І. Самбурська. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2015. –с.
289.
5. Безродна Т.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління
підприємством: визначення сутності поняття / Т.М. Безродна // Вісн. Східноукр.
нац. ун-ту ім. В.Даля. Ч. 2. ― 2008. ― № 10(128). ― С. 35-38.
6. Барановська С. П. Обліково-аналітичне забезпечення як невід’ємна
складова управління підприємством / С. П. Барановська // Менеджмент та
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник
наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. - Львів : Видавництво
Львівської політехніки, 2012. – С. 8-11
7. Загородній А. Г. Оцінювання ефективності системи обліковоаналітичного забезпечення менеджменту підприємства / А. Г. Загородній //
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Стан і перспективи
розвитку обліково-інформаційної системи в Україні”, Тернопіль, 23-24 квіт. 2010
р. / Міністерство освіти і науки України, ТНЕУ. – Т. : Крок, 2010. –С. 31–32
8. Вольська В.В. Методичні підходи до обліково-аналітичного
забезпечення та аудиту управлінської діяльності аграрних підприємств / В. В.
Вольська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і
аналізу. – 2012 - № 3(24) – С. 83-88

230

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

Автори: Мельниченко Ілона Володимирівна, к.е.н., доцент
кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Національного
університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ,
Україна.
Рябокрис Ольга Миколаївна, магістр Національного
університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ,
Україна.
Сфера наукових інтересів: облік та аналіз основного
капіталу
підприємства,
облік
у
сільськогосподарських
підприємствах.
Зв’язок з автором: oliariabokrys@mail.ru
УДК 657
Михалевич Ольга
Научный руководитель –Вегера Светлана
Полоцкий государственный университет
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ І ВИДИ
КОНЦЕСІЇ ЯК ОБ'ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ
И ВИДЫ КОНЦЕССИИ КАК ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА
ECONOMIC ESSENCE, CLASSIFICATION AND TYPES
OF CONCESSIONS AS OBJECT OF ACCOUNTING
Центральну роль у розвитку будь-якої країни займають інвестиції. Вони є
найважливішою економічною категорією, одним з найголовніших і ефективних
двигунів економічного процесу.
Ключові слова: концесія, договір, види концесій.
Инвестиции в развитии любой страны занимают центральную роль. Они
выступают важнейшей экономической категорией, одним из самых главных и
эффективных двигателей экономического процесса.
Ключевые слова: концессия, договор, виды концессий.
A central role in the development of any country engaged in investments. They
are the most important economic category, one of the main engines of economic and
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Международные концессии, в первой половине прошлого
века, использовались капиталистическими государствами для того,
чтобы обеспечить себя нефтью и сохраненить экономическое
влияние в развивающихся странах. Концессии в Катаре, Кувейте,
Омане и в ряде других стран получали распространение на всю
территорию государства. Компания " Thе Bаhrаin Pеtrоlеum
Cоmpаny (Bаpcо) Rеfinеry " получила концессию на 91 год, "Кувейт
ойл компани" – на 92 года. Североафриканские и ближневосточные
концессии предоставляли Западу право на добычу, переработку и
сбыт нефти, строительство нефтепроводов и портов. одним из
основных инструментом продолжения колониальной политики
стали концессии. На данный момент в Европе и Америке
концессионерами в большинстве своем являются крупные
монопольные компании внутри страны.
В Средние века концессии являлись примером связи
экономической политики и права. Во времена Священной Римской
империи (с Х в.) наряду с другими исключительными
королевскими правами формируется понятие горной регалии, в
современном понимании – горной концессии.
В Республике Беларусь в настоящее время происходит
процесс формирования государственной инновационной политики,
направленной на повышение качества и уровня жизни населения,
преодоление технологического отставания страны, переход на
новый уровень ресурсосбережения, рост производительности
труда, фондоотдачи, снижение материалоемкости, энергоемкости,
капиталоемкости
продукции,
достижение
ее
высокой
конкурентоспособности.
Концессия является многосторонним и сложным понятием.
Концессия – договор на временную сдачу в эксплуатацию
иностранному государству, юридическому или физическому лицу
на определенных, условиях предприятий, согласованных
сторонами, земельных участков, недр и других объектов и
ценностей в целях дальнейшего развития или восстановления
национальной экономики и освоения природных богатств
страны[2].
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Концессия
–
это
специфическая
разновидность
долговременной крупномасштабной аренды, объектом которой
может служит не только имущество, но и право на осуществление
деятельности в области коммунальных услуг, водо- и
энергосбережения.
Закон Республики Беларусь «О концессиях», говорит о том,
что объектами концессии могут являться объекты, составляющие
исключительную собственность государства (недра, воды, леса),
объекты, находящиеся только в собственности государства и виды
деятельности [2]
Концессия оформляется в виде концессионного договора.
Стороны договора – концедент (Республика Беларусь) и
концессионер
(инвестор).
Концессионерами
выступают
иностранные юридические лица или физические лица.
Концессионный договор –соглашение, в силу которого одна
сторона обязуется предоставить другой стороне на возмездной или
безвозмездной основе, на определенный срок право владения и
пользования объектом концессии или право на осуществление вида
деятельности [2].
Законом Республики Беларусь «О концессиях» от 12 июля
2013 года приводятся следующие виды договора концессии,
которые могут заключаться на территории Беларуси:
• полный концессионный договор;
• концессионный договор о разделе продукции;
• концессионный договор об оказании услуг (выполнении
работ) [2].
В сфере недропользования, концессия – это право, которое
передается концедентом концессионеру на поиск, разведку и
добычу
природных
ресурсов.
Концессии
в
области
инфраструктуры – это передача концедентом концессионеру прав
на владение и пользование объектами инфраструктуры,
находящимися в собственности государства или муниципального
образования. К таким объектам могут относиться объекты
коммунальной и дорожной инфраструктуры, объекты систем
образования и здравоохранения и прочие объекты, заключение
концессионных соглашений в отношении которых допускается
нормами российского законодательства.
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Регулирование
договоров
концессии
в
МСФО
осуществляется на основании двух стандартов: КРМФО (IFRIC) 12
«Концессионные соглашения на предоставление услуг» и ПКР
(SIC) 29 «Раскрытие информации — концессионные соглашения на
предоставление услуг». Однако, стоит отметить, что настоящие
документы регулируют концессионные соглашения в сфере
общественных услуг, связанных с обеспечением инфраструктурой,
— таких как разработка, строительство и дальнейшее
обслуживание дорог, мостов, туннелей, тюрем, больниц,
аэропортов,
водораспределительных
сооружений,
систем
энергоснабжения и телекоммуникационных сетей [6].
Международная практика выделяет следующие типы
концессионных соглашений (рисунок 1):
Рисунок 1 – Типы концессионных соглашений в
международной практике [4].
В каждой стране тип заключаемого концессионного договора
и его условия в большей степени зависят от владельца прав, а
также от законов и налоговой политики, которые регулируют
вопросы собственности и использования объектов учета.
Государство, в концессионных договорах, обычно является в роли
владельца, но иногда оно может сохранить за собой функцию
владельца доли активного участия. [5, с. 43].
В заключение следует отметить, что в Республике Беларуси,
в стране с высоким процентом государственной формы
собственности, в условиях острой нехватки инвестиционных
ресурсов, применение еще одной привлекательной для инвестора
формы вложения своих средств могло бы дать нашей экономике
значительные выводы.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА
НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ
СРАВНИТЕЛЬНІЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНЫМИ И
НАЦИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FINANCIAL
STATEMENTS FORMING PROCESS IN ACCORDANCE WITH
INTERNATIONAL AND NATIONAL STANDARDS
У статті розкрито сутність фінансової звітності, досліджено основні
відмінності процесу формування фінансової звітності за національними та
міжнародними стандартами, наведено статистичну інформацію щодо суб’єктів
вітчизняних господарювання, які
формують фінансову звітність за
міжнародними стандартами.
Ключові слова: фінансова звітність, національні положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності.
В статье раскрыто сущность финансовой отчетности, исследованы
основные отличия процесса формирования финансовой отчетности по
национальным и международным стандартам, приведены статистическую
информацию по предприятиях Украины, которые формируют финансовую
отчетность соотвественно с международнымы стандартами.
Ключевые слова: финансовая отчетность, национальные положения
(стандарты) бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой
отчетности.
The article includes the definition of the financial reporting, investigates the
basic differences of process of forming of the financial reporting in accordance with
national and international standards, shoves the statistical data about the amount of the
enterprises of Ukraine, which form the financial reporting in accordance with the
international standards of the financial reporting.
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Актуальність. З кожним роком Україна набирає все більше
обертів на шляху до кращого життя. Стрімкі процеси розвитку
ринкової
економіки,
глобалізації
та
інтернаціоналізації
виробництва, інтеграційні процеси не пройшли повз нашу державу
і підштовхнули її до реформування, на нашу думку,
найважливіших складових механізму функціонування сильної
держави: політичної, економічної та соціальної, а перспектива
стати членом Європейського союзу лише прискорила цей процес.
Бажання зайняти свою нішу на міжнародному ринку, залучити
інвесторів для вливання капіталу в національну економіку
спричинило потребу у вдосконаленні системи бухгалтерського
обліку та процесу складання звітності, яка є «мовою бізнесу», з
метою спрощення сприйняття фінансової інформації основними її
користувачами. Саме це, на нашу думку, стало причиною
здійснення поступової адаптації національних стандартів ведення
бухгалтерського обліку та складання звітності до міжнародних. З
цією метою 28 жовтня 1998 року було прийнято Постанову КМУ
№ 1706 «Про затвердження програми реформування системи
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів»,
а процес її реалізації та проблеми, які виникають на цьому шляху
спричинили актуальність даної статті.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Процес
гармонізації національних стандартів бухгалтерського обліку та
міжнародних стандартів фінансової звітності вже не один рік є
предметом наукових досліджень провідних вчених-економістів,
таких, як В. Бачинський, Ф. Бутинець, В. Валуєв, З. Гуцайлюк, С.
Дикий, І. Замула, В. Лінник, Є. Мних, Л. Нападовська, В. Сопко, П.
Попович, М. Пушкар та інших. Однак питання щодо відмінностей
у формуванні звітності за національними і міжнародними
стандартами залишаються актуальними
серед практиків та
науковців.
Мета
дослідження.
Метою
статті
є
здійснення
порівняльного аналізу особливостей формування фінансової
звітності суб’єктів господарювання за міжнародними і
національними стандартами з метою задоволення усіх потреб
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зацікавлених користувачів різного рівня.
Методи. У процесі дослідження використовувались наукові
методи, що базуються на діалектиці пізнання. Теоретичні аспекти
складу, структури й порядку формування фінансової звітності
досліджено із застосуванням методів індукції і дедукції, аналізу та
синтезу, прийомів спостереження, опису й узагальнення.
Розрахунки здійснено за допомогою статистичного методу
наукового пізнання та графічного зображення даних.
Результати. Відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», фінансова звітність – це
бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове
становище, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період [4]. МСБО 1 «Подання фінансової
звітності» містить наступне визначення: фінансова звітність
(фінансова звітність загального призначення) – це така фінансова
звітність, яка має на меті задовольнити потреби користувачів, які
не можуть вимагати від суб’єкта господарювання складати
звітність згідно з їхніми інформаційними потребами [2].
Порівнявши наведені визначення, можна зробити висновок,
що головною особливістю і спільною рисою процесу формування
фінансової звітності як за національними, так і за міжнародними
стандартами є орієнтація на користувачів та задоволення їхніх
потреб в інформації про діяльність суб’єкта економічної діяльності.
Відмінність полягає в тому, що МСБО розглядають фінансову
звітність як самостійний елемент, а НП(С)БО – як частину
бухгалтерської звітності, до якої, крім фінансової, включають
податкову, статистичну та внутрішньогосподарську (управлінську)
звітність.
Стаття 12-1 закону України № 996-14 містить перелік
підприємств, які зобов’язані формувати та подавати фінансову
звітність за міжнародними стандартами починаючи з 1 січня 2012
року [4]. До таких підприємств включають:
 публічні акціонерні товариства;
 банки;
 страховики;
 підприємства, які провадять господарську діяльність за
видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України:
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надання фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення (група 64 КВЕД ДК 009:2010), а також
недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010)
– починаючи з 1 січня 2013 року;
допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і
страхування (група 66 КВЕД ДК 009:2010) починаючи з 1 січня
2014 року [5].
У таблиці 1 наведено дані, про кількість підприємств, які,
починаючи з 2012 року – з моменту переходу на МСФЗ, які
зобов’язані формувати та подавати фінансову звітність у
відповідності до міжнародних стандартів.
Таблиця 1
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які формують
фінансову звітність відповідно до МСБО та МСФЗ станом на 01.01.20122016 рр.*
Субєкт
підприємницької
діяльності

2012
рік

2013
рік

2016
рік

2014 рік

2015 рік
1213
(приблизні
дані)

905

693

830

960
(приблизні
дані)

Банки

176

180

163

148

111

Страховики

442

414

411

400

374

ПАТ

*систематизовано за даними Державної служби статистики України

Для наочності всі дані представлені на рис. 1, за яким можна
прослідкувати, що в період з 2012 по 2015 рік, кількість публічних
акціонерних товариств, банків, та суб’єктів страхової діяльності
стрімко збільшувалась, пік такого зростання припав на початок
2015 року, а на початок 2016 року ознаменувався їх спадом. Це
можна пояснити нестабільністю політичної та економічної ситуації
в Україні та пов’язати із підвищенням вимог до провадження своєї
діяльності таких суб’єктів, проведенням обов’язкового аудиту
тощо.
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Рис. 1. Кількість підприємств, які зобов’язані формувати фінансову
звітність за міжнародними стандартами*
* узагальнено за даними Державної служби статистики України

Тобто, стосовно ПАТ, банків та страховиків – вони
зобов’язані формувати звітність за міжнародними стандартами, але
існують інші підприємства (крім бюджетних установ), які мають
право добровільного застосування МСБО та МСФЗ. Складання
фінансової звітності за міжнародними стандартами має ряд
переваг. Корчак В.С. в однойменній статті виділяє наступні:
1) об’єктивність, зіставність та відповідність потребам
користувачів фінансових звітів, складених за міжнародними
стандартами;
2) задоволення потреб користувачів фінансової звітності.
3) полегшення процесу гармонізації стандартів шляхом
зіставності і прозорості, незалежно від країни або галузі;
4) сприяння підвищенню довіри і зрозумілості серед
іноземних користувачів;
5) доступ до міжнародних ринків капіталу [2].
Проте, відмінність законодавства різних країн світу та
рекомендаційний характер як національних, так і міжнародних
стандартів (п.1 ст. 12-1 ЗУ №996 «Для складання фінансової
звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не
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суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної фінансової політики» [4]) стало причиною ряду
невідповідностей між формами фінансової звітності України та
країн ЄС.
У таблиці 2 подано перелік форм фінансової звітності за
національними та міжнародними стандартами. Проаналізувавши їх,
варто зазначити, що відмінність полягає не лише у структурі та
назвах форм фінансової звітності, а й у способах їх формування.
Головними відмінностями формування звітності за
міжнародними стандартами є:
 відсутність стандартизованих та законодавчо закріплених
форм фінансової звітності, на відміну від національних;
 відсутність чітко встановлених строків подання такої
звітності;
 можливість включення до звітності тієї інформації, яку
підприємець вважає суттєвою;
 можливість порівняння показників форм фінансової
звітності тощо.
Таблиця 2
Перелік форм фінансової звітності за національними та
міжнародними стандартами [3, 4]
Форми фінансової звітності
НП(С)БО
МСБО
а) Баланс (Звіт про фінансовий

а) Звіт про фінансовий стан
стан) (форма № 1);
на кінець періоду;
б) Звіт про фінансові

б) Звіт про прибутки та
результати (Звіт про сукупний
збитки та інший сукупний дохід за
дохід) (форма № 2);
період;
в) Звіт про рух грошових коштів (за 
в) Звіт про зміни у капіталі
прямимметодом) (форма №
за період;
3) або Звіт про рух грошових

г) Звіт про рух грошових
коштів (за непрямим методом)
коштів за період;
(форма № 3-н);

д) Примітки, що
г) Звіт про власний капітал(форма
включають стислий опис суттєвих
№ 4);
облікових політик та інші
д) Примітки до річної фінансової
пояснення;
звітності (форма № 5)

е) Звіт про фінансовий стан
е) Додаток до приміток до річної
241

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

фінансової звітності "Інформація за
сегментами" (форма № 6)

на початок найбільш давнього
порівняльного періоду, в якому
підприємство застосовує облікову
політику ретроспективно або
здійснює ретроспективне
коригування статей фінансової
звітності, або коли воно
перекласифіковує статті своєї
фінансової звітності

Особливості ведення бухгалтерського обліку згідно з
НП(С)БО та МСБО впливають на відображення облікової
інформації у звітності підприємства, деякі з таких відмінностей
подані у таблиці 3.
Таблиця 3
Основні відмінності відображення бухгалтерської інформації у
фінансовій звітності [1]
Відмінність інформації, поданої у фінансовій звітності
НП(С)БО
МСБО
Згідно з ПСБО 8 витрати на сплату Згідно з МСБО 38 витрати на
% за кредит не включаються до сплату % за кредит включаються до
первісної вартості нематеріальних первісної вартості нематеріальних
активів, придбаних (створених) активів, придбаних (створених)
повністю або частково за рахунок повністю або частково за рахунок
кредиту банку
кредиту банку
ПСБО
9
встановлює
єдину МСБО 2 не встановлює єдину
класифікацію запасів на класи і класифікацію запасів на класи і не
передбачає виділення в окрему передбачає виділення в окрему
групу МШП
групу МШП
ПСБО 10 визначає конкретні
методи
обчислення
та
відображення сумнівних боргів.
Доходи і витрати звичайної
діяльності подаються у розрізі:
операційні, фінансові, інші
Вартість безкоштовно отриманих
необоротних активів визнають
додатковим
капіталом
та

МСБО 39 не визначає конкретні
методи
обчислення
та
відображення сумнівних боргів.
Доходи і витрати діяльності
подаються у розрізі: пов’язані з
операціями,
пов’язані
з
фінансовими
інвестиціями
та
залученням фінансування
Вартість безкоштовно отриманих
необоротних активів визнають
доходами та відображають у звіті
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відображають
у
фінансовий стан

звіті

про

про фінансові результати

Висновки. Підсумовуючи викладений матеріал, варто
зазначити, що на сучасному етапі розвитку української економіки,
формування фінансової звітності за міжнародними стандартами є
необхідним, адже це дасть можливість підвищення зрозумілості та
прозорості її показників для користувачів (у випадку нашої країни
– потенційних інвесторів), а особливо, іноземних. Проте, до того
часу, покипроцес адаптації ще не завершено, буде виникати ще
низка питань, які стануть предметом досліджень вітчизняних
науковців.
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МАТЕРІАЛЬНІ ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ЯК ОБ'ЄКТ
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
У статті розглядається роль і значення показників короткострокових
матеріальних запасів в процесі здійснення комплексного економічного аналізу
господарської діяльності організацій промисловості. Автором обґрунтовані
недоліки діючих методик формування показників короткострокових виробничих
запасів і запропоновані рекомендації щодо їх усунення.
Ключові слова: короткострокові активи, матеріальні запаси,
інформаційне забезпечення економічного аналізу, аналіз бухгалтерської звітності.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ КАК
ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В статье рассматривается роль и значение показателей краткосрочных
материальных запасов в процессе осуществления комплексного экономического
анализа хозяйственной деятельности организаций промышленности. Автором
обоснованы недостатки действующих методик формирования показателей
краткосрочных производственных запасов и предложены рекомендации по их
устранению.
Ключевые слова: краткосрочные активы, материальные запасы,
информационное обеспечение экономического анализа, анализ бухгалтерской
отчетности.
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STOCKS AS OBJECT THE ECONOMIC ANALYSIS
In the article described the role and importance of stocks at the Economic for
analysis activities organizations of industry. The author showed shortcomings methods
of accounting of stocks and recommendations on its development.
Keywords: stocks, analysis, analysis of statements.

Постановка проблемы. Величина статей краткосрочных
(оборотных) активов, отражаемых в бухгалтерском балансе и ее
достоверность оказывают непосредственное влияние на результаты
расчетов целого ряда показателей эффективности хозяйственной
деятельности
хозяйствующих субъектов характеризующих
финансовое состояние, платежеспособность, деловую активность и,
как
следствие,
конкурентоспособность
промышленных
организаций. Эти показатели находятся в прямой зависимости от
величины остатков таких немонетарных активов, как материалы,
незавершенное производство, готовая продукция и товары,
занимающих большой удельный вес в составе краткосрочных
активов промышленных организаций. При этом исследование
методик
формирования
статей
краткосрочных
активов,
используемых при определении показателей эффективности
хозяйственной деятельности, показало, что сложившаяся практика
бухгалтерского учета и формирования статей бухгалтерского
баланса не в полной мере соответствует потребностям
информационного обеспечения экономического анализа. В первую
очередь это относится к краткосрочным материальным
производственным запасам.
Основная часть. Так, в соответствии с методикой анализа
платежеспособности и финансового состояния утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
12.12.2011 №1672
«Об
определении
критериев
оценки
платежеспособности субъектов хозяйствования» [1] (в редакции
постановления Совета Министров Республики Беларусь
от
22.01.2016 № 48) и постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь, Министерства экономики Республики
Беларусь от 27.12.2011 №140/206 «Об утверждении Инструкции
о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и
проведения
анализа
финансового
состояния
и
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платежеспособности субъектов
хозяйствования» (в редакции
постановлений Министерства Финансов Республики Беларусь,
Министерства Экономики Республики Беларусь от 22.02.2016 №
9/10) [2] обобщающим показателем платежеспособности
промышленных организаций в Республике Беларусь является
коэффициент текущей ликвидности, рассчитываемый путем
отношения величины краткосрочных активов
(строка 290
Бухгалтерского баланса) к краткосрочным обязательствам (строка
690 Бухгалтерского баланса).
Помимо названого обобщающего показателя эффективности
деятельности промышленных организаций в соответствии с
названными нормативными правовыми актами рассчитываются
такие показатели деловой активности как:
–
коэффициент
общей
оборачиваемости
капитала
(рассчитывается как отношение выручки от реализации продукции,
товаров, работ, услуг отчета о прибылях и убытках к средней
стоимости
всех
активов
субъекта
хозяйствования
по
бухгалтерскому балансу);
– коэффициент оборачиваемости оборотных средств
(краткосрочных активов) (рассчитывается как отношение выручки
от реализации продукции, товаров, работ, услуг к средней
стоимости краткосрочных активов субъекта хозяйствования)[2].
Также в Инструкции о порядке расчета коэффициентов
платежеспособности и проведения анализа финансового состояния
и платежеспособности субъектов хозяйствования отмечено, что для
«оценки результатов деятельности субъекта хозяйствования
рассчитываются показатели рентабельности» [2]. Однако в самой
инструкции отсутствуют состав и методики исчисления
показателей рентабельности.
Можно привести следующее определение : «Рентабельность
−
это
показатель,
характеризующий
успешность
функционирования организации и рассчитываемый как отношение
полученного организацией финансового результата с теми
факторами, которые способствовали его получению. К данным
факторам относят активы, собственный капитал, выручку,
себестоимость реализованной продукции и т.д.» [3, с.101].
Исходя из формул расчетов, для всех приведенных
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обобщающих
показателей
эффективности
деятельности
промышленных
организаций
большое
значение
имеет
достоверность формирования показателей запасов краткосрочных
активов и их отражения в бухгалтерской отчетности. Как
отмечалось ранее, исследование методик формирования статей
краткосрочных активов, используемых при определении
показателей
эффективности
хозяйственной
деятельности,
финансового состояния и деловой активности организаций
промышленности, показало, что сложившаяся в настоящее время
практика их учета и отражения в отчетности не позволяет в полной
мере обеспечить потребности информационного обеспечения
экономического анализа.
Во-первых, необходимо отметить неоднородность состава
объектов, объединяемых в настоящее время единым термином
«запасы», по их экономической сущности исходя из положения в
кругообороте средств.
Действующий состав краткосрочных материальных запасов
организации
продиктован
требованиями
Международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО). В структуре МСФО
вопросам признания, оценки и отражения в бухгалтерской
отчетности краткосрочных материальных запасов посвящен
стандарт IAS 2 «Запасы». Согласно которому под запасами
понимаются активы, предназначенные для продажи в ходе
обычной деятельности; находящиеся в процессе производства для
такой продажи или находящиеся в виде сырья или материалов,
которые будут потребляться в процессе производства или
предоставления услуг [4].
Отнесение в состав «запасов» организации не только
товароматериальных ценностей, находящихся на складах
организации (сырье, материалы, готовая продукция, товары и тому
подобное), но и ценностей, находящихся в процессе обработки
(незавершенное производство), является неоднозначным. Согласно
Большой экономической энциклопедии запасы – все то, что
запасено, приготовлено, собрано для чего-либо, то, что имеется для
использования [5, с. 231].
В Большой Российской Энциклопедии запасы понимаются
как товарно-материальные ценности, заготовленные впрок,
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собранные, сохраненные и предназначенные для дальнейшего
потребления [6, с. 257].
То есть запасы это товарно-материальные ценности,
временно извлеченные из оборота средств организации, которые в
обозримом будущем будут либо использованы в производстве,
либо реализованы потребителям организации.
В противовес приведённым определениям, в частности,
согласно Новой экономической энциклопедии под ред. Румянцевой
Е.Е. «…незавершенное производство – продукция (работы), не
прошедшая всех стадий, предусмотренных технологическим
процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие
испытания в производстве» [7, с. 345].
В Советском энциклопедическом словаре дано следующее
определение: «незавершенное производство – стоимость
продукции, находящейся на промежуточных стадиях производства,
процесса – от запуска в производство до выпуска готовой
продукции, приемки ОТК (отдел технического контроля) и
включения ее в состав товарного выпуска» [8, с. 874].
Таким образом, незавершенное производство это товарноматериальные ценности подвергнутые обработке в сфере
производства, они не извлечены из оборота средств организации,
но временной лаг до перехода этих краткосрочных активов из
сферы производства в сферу обращения зависит от ряда
объективных и субъективных причин.
Интерес представляет опыт Российской Федерации, где в
соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 (в редакции от
25.10.2010 г.) [9] незавершенное производство не включается в
состав материально-производственных запасов, в отличие от
нормативных актов и практики организаций Республики Беларусь.
Можно сделать вывод, что запасы организации не должны
включать незавершенное производство. Это вполне обоснованно в
связи с принадлежностью названного объекта учета к
исключительно сфере производства, в то время как все остальные,
рассматриваемые виды активов, функционируют в как в сфере
производства, так и в сфере обращения. В связи с этим
целесообразным является выделения незавершенного производства
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в отдельный объект учета, применение к нему специфических
методических подходов экономического анализа и обособленное
отражение названного элемента в составе активов организации.
Различная экономическая сущность, объектов включенных в
состав
краткосрочных
запасов
организации,
диктует
необходимость применения к ним различных принципов оценки,
для получения наиболее полной и полезной информации для
экономического анализа, проводимого как внутренними, так и
внешними пользователями бухгалтерской отчетности.
В частности, в отличие от большинства краткосрочных и
долгосрочных активов, компенсирующих затраты на свое
приобретение (создание) и обретающих способность приносить
организации прибыль лишь после участие в производственном
процессе в качестве средств и предметов труда, готовая продукция
является итогом этого процесса и обладает возможностью
приносить организации экономические выгоды посредством ее
реализации начиная непосредственно с момента признания.
Следует отметить, что всем применяемым на современном этапе
методикам оценки готовой продукции присущ ряд недостатков:
во-первых, использование показателей себестоимости
(фактической, плановой (нормативной)) для оценки противоречит
сущности готовой продукции как объекта бухгалтерского учета.
Основное предназначение готовой продукции состоит в ее
реализации и, как следствие, обеспечении притока в организацию
денежных средств и их эквивалентов. Поэтому готовая продукция
должна характеризоваться не только затратами, понесенными на ее
создание, но и стоимостью по отпускным ценам, которая отражает
доход, ожидаемый от продажи данного актива организации;
во-вторых, обобщение информации о наличии и движении
готовой продукции в системе бухгалтерского учета по
себестоимости не соответствует формированию ее показателей на
стадии планирования объемов производства, отгрузки и
реализации,
что не позволяет
осуществлять
контроль
запланированных показателей, и сопоставление данных при
проведении экономического анализа;
в-третьих, использование себестоимости при оценке готовой
продукции не согласуется с методикой оценки выпуска продукции
249

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

и услуг по основным ценам, применяемой органами национальной
статистики, а дополнительные расчеты и корректировки,
необходимые
для
составления
соответствующих
форм
статистической отчетности, приводят к неточностям и искажению
данных, используемых при проведении экономического анализа на
мезо- и макро-уровнях управления страной.
Третьей проблемой учета краткосрочных материальных
запасов, является то, что сложившая практика формирования
запасов краткосрочных немонетарных активов не принимает во
внимание наличие залежалых (неиспользуемых) запасов сырья,
материалов, комплектующих изделий, как на складах, так и в
составе незавершенного производства, а также нереализованной
готовой продукции. Это противоречит положениям Инструкции по
бухгалтерскому учету запасов, утвержденной Постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь № 133 от 12.11.2010
г. (в редакции от 30.04.2012 г.) в соответствии с которой «… запасы
– это активы, учтенные в составе средств в обороте, приобретенные
и (или) предназначенные для реализации, или находящиеся в
процессе производства продукции, выполнения работ, оказания
услуг, или находящиеся в виде сырья, материалов и других
аналогичных активов, которые будут потребляться в процессе
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, или
используемые для управленческих нужд организации» [11].
В соответствии с приведенным определением остатки сырья,
материалов, готовой продукции, незавершенного производства
должны включать только величину потребляемых (реализуемых),
или подлежащих такому потреблению (реализации) в обозримом
будущем активов. В противоречие сказанному в современной
практике остатки названных краткосрочных активов формируются
без учета условий поставок и достигнутых
показателей
производства и реализации продукции, работ, услуг.
В-четвертых, необходимо отметить, что основным
существенным отличием от национального учета является запрет
IAS 2 «Запасы»
на включение в стоимость запасов и
себестоимость готовой продукции сверхнормативных потерь
сырья, затраченного труда или прочих производственных затрат.
Перерасход норм свидетельствует об ошибках в процессе
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производства либо о неправильности самих норм, и необходимости
их пересмотра. При превышении установленных норм излишние
затраты должны оцениваться как неэффективные и признаваться не
в составе стоимости запасов сырья, материалов, готовой
продукции, а как убытки организации [11].
Целесообразным
представляется
осуществление
нормирования краткосрочных материальных запасов, за
исключением
незавершенного
производства,
исходя
из
однодневного оборота реализации продукции с учетом подготовки
партий к отгрузке. Что позволит избежать отвлечения денежных
средств на приобретение излишнего сырья, материалов и т.д. и их
хранение, а также отвлечения средств из кругооборота организации
в виде остатков готовой нереализованной продукции.
Выводы. Таким образом, целый ряд показателей
эффективности
хозяйственной
деятельности
организаций
находится в тесной зависимости от величины остатков таких
краткосрочных материальных активов, как
материалы,
незавершенное производство, готовая продукция и товары,
занимающих большой удельный вес в составе краткосрочных
активов промышленных организаций. Исследование методик
формирования названных статей активов в практике организаций
промышленности, показало, что действующие методики
бухгалтерского учета и формирования статей бухгалтерской
отчетности не в полной мере соответствует потребностям
информационного
обеспечения
экономического
анализа.
Целесообразным представляется приведение методик признания,
оценки, учета и отражения в отчетности каждого элемента
краткосрочных материальных активов организации в соответствие
с их экономической сущностью, что в значительной мере будет
способствовать
повышению
эффективности
решений,
принимаемых на основе результатов экономического анализа.
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СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ
У статті досліджені причини необхідності автоматизації процесу
складання консолідованої фінансової звітності. Розглянуто завдання, які
ставляться перед програмними продуктами для автоматизації консолідації
фінансової звітності. Виділено шляхи впровадження інформаційних технологій
для консолідації фінансової звітності.
Ключові слова: консолідована фінансова звітність, консолідація,
внутрішньогрупова звітність,
автоматизація бухгалтерського обліку,
міжнародні стандарти.

СОСТАВЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ
АВТОМАТИЗАЦИИ
В статье исследованы причины необходимости автоматизации процесса
составления консолидированной финансовой отчетности. Рассмотрены задачи,
которые ставятся перед программными продуктами для автоматизации
консолидации
финансовой
отчетности.
Выделены
пути
внедрения
информационных технологий для консолидации финансовой отчетности.
Ключевые
слова:
консолидированная
финансовая
отчетность,
консолидация, внутригрупповая отчетность, автоматизация бухгалтерского
учета, международные стандарты.

PREPATATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS IN CONDITIONS OF AUTOMATION
The article examines the reasons for the need to automation of the process of
preparation of the consolidated financial statements. Author describes the tasks that are
put in front of software products for automation of financial reporting consolidation.
The paper obtains way of implementation of information technologies for the
consolidation of financial statements.
Keywords: consolidated financial statements, consolidation, intragroup reports,
automation of accounting, international standards.
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На
сьогоднішній
день
практичне
використання
консолідованої фінансової звітності в Україні має певні труднощі,
які пов’язані з її низькими якісними характеристиками. Таким
чином, існує проблема досягнення таких якісних характеристик
фінансової звітності, як своєчасність, співвідношення вигід та
витрат, які відповідно до теорії бухгалтерського обліку обмежують
ключові якісні характеристики – доречність та достовірність.
Питання методики та організації консолідованої фінансової
звітності досліджували у свої роботах В.М. Костюченко,
І.В. Семчук, В.П. Пантелєєв, Я.Д. Крупка та інші вітчизняні
вчені та практики [2; 4; 5; 6; 7]. Вони піднімають загальні
питання техніки, методики, організації складання консолідованої
звітності. Проте малодослідженим залишаються питання
автоматизації процесу консолідації фінансової звітності.
Метою статі є дослідити можливості підвищення якісних
характеристик консолідованої фінансової звітності за допомогою
застосування систем автоматизації бухгалтерського обліку та
визначити завдання, які стоять перед такими системами.
Проблема використання консолідованої фінансової звітності
полягає в тому, що інформація консолідованої фінансової звітності
на сьогоднішній день на багатьох підприємствах, які за законом
повинні складати консолідовану фінансову звітність, може дійсно
практично не використовуватись в управлінні групою. Більше того,
багато керівників підприємств та головних бухгалтерів в Україні не
розуміють взагалі необхідності складання такої звітності, а тому,
враховуючи трудомісткість та високу вартість даної процедури
(необхідність впровадження додаткової звітності для підприємств,
які входять у групу, сплати за супутні аудиторські послуги, якщо
підприємство не має відповідних фахівців, чи за підготовку
власних фахівців) взагалі не складають консолідованої фінансової
звітності, обмежуючись тільки фінансовою звітністю, складеною за
методом участі в капіталі (часто без дотримання вимог пп. 13-14
П(С)БО 12). Проте вищезазначена ситуація пов’язана з тим, що ті
технологічні рішення, які використовуються при консолідації
фінансової звітності не дозволяють вільно використовувати
отриману інформацію, так як вона стає уже несвоєчасною, а то й
недостовірною, що позначається на її цінності при розробці
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управлінських рішень. Так, виникає проблема невідповідності
витрат, пов’язаних з формуванням консолідованої фінансової
звітності, та тих переваг, які може дана звітність забезпечити.
Зважаючи на це, прикладні задачі можуть бути успішно вирішені
тільки шляхом застосування сучасних інформаційних технологій,
які дозволяють звести дані відповідно до периметру консолідації,
виключити результати внутрішньогрупових операцій, скласти
сегментну звітність, внести корективи до фінансових звітів в
залежності від зміни деяких параметрів, наприклад, структури
групи. Головним є те, що консолідована фінансова звітність може
бути швидко складена на той момент, коли вона дійсно необхідна
для прийняття управлінських рішень як стратегічних, так і
оперативних. Оперативність отримання консолідованої інформації
дозволяє використати дану звітність для прийняття управлінських
рішень. Тільки при застосуванні сучасних програмних продуктів
можна говорити про аналітичні можливості консолідованої
фінансової звітності при розробці управлінських рішень. Саме
запровадження на підприємствах групи новітніх інформаційних
технологій сприятиме доречності та достовірності консолідованої
фінансової звітності, зменшенню помилок та перекручень
інформації.
Таким чином, перед програмними продуктами, які
використовуються для консолідації фінансової звітності постають
такі першочергові завдання:
– можливість швидко скласти консолідовану звітність саме
на той момент, коли вона дійсно необхідна для прийняття
управлінських рішень. При цьому бажаною є можливість здійснити
дану процедуру не тільки для складання консолідованої фінансової
звітності на кінець звітного періоду (кварталу, року), але й
існування можливості консолідованої звітності на будь-яку
необхідну дату протягом звітного періоду;
– можливість автоматичного виключення результатів
внутрішньогрупових операцій: внутрішньогрупового сальдо,
внутрішньогрупових оборотів, нереалізованого прибутку;
– можливість контролювати процес консолідації на кожному
з етапів, внесення необхідних коригувань без допомоги спеціалістів
з впровадження даних програмних продуктів; забезпечення
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складання консолідованої звітності не тільки в автоматизованому
режимі, але й використання тих поправок які вносить користувач
програмного продукту;
– можливість проведення всебічного аналізу консолідованої
фінансової звітності та консолідованих оперативних звітів;
– співвідносність витрат на придбання та обслуговування
даного продукту з тими вигодами, які очікуються від його
використання.
З посиленням процесів глобалізації економіки, виходом
вітчизняних підприємств на світові ринки виникає також потреба у
консолідації фінансової звітності з використанням
різних
облікових стандартів, консолідації звітів зарубіжних учасників
групи. Через це виникає об’єктивна необхідність у підтримці
відповідних програмних продуктів таких можливостей:
– підготовки консолідованої фінансової звітності
у
відповідності до вимог МСФЗ. До основних методів складання
фінансової звітності в автоматизованому режимі за МСФЗ
належать паралельний облік, трансляція та трансформація (їх
порівняльний аналіз наведено в табл. 3.5);
–облік з використанням декількох валют, тобто забезпечення
можливості перерахунку показників фінансової звітності
зарубіжних учасників групи у валюту звітності материнського
підприємства;
– можливість різної сегментації фінансових звітів: за
економічними, географічними, іншими сегментами. Можливість
змінювати периметр консолідації;
– можливість реєстрації організаційних змін у структурі
консолідованої групи, зокрема змін у складі статутного капіталу
залежних підприємств, що забезпечує розрахунок повних часток
володіння у консолідованих групах зі складною структурою;
– підтримка єдиної інформаційної та єдиних правил обробки
даних. Такий підхід вимагає того, щоб усі економічні дані
оброблялися за єдиними правилами на основі єдиних фактичних
облікових і нормативно-довідкових даних. Подання інформації
повинно відбуватися у формі стандартизованих таблиць, що
спрощує розуміння та аналіз інформації, прискорює розробку
управлінських рішень;
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– прогнозування показників консолідованої звітності.
Необхідна підтримка звітів різних програмних продуктів,
можливості оперувати різними версіями оперативно-довідкової
інформації (тобто підтримка завантаження файлів різних форматів,
зокрема формату електронних таблиць Microsoft Excel (*.xls) та
такого поширеного програмного продукту як 1С:Підприємство
(*.mls)), що забезпечує можливість встановлення даного
програмного продукту на підприємствах, що мають досить різні
базові програмні продукти з автоматизації бухгалтерського обліку.
Окрім підвищення достовірності та доречності інформації,
що використовується при розробці управлінських рішень
використання сучасних інформаційних технологій з автоматизації
бухгалтерського обліку та консолідації фінансової звітності надає
користувачам такої звітності й інші вигоди. Так, керівництво
отримує можливість підвищити рівень контролю за фінансовими
потоками в групі; можливість порівняльного аналізу ефективності
діяльності різних учасників групи; зниження витрат на ведення
обліку в групі; спрощення взаємодії з зовнішніми та внутрішніми
користувачами звітності за рахунок прискорення трансформації
звітності у відповідності з різними стандартами (МСФЗ, П(С)БО та
ін.); зниження вартості аудиту консолідованої фінансової звітності
Можна виділити три шляхи впровадження новітніх
інформаційних технологій консолідації фінансової звітності.
Перший – полягає у розробці власного програмного забезпечення.
Перевага даного підходу є максимальне врахування специфіки
групи, специфіки діяльності материнського підприємства, точність
відображення периметру консолідації, напрямів діяльності, а отже
забезпечення потреби в прийнятті управлінських рішень.
Недоліками такого підходу можна назвати недостатню
універсальність власної програмної розробки, а також порівняно
високу вартість проектування, програмування, впровадження і
супроводу (зокрема важливість наявності власних фахівців). Також
проблемою є те, що на підприємстві може бути встановленим
певний програмний продукт з автоматизації бухгалтерського
обліку, а отже, при розробці програмного продукту з консолідації
звітності необхідно буде зважати на уже наявне програмне
забезпечення, що може обмежувати майбутні можливості
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автоматизованої системи консолідації або ж спричинити додаткові
витрати пов’язані з перебудовою та удосконаленням існуючого
програмного забезпечення.
Другий шлях – придбання додаткового модуля (надбудови,
конфігурації) до уже існуючого програмного забезпечення. Це є
дешевшим, ніж перший варіант, але проблемою тут може стати, поперше, саме існування відповідного розробленого модуля у
виробника програмного забезпечення, а, по-друге, функціональні
можливості такого модуля можуть не задовольняти потреби
підприємства.
При реалізації першого та другого підходів доцільно
використати певні розроблені форми внутрішньогрупової звітності,
матриці відповідності та робочі консолідаційні таблиці. Дана
розробка, на нашу думку, носить універсальний характер і
забезпечує потреби у стандартизації інформації, що обробляється
не тільки при складанні консолідованої фінансової звітності в
“ручному” режимі, але й при використанні автоматизованих
систем, а також при використанні напівавтоматизованого способу,
коли
перенесення
інформації
до
відповідних
форм
внутрішньогрупової звітності та робочих консолідаційних таблиць
відбувається в “ручному” режимі, а безпосередньо сама
консолідація автоматизована.
Третій шлях – вибір і придбання універсальних ERP-систем,
що підтримують процес консолідації, налагодження їх основних
процедур відповідно до специфіки групи. Цей шлях може бути не
дешевшим за перший варіант (заміна програмного забезпечення з
автоматизації обліку на всіх підприємствах групи, якщо даний
продукт не підтримує імпорт з інших систем автоматизації обліку
та управління; оновлення та додаткове налаштування існуючого
програмного забезпечення, у разі підтримки такого імпорту.
Отже, задачі використання консолідованої фінансової
звітності для обґрунтування та прийняття управлінських рішень
можуть бути успішно вирішені тільки з застосуванням програмних
продуктів, які дозволяють відтворити структуру групи, здійснити
коригування результатів внутрішньогрупових операцій, а також
здійснити розрахунки при зміні різних параметрів групи. При
розробці програмного продукту, завданням якого є підтримка
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консолідації фінансової звітності, необхідно керуватися ідеєю
створення єдиної інформаційної бази даних, а при побудові
алгоритму обробки даних при консолідації можуть бути
використані форми внутрішньогрупової звітності, матриці
відповідності та робочі консолідаційні таблиці.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ
ГРОШОВИХ КОШТІВ ДО ВИМОГ НАЦІОНАЛЬНИХ І
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
У статті досліджено деякі аспекти формування окремих показників
звіту про рух грошових коштів щодо вимог за національними та міжнародними
стандартами. Зокрема, проведено порівняльну характеристику заповнення звіту
за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.
Ключові слова: грошові кошти, звіт про рух грошових коштів, принципи,
фінансова звітність.

SOME ASPECTS OF THE REPORT ON THE CASH FLOW TO
THE REQUIREMENTS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL
STANDARDS
The article considers some aspects of formation of report indicators on cash
flow concerning the requirements of national and international standards. In particular,
comparison of characteristics of filling the report in compliance with national and
international accounting standards.
Key words: cash, statement of cash flows, principles, financial reporting.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ К ТРЕБОВАНИЯМ
НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
В статье исследованы некоторые аспекты формирования показателей
отчета о движении денежных средств относительно требований национальных
и международных стандартов. В частности, проведено сравнение заполнения
отчета в соответствии с национальными и международными стандартами
бухгалтерского учета.
Ключевые слова: денежные средства, отчет о движении денежных
средств, принципы, финансовая отчетность.

Постановка проблеми. Фінансова звітність це кінцевий етап
260

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

облікового процесу, що систематизує і узагальнює дані про
діяльність підприємства, а також складається з показників, які
потребують всі зацікавлені особи для прийняття ефективних
управлінських рішень. Особливого значення ці питання набувають
в умовах реформування вітчизняної економіки, її інтеграції до
європейської спільноти, запровадженням міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Фінансова звітність
підприємств – це система узагальнених показників, які
характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності за
звітний період [5].
Одним із важливих елементів ринкових економічних
відносин є грошові кошти. Вони являються найбільш ліквідними
активами, тому потребують постійного контролю за їх
використанням та повним і правдивим їх відображенням у
фінансовій звітності підприємств. Так, у балансі (звіті про
фінансовий стан) відображають наявність грошових коштів на
початок та на кінець звітного періоду, що дозволяє визначити лише
суму їх зміни. У звіті про сукупний дохід також відсутня
інформація про джерела надходження та напрями витрачання
грошових коштів. Тільки у звіті про рух грошових коштів, що є
третім складовим елементом фінансової звітності, відображено
надходження та витрачання коштів у звітному періоді за
операційним, інвестиційним і фінансовим напрямами діяльності
підприємства.
Актуальність обраної теми зумовлена тим, що більшість
користувачів фінансової інформації цікавлять такі питання, як:
наскільки підприємство вдало управляє власними грошовими
коштами; що стало основним джерелом надходження таких коштів,
операційна діяльність або інші надходження; спрямовувались
грошові надходження на розширення виробництва або на
погашення боргів на інші. Показники звіту про рух грошових
коштів можуть дати відповідь на ці та інші питання і допомогти
більш достовірно оцінити як фінансовий стан підприємства, так і
його спроможність генерувати позитивні грошові потоки,.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та
методичні питання щодо формування, фінансової звітності, і,
зокрема, щодо обліку грошових коштів та відображення їх у
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фінансовій
звітності підприємств, були розглянуті такими
вітчизняними вченими, як Ф.Ф. Бутинeць, Ю.А. Вeрига, С.В.
Голов, М.Я. Дем’яненко, М.В. Корягін, Г.Г. Кірейцев, П.О. Куцик,
В.К. Савчук, В.В. Сопко, В.Д. Слободян, Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук,
П.Я. Хомин, Л.В. Чижeвська, О.М. Чабанюк та інші. Також,
питання щодо фінансової звітності, процедури складання та
аналізу в умовах ринкової економіки були висвітлені такими
зарубіжними вченими як – П.С. Безруких, Л. Бернстайна, ВанБреди, Г. Велша, О.В. Єфімової, В.В. Ковальова, Н.П. Кондракова,
Т. Карліна, Д. Колдуела, Б. Нідлза, Ж. Рішара, Я.В. Соколова, Е. С.
Хендріксена, А.Д. Шеремета та інші [1]. Міжнародний досвід
формування і використання звіту про рух грошових коштів
представляє значний інтерес у практичному і теоретичному сенсі,
але він недостатньо враховує особливості становлення економіки
нашої країни на сучасному етапі її розвитку, тому потребує
подальшого дослідження.
Метою даної роботи є вивчення особливостей складання
окремих показників звіту про рух грошових коштів за
міжнародними на національними стандартами бухгалтерського
обліку.
Виклад основних результатів дослідження. Україна на
даний час проводить політику гармонізації законодавства до
міжнародних стандартів шляхом впровадження міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Однак
цей етап ще не отримав свого остаточного завершення, бо є досить
тривалим і трудомістким. З метою наближення національних
стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних вимог було
затверджено Національне положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (далі НП(С)БО
1), основою якого є положення МСБО 1 "Подання фінансових
звітів».
Фінансовий звіт, в якому відображають надходження і
вибуття грошових потоків підприємства протягом звітного періоду
в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності,
називають звіт про рух грошових коштів, таке його визначення
наводиться в п. 3 НП(С)БО 1 [5]. МСБО 7 «Звіт про рух грошових
коштів» наводить також подібне визначення звіту про рух
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грошових коштів, але з урахуванням поняття еквівалентів
грошових коштів [4].
У п. 3 національного стандарту надходження і вибуття
грошових коштів та їх еквівалентів визначається як рух грошових
коштів, а в п. 6 міжнародного стандарту – як грошові потоки [5].
Спільними ознаками щодо побудови та розкриття інформації, а
також подання звіту про рух грошових коштів в цих стандартах є:
1) Метою складання звіту, відповідно до п. 4.1 Методичних
рекомендацій щодо заповнення фінансової звітності, є надання
користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про
зміни, які відбулися у грошових потоках підприємства та в їх
еквівалентах за звітний період. Міжнародний стандарт підкреслює
важливість надання користувачам основи для оцінки здатності
підприємства контролювати рух грошових коштів та їх
еквівалентів, а також необхідність використати ці грошові кошти
підприємством. МСБО 7 виділяє ще два чинники, що акцентують
доцільність складання звіту про рух грошових коштів і які не
вступають в протиріччя з національним стандартом, а саме:
а) порівняння звітності про результати діяльності різних
підприємств;
б) інформація про рух грошових коштів протягом попередніх
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звітних періодів часто використовується як показник суми, періоду та
визначеності руху грошових коштів в майбутньому.
2) У звіті чітко відокремлено грошові потоки звітного періоду
від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, це дає
можливість отримання інформації, яка:
а) дозволила б користувачам звітності контролювати вплив цих
видів діяльності на фінансовий стан підприємства та оцінити суму
його грошових коштів і їх еквівалентів;
б) використовувалася б для оцінки взаємозв'язку цих видів
діяльності і формування висновків про ступінь даної взаємозв'язку [5].
Необхідно зауважити, що по структурі звіт містить три розділи,
в яких відображається надходження і вибуття грошових коштів за
кожним з видів діяльності. Так, у першому розділі відображають рух
грошових коштів в результаті операційної діяльності, яка згідно п. 3
НП(С)БО 1 є основною діяльністю підприємства, а також інші види
діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю [5].
Відповідно до МСБО 7 наводиться уточнення – це основна діяльність
підприємства, яка приносить дохід [3].
Кожне підприємство, що веде бухгалтерський облік за
міжнародними стандартами, також звітує про рух грошових коштів
від операційної діяльності, обираючи наступні методи складання
звіту:
1) прямий, за допомогою якого розкривається інформація про
основні види грошових надходжень або їх виплат;
2) непрямий, за допомогою якого
фінансовий результат
діяльності коригують відповідно з впливом операцій не грошового
характеру, будь-яких відстрочок або нарахувань минулих або
майбутніх надходжень, або виплат грошових коштів від операційної
діяльності, а також відповідно до статі доходів або витрат, пов'язаних з
грошовими потоками від інвестиційної або фінансової діяльності (п.
18 МСБО 7) [4]. Підприємці досить часто застосовують прямий
метод, адже він надає кращу інформацію для оцінки майбутніх
грошових потоків, яку не можна отримати із застосуванням непрямого
методу (п. 19 МСБО 7) [4].
У другому розділі звіту наводиться інформація про рух коштів в
результаті інвестиційної діяльності, яка відповідно з п. 3 НП(С)БО 1
пов'язана з придбанням і реалізацією необоротних активів, а також
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фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів
грошових коштів [5]. У той же час міжнародний стандарт
бухгалтерського обліку
інвестиційну діяльність визначає як
придбання і продаж довгострокових активів та інших інвестицій, які
не є еквівалентами грошових коштів. МСБО 7 не передбачає
включення до складу інвестиційної діяльності операцій з інвестиціями,
які є еквівалентами грошових коштів [4].
Короткострокові фінансові інвестиції за МСБО 7, на відміну від
національного положення стандарту, можуть бути включені до складу
операційної діяльності [4].
Третій розділ розкриває інформацію про рух грошових коштів
від фінансової діяльності. Фінансова діяльність – це діяльність, яка
призводить до змін величини і складу власного капіталу і позичкового
капіталів підприємств (п. 3 НП(С)БО 1, п. 6 МСБО 7). Як правило,
банківські позики відносять до фінансової діяльності, проте банківські
овердрафти, що підлягають погашенню на вимогу, є невід'ємною
частиною управління грошовими коштами і їх відносяться до
операційної діяльності (п.8 МСБО 7). Отже, за міжнародним
стандартом, банківські овердрафти можуть відображати в складі
операційної діяльності, а згідно НП(С)БО 1, будучи банківськими
позиками, овердрафти підлягають включенню до складу грошового
потоку по фінансовій діяльності [4].
3) Не включаються до звіту про рух грошових коштів не грошові
операції, тому що не належать до їх руху протягом звітного періоду,
не зважаючи на їх вплив та розмір капіталу і активів підприємств.
4) Одна операція дозволяє включати рух грошових коштів від
декількох різних видів діяльності.
5) При формування звіту про рух грошових коштів потрібно
мати таку інформацію:
- баланс за попередній та за звітний періоди;
- звіт про фінансові результати за звітний період;
- звіт про прибутки і збитки;
- додаткову інформацію про деякі операції, пов’язані з
надходженням і витрачанням грошових коштів та їх еквівалентів .
6) Кінцевим етапом формування звіту про рух грошових коштів
буде отримання інформації про чистий рух грошових коштів за
звітний період, який дорівнює різниці між сумою грошових
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надходжень і витрат (за статтями чистого руху грошових коштів від
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності) і різниці залишку
грошових коштів на початок і кінець звітного періоду.
Відмінними ознаками між міжнародним та національним
стандартом є такі:
1) Відповідно до МСБО 7 існує два випадки, коли можливий
взаємозалік грошових потоків:
а) надходження і витрачання грошових коштів за дорученням
клієнтів, коли рух грошових коштів відображає діяльність клієнта, а не
діяльність підприємства;
б) надходження і виплати грошових коштів за статтями, згідно з
якими оборот грошових коштів швидкий, сума велика, а строки
погашення короткі [4].
2) МСБО 7 має більш широку сферу застосування в порівнянні з
національним стандартом, яка стосується підприємств всіх форм
власності крім банків та бюджетних установ, а також суб'єктів малого
підприємництва.
3) Відповідно до НП(С)БО 1 звіт про рух грошових коштів має
стандартизовану форму з можливістю включення додаткових рядків,
якщо інформація, яка наводиться в них є суттєвою [5]. А за
міжнародними вимогами обов'язковим є лише поділ на операційну,
фінансову та інвестиційну діяльність, а форма звіту є не
регламентована [4].
4) Згідно п.11 НП(С)БО 1 в примітках до фінансової звітності
розкривають інформацію про склад грошових коштів; склад статей
«Інші надходження»,«Інші платежі » та статей, які об'єднують кілька
видів грошових потоків; наявність значних сум грошових коштів, які є
в наявності підприємства.
5) Міжнародний стандарт у звіті про рух грошових коштів
передбачає розкриття додаткової інформації по грошових потоках, які
виникають від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності
кожного відображеного в звітi галузевого або географічного сегмента.
У вітчизняній практиці методологічні засади формування інформації
звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності визначає
П(С)БО 29.
Висновки. Отже зробивши аналіз та визначивши загальні
риси та основні відмінності при формуванні звіту про рух грошових
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коштів за національними та міжнародними стандартами, можна
зробити висновок про їхню подібність в більшості принципових
питань (мета, розмежування грошових потоків за видами діяльності) і
деякі відмінності з певних аспектів (сфера застосування та методика
звітності про рух грошових коштів від операційної діяльності).
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
FCCOUNTIHG AND ANALITICAL SUPPORT OF THE
SUSTAINABLE INDICATORS UNDER UNCERTAINTY
У статті досліджено обліково-аналітичне забезпечення оцінки соціальної,
економічної та екологічної складових збалансованості господарської діяльності з
використанням експертно-аналітичної інформації.
Ключові слова: підприємство, бухгалтерський облік, фінансовий результат,
збалансованість, нечітка логіка, експертні оцінки.
The accounting and analytical support to assess the social, economic and
environmental components of the balance of economic activity is researched in the article
using the expert-analytical information.
Keywords: enterprise, accounting, financial performance, equilibrium, fuzzy logic,
expert evaluation.
В статье исследовано учетно-аналитическое обеспечение оценки социальной,
экономической и экологической составляющих сбалансированности хозяйственной
деятельности с использованием экспертно-аналитической информации.
Ключевые слова: предприятие, бухгалтерский учет, финансовый результат,
сбалансированность, нечеткая логика, экспертные оценки.

Постановка наукової проблеми та її значення. Сучасна
економічна дійсність змушує керівників підприємств постійно
приймати рішення в умовах невизначеності: на стратегію
268

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

господарської діяльності впливають ризики динамічних змін (досить
часто
–
негативні)
політичних
ситуацій,
відтак
зовнішньоекономічних показників. Актуалізується оперативність
зміни інформації як реакція на виклики ринкових відносин,
кваліфікація та мобільність кадрового потенціалу підприємства тощо.
Узагальнюючи міжнародну практику сталого розвитку, можна
стверджувати, збалансована діяльність підприємств - це організація
раціонального та ефективного використання виробничих ресурсів з
метою реалізації оперативних та стратегічних завдань господарської
діяльності, що передбачає
комплексну збалансованість трьох
складових, зокрема: позитивну динаміку економічних показників
(економічна складова); соціальне забезпечення працівників (соціальна
складова); екологічну безпеку операційної діяльності (екологічна
складова) [3; 8; 12; 13].
Серед економічних показників – базові та похідні показники
фінансового результату та ресурсного забезпечення.
Базові: 1. Валовий дохід 2. Дохід від основної реалізації 3.
Собівартість реалізації. 4. Вартість активів майна (середньорічна) 5.
Вартість чистих активів. 7. Середньоспискова чисельність працівників
8. Прибуток до оподаткування 9. Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток).
Похідні: 1. Фондовіддача та фондомісткість 2. Продуктивність
праці 3. Середня заробітна плата 4. Показники рентабельності [1, с.1520].
До традиційних підходів оцінки і прогнозування таких
показників можна віднести: системний та комплексний аналіз, методи
наукової абстракції, нормативний метод, метод коефіцієнтів і
економіко-математичного моделювання, методи індукції та дедукції,
методи експертних оцінок та ін. В свою чергу, інформаційна
обмеженість експертних оцінок може стати причиною помилкового
судження: проблеми впливу фактору невизначеності далеко не завжди
виправдовують виключне застосування методів ситуаційного аналізу
(в основі якого – прийнятні економічні сценарії).
Показники екологічної безпеки – оцінка екологічно безпечних
умов
виробництва
та
праці,
забезпечення
екологічновідтворювального
впливу
результатів
господарювання
на
регіональний розвиток за якісними (V) та кількісними (VV)
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показниками, зокрема: споживання енергії та тепла (VV);
використання виробничих запасів (VV); використання природних
ресурсів - водних, енергетичних (VV); вартість\обсяг відходів (VV);
якість внутрішнього та зовнішнього повітряного середовища (V);
оцінка шумів, запаху (V); екологічна безпека технологічного процесу,
робочого місця, кінцевого продукту діяльності (V) [3, с.154-159;12].
В узагальненому вигляді зміст показників соціальної
відповідальності бізнесу (СВБ) можна представити у вигляді
сукупності чотирьох блоків: забезпечення здоров’я; розвиток
корпоративної культури; навчання, підвищення кваліфікації;
відпочинок та розваги; мотивація праці [8].
Аналіз досліджень цієї проблеми. Значний вклад у вирішення
проблем щодо прийняття управлінських рішень в умовах
невизначеності мають дослідження вітчизняних та зарубіжних
науковців: М. Альберта, Дж. Андерсона, В.П. Афанасьєва, І.Т.
Балабанова, І.П. Бойка, Е.Й. Вілкаса, В.В. Вітлінського, Н.Н.
Воробйова, В.А. Вознесенського, А.В. Леоненкова, А.В. Матвійчука,
М.С. Поспєлова, П.В. Севастьянова, Д. А. Сявавка та ін.
Роль суб’єктивного фактора (з урахуванням потенціалу його
професійних компетенцій та навиків) обумовлює потребу в подальших
дослідженнях впливу управлінських рішень не тільки на результати
проведених операцій господарської діяльності, а й на попередження їх
ймовірно небажаних наслідків.
Мета і завдання статті. Метою статті є: узагальнення
теоретичних досліджень методичного інструментарію оцінки
складових збалансованості господарської діяльності та обґрунтування
альтернативних шляхів їх практичного впровадження.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих
результатів дослідження. Нечітка логіка (англ. fuzzy logic) – розділ
математики, який: є узагальненням класичної логіки і теорії множин;
вивчає об’єкти з функцією належності елемента до множини, яка
приймає значення у інтервалі [0, 1], а не тільки 0 або 1. На основі
цього поняття вводяться логічні операції над нечіткими множинами,
лінгвістична змінна, в якості якої - нечіткі множини.
Під час розробки систем підтримки прийняття рішень виникає
проблема вибору адекватних математичних моделей, що дозволяють
відобразити структуру складної системи, для якої приймається
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рішення. У сучасній науці [2; 6; 7; 10; 11] дуже часто такі системи
будують на базі нечіткої логіки.
Результати проведеного експертного дослідження показників
збалансованості на прикладі провідних виробничих акціонерних
товариств Рівненської області підтвердили потребу використання
інтегрованого показника результативності фінансово-господарської
діяльності (Ір) із застосуванням даних, що оприлюднюються
вітчизняними суб’єктами у фінансових формах звітності, зокрема,
наведених в табл. 1 [3; 5; 13].
Вивчення можливостей різних видів експертного оцінювання
дозволяє досягти найкращого ефекту у разі комплексного
застосування декількох видів оцінок. Для побудови математичної
моделі в роботі використано підхід на основі комбінації двох
експертних методів - методу попарних порівнянь та нечіткого
логічного виведення на основі алгоритму Мамдані.
Основні етапи роботи узагальнено як:
1. формування групової експертної оцінки за результатами
визначення набору індивідуальних експертних оцінок;
2. перевірка узгодженості думок експертів для результативного
використання експертних оцінок певного, конкретного явища та\або
господарської операції на предмет їх адекватності такому явищу
\господарській операції;
3. побудова проміжних моделей на основі нечіткої логіки для
оцінки кожної сфери окремо (економічна, екологічна, соціальна);
4. формування інтегрального показника на основі результатів
нечіткого логічного виведення та експертних оцінок важливості сфер
діяльності підприємства.
Запропонований експертам (з числа провідних обліковоекономічних
спеціалістів
досліджуваних
суб’єктів)
перелік
економічних, соціальних та екологічних показників пройшов
практичну апробацію на предмет достовірності, читабельності
практичного застосування (табл. 1) .

271

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

Таблиця 1
Альтернативні показники збалансованого господарювання
№
з\
п
1
1

Економічного розвитку
функц
зміст
ія
2
3
Перевищення
активів
над
f1
статутним
капіталом

2
f2

Коефіцієнт
фінансового
левериджу

Соціального захисту
функц
зміст
ія
4
5
Частка витрат по
охороні
праці
в
s1
операційних витратах
суб’єкта
Рівень
частоти
травматизму
s2
розрахунку на 100
осіб

3

е1

Коефіцієнт
безпечності
продукції

е2

Коефіцієнт
«екологічно
го баласту»

f3

Рентабельніст
ь активів

s3

Кількість
днів
тимчасової
непрацездатності на
100 осіб

f4

Рентабельніст
ь
власного
капіталу

s4

Відсоток працівників,
які мають професійні
захворювання

е4

f5

Середньооблі
кова
чисельність
працівників

s5

Відсоток
загальної
захворюваності
працівників

е5

f6

Коефіцієнт
фінансової
залежності

s6

f7

Індекс
постійного
активу

s7

f8

Коефіцієнт
співвіднош.
матер.
необор.
активів до вл.
кап.
Коефіцієнт

s8

Частка
працівників
забезпечених
відомчим житлом

s9

Кількість

4

5

6

7

8

9

Екологічної безпеки
функц
зміст
ія
6
7

f9

Частка
днів
професійних
захворювань(к-ть
днів/365)
Кількість
виданих
путівок на санаторне
лікування/середньооб
лікова
чисельність
працівників
за
звітний період
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звернень

е3

Коефіцієнт
раціональн
ого
використан
ня відходів
Рентабельні
сть
продукції з
відходів
Коефіцієнт
забрудненн
я
середовища
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покриття
запасів
чистим
оборотним
капіталом
1
0
f 10

Коефіцієнт
поточної
ліквідності

s 10

f11

Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

s11

f12

Фондовіддача

s 12

f13

Фондомісткіс
ть

s 13

f14

Продуктивніс
ть праці

s14

f15

Участь
в
інноваційних
проектах

s15

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

працівників
в
профспілкові
організації/
середньооблікова
чисельність
працівників
Витрати
на
придбання відомчого
житла/загальні
витрати діяльності за
звітний період
Частка працівників,
що змінили місце
роботи у межах п-ва
/середньооблікова
чисельність
працівників
за
звітний період
Частка працівників з
вищою освітою в
середньообліковій
чисельності
працівників
Частка працівників,
що
підвищували
кваліфікацію
протягом
року
в
середньообліковій
чисельності
працівників
за
звітний період
Середньомісячна
кількість культурномасових заходів (кть/12)
Відношення
середньої
з/п
по
підприємству
до
найбільшої з/п

Експертні
дослідження
балансованого
господарювання
проведено послідовно за етапами: ранжування показників
економічного розвитку (f1 - f15), соціального забезпечення трудових
ресурсів (s1 - s15), екологічної безпеки операційної діяльності (e1- e5)
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з урахуванням переваг експертів; відбір найкращих (найважливіших)
показників для побудови моделей; побудова математичних моделей на
основі нечіткої логіки для оцінки кожного з напрямків; обчислення
інтегрального показника, що враховує як важливість таких напрямків,
так і їх підпорядкованість.
За результатами відбору найкращих показників в рамках їх
групування для суб’єктів, що приймали участь в соціологічних
дослідженнях, проведено ранжування напрямків збалансованої
господарської діяльності за експертною оцінкою їх вагомості (рівень
узгодженості думок експертів оцінено за допомогою коефіцієнта
конкордації), а також визначено для кожного з суб’єктів інтегровану
оцінку збалансованості функціонування.
Умови раціонального фінансування (відповідно, обліковоаналітичного
відображення)
заходів,
визначених
Програми
економічної, соціальної та екологічної збалансованості, одержано в
процесі розрахунку інтегрального коефіцієнта на основі наведених
вище підходів експертного дослідження (формула ):
(1)
I c  0.6011 F  0.1694  E  0.2295  S ,
де F – результат виведення економічних показників конкретного
підприємства на основі нечіткої логіки, E - результат виведення
екологічних показників конкретного підприємства на основі нечіткої
логіки, S - результат виведення показників соціального забезпечення
конкретного підприємства на основі нечіткої логіки.
Для отримання показників F, E та S створено 3 моделі на основі
нечіткої
логіки
із
використанням
алгоритму
Мамдані.
Обчислення результату у нечіткій логіці відбувається не за
рахунок арифметичних операцій, а у результаті реакції правил на
введені показники. Так, частина бази правил для екологічного
показника (S) має вигляд:
1. If (e1 is opt) and (e2 is low) and (e3 is high) and (e4 is high) and
(e5 is low) then (E is high).
2. If (e1 is opt) and (e2 is opt) and (e3 is high) and (e5 is opt) then (E
is avg).
Словесно наведене правило п.1. можна описати наступним
чином: якщо коефіцієнт безпечності продукції оптимальний, і
коефіцієнт «екологічного баласту» низький, коефіцієнт раціонального
використання відходів високий, коефіцієнт забруднення середовища
274

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

оптимальний, рентабельність продукції низька екологічна
ефективність висока.
Регіональна економіка, особливо в період державної програми
децентралізації бюджетного фінансування, потребує виокремлення
суб’єктів за ієрархією показників («кращі»-«гірші»). Відтак,
актуальними є результати обчислення показників в розрізі кожної зі
сфер діяльності суб’єктів дослідження. Рейтинг суб’єктів з
урахуванням обчислень за кожною з груп наведено в табл.2.
Таблиця 2.
Рейтинги суб’єктів за результатами обчислень показників
збалансованості господарської діяльності
№ з/п
1
1
2
3
4
5

Підприємство
2
A1
A2
A3
A4
A5

Місце по F
3
1
5
2
4
3

Місце по E
4
1
4
2
5
3

Місце по S
5
2
5
1
4
3

Результати обчислень (табл. 2) – своєрідний «сигнал», яка саме
сфера у діяльності реалізовується менше інших і потребує
управлінської (а отже, обліково-аналітичної) уваги.
За розрахунком формули 1 (використавши значення одержаних
показників) для досліджуваних підприємств одержано інтегральний
показник ефективності діяльності (табл. 3.).
Таблиця 3.
Інтегральний показник ефективності діяльності підприємств за
2015 рік
№
з/п
1
1
2
3
4
5

Підприємство

F

E

S

I

Місце

2
A1
A2
A3
A4
A5

3
0,829
0,169
0,629
0,271
0,413

4
0,775
0,446
0,767
0,273
0,757

5
0,489
0,421
0,737
0,471
0,532

6
0,7418
0,2738
0,6772
0,3172
0,4986

7
1
5
2
2
3

Розроблений інтегральний показник оцінки ефективності
діяльності підприємства дозволяє врахувати як величину показників
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(кількісні параметри), так і їх важливість, яка надається експертами
(тобто, якісні параметри). Це, в свою чергу, формує оперативну оцінку
раціонального ресурсного забезпечення суб’єкта на виконання
статутних завдань в сучасних умовах, за тим – упорядкування заходів
адміністративного супроводу результативної обліково-аналітичної
складової.
Висновки. Оцінку фінансування, як і обліково-аналітичного
відображення заходів, визначених Програми економічної, соціальної
та
екологічної
збалансованості, в
умовах
невизначеності
запропоновано одержувати шляхом розрахунку інтегрального
коефіцієнта, оперування яким дозволяє суб’єктам: приймати виважені
рішення щодо ресурсного забезпечення статутних завдань в сучасних
умовах економічних трансформацій; упорядкувати етапи формування
обліково-аналітичної складової (що дозволить системно моніторити
складові збалансованого використання виробничих ресурсів за
критеріями
«необхідно+можливо»)
з
метою
налагодження
внутрішнього управлінського аудиту оцінки фінансових результатів
діяльності такого суб’єкта в цілому.
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ОЦІНКА ІМОВІРНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВИЇЗНИЙ
ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
Статтяприсвяченаймовірностіпроведеннявиїзноїподатковоїперевірки.
Проведено оцінку ймовірності проведення виїзної податкової перевірки
сільськогосподарської організації відповідно до затвердженої ФНС «Концепцією
системи планування виїзних податкових перевірок».
Ключові слова:виїзнаперевірка, податкова система, податковий кодекс
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INSPECTION IN AN AGRICULTURE ORGANIZATION
The article is devoted to the probability of a field tax inspection. The estimation of
the probability of the field tax audit in the agricultural organization in accordance with
approved ‘The concept of planning system of the field tax inspection’by the Federal Tax
Service.
Keywords: field audit, tax system, tax code

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ
НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Статья посвящена вероятности проведения выездной налоговой проверки.
Проведена оценка вероятности проведения выездной налоговой проверки
сельскохозяйственной организации в соответствии с утвержденной ФНС
«Концепцией системы планирования выездных налоговых проверок».
Ключевые слова: выездная проверка, налоговая система, налоговый кодекс

Formulation of the problem. Nowadays, a taxpayer can
independently estimate probability of carrying out thefield tax inspection
concerning itaswellascomment on the details of your financial and tax
accounting by providing additional the explanations to the balance sheet
and financial results report, thus, reducing the probability of tax control
measures in including on-site tax audit in respect of its economic
activity.Reducing the likelihood of the field tax inspection will allow to
avoid tax, administrative and in some cases a criminal liability.
The probability of a field tax audit is determined in accordance with
‘The concept of planning system of the field tax inspection’approved by the
Federal Tax Service [1].According to this concept, the decision on tax audit
is passed based on the established criteria. The taxpayer can use the right to
an independent risks assessment and estimate a benefit of independent
identification and correction of the made mistakes in case calculating taxes
due to the adoption of this concept.According to this document the selection
of taxpayers for inspection takes place on the basis of the analysis of the
financial and economic indicators. These indicators are used by tax
authorities and taxpayers to assess the possibility of the tax audit. Thus, it is
profitable for the organizations systematically to analyze their activity using
probability assessment techniques by each criterion [2].
Analysis of recent research and publications.
278

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

Tax administration problems concerning the theory and practice of
tax traction control are devoted Burtsev V., Demina A., Kvasha Y.,
Kormilitsyna A., Krokhina Y., Nogina O., Pantyushova O., Romanov A.
Smirnova E., Titov A., Yalbulganova A. and etc.
Statement of the main results of the study. The author assessed the
probability of the field tax audit inthe agricultural organization in
accordance with ‘Theconceptofplanningsystemofthefieldtaxinspection’
approvedbytheFederalTaxService.
1. Taxburden indicator. The tax burden according to the organization
for the year 2014 was 4.1%, while the industry average of 3.4%. This figure
is 0.7 higher than average on branch of ‘Agriculture, hunting and
forestry’.Therefore, the probability of conducting the field tax inspection is
absent on this criterion.
2. Availability of losses. The financial and economic activities of the
organization was carried out at a loss during the analyzed period from 2012
to 2014, the loss was in the amount of 7685 thousand rubles in 2012, 23285
thousand rubles in 2013, 23380 thousand rubles in 2014. Thus,conducting
the field tax inspection is probable according to this criterion.
3. Comparisonofthegrowthratesofexpenditureandincome.
Itmaybenotedsomediscrepancybetweenthetaxexpenseandincomeaccountingi
ncomeandexpenses. However, this disparity iscaused by theuse
ofdifferentrevenuerecognitionme thod sofincomeandexpensesforaccounting
and tax purposes which ledto thearisen differences.
4. The average monthly salary per employee.The average monthly
salary per employee amounted to 13678.6 rublesin 2014, this amount is by
1722.4 rubles lower than the industry average indicator on the form of the
economic activity of "Agricultural industry, hunting and forestry (OKVED
1, 2)" in Kemerovo region. According to this criterion you can come into
the
view
of
tax
authorities.данномукритериюможнопопастьвполезренияналоговойинсп
екции.
5. Creation of financial and economic activities on the basis of the
conclusion of contracts with contractors-dealers or intermediaries. The
organization used the minimum brokerage contract, therefore, the presence
of these explicit business purpose eliminatesthe taxpayer from among
suspicious.
6. The taxpayer did not provide explanations to the notice of the tax
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authority on the identification of non-compliance performance.
Thefactsofnon-presentation by the taxpayer of explanations upon the
demand of tax authorities were absent in the analyzed period. Changing the
tax authority in which the organization is registered, did not the case with
the company registration moment.
7. The indicators of return on sales and return on assets. The farm
was not profitable and deviation from the industry average profitability over
10% in 2012-2014, therefore this indicator can serve as the basis for the
field tax inspection.
8. Limit value set of the quantities of indicators by the Tax Code of
the Russian Federation providing the right to use special tax regimes by the
taxpayers. Duringtheanalyzedperiod the share of revenue from the sale of
its own products in total revenues was 70%, this means that the
organization corresponds to the status of the taxpayer and has the right to
apply the unified agricultural tax.
9. Maintain financial and economic activities with a high risk of tax.
The company did not apply the typical scheme of tax evasion, which are
published in the concept.
Conclusions. Studies have shown that the three criteria of the
analyzed criteria for assessing the probability of a field tax audit gave a
positive result, and these criteria are weighty,but agricultural sector always
has relatively low salaries and the availability of damages may also be
caused by the prevailing climatic conditions.
The taxpayer may come into the view the tax authorities with three
criteria in the planning of the field inspection.However, it allows us to
estimate the probability of the tax inspection as low.Moreover, that the tax
inspector choosing an object for a field tax audit must have a reasonable
basis to prepare for the appointment of audit materialsas with limited
human and material resources only those taxpayers fall into the list of
candidates, the proceeds of which in the form of arrears, fines and penalties
will be much greater than the costs of the inspections. Otherwise the
inspection will be ineffective and the activity of the tax control system will
be unprofitable from the point of view the interests of society and budget.
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СУТНІСТЬ ДЕРИВАТИВІВ ЯК ОБ'ЄКТІВ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
THE ESSENCE OF DERIVATIVES AS THE OBJECTS OF
ACCOUNTING IN THE REPUBLIC OF BELARUS
СУЩНОСТЬ ДЕРИВАТИВОВ КАК ОБЪЕКТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
У статті на основі аналізу різних джерел визначені найбільш суттєві ознаки
деривативів, а також виявлено два взаємодоповнюючих підходи до розуміння даного
терміна. Автор зазначає, що для бухгалтерського обліку деривативів значення мають
обидва цих підходу.
Ключові слова: деривативи, бухгалтерський облік, сутність поняття, МСФЗ,
US GAAP
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В статье на основе анализа различных источников определены наиболее
существенные признаки деривативов, а также выявлено два взаимодополняющих
подхода к пониманию данного термина. Автор отмечает, что для бухгалтерского
учета деривативов значение имеют оба этих подхода.
Ключевые слова: деривативы, бухгалтерский учет, сущность понятия,
МСФО, US GAAP
The article presents the most significant signs of derivatives, which are indicated in
various sources, and also it identifies two complementary approaches to the understanding
of the term. The author notes that for accounting of derivatives both approaches are
important.
Key words: derivatives, accounting, the essence of the concept, IFRS, US GAAP

Постановка проблемы. В настоящее время в Республике
Беларусь практически отсутствует практика применения деривативов
организациями, в том числе и из-за отсутствия полной нормативноправовой базы. На данный момент для учета деривативов установлены
общие правила, которые используются для учета всех ценных бумаг.
Считаем, что бухгалтерский учет данных объектов для целей
хеджирования должен быть рассмотрен в отдельном от остальных
ценных бумаг порядке. Если в банковской системе Беларуси действует
ряд нормативных актов, основанных на международных стандартах
финансовой отчетности (далее МСФО), то бухгалтеру промышленного
или торгового предприятий довольно затруднительно составить
корреспонденции счетов по учету форвардов или иных деривативов из
норм инструкций, утв. постановлением Минфина от 22.12.2006 № 164.
Еще сложнее определить налоговые последствия операций
хеджирования. При том, что они определены для целей обложения
подоходным налогом с физических лиц (п. 7 ст. 160 НК РБ), но никак
не упомянуты в правилах исчисления налога на прибыль для
юридических лиц в главе 14 НК РБ [1].
Основная часть. На наш взгляд, учитывая новизну и
недостаточную изученность термина «деривативы» в Республике
Беларусь, представляется целесообразным исследовать его сущность
как объекта бухгалтерского учета. На основании анализа различных
нормативных источников, стандартов финансовой отчетности, а также
литературных источников можно сделать следующие выводы
относительно категории деривативы.
К наиболее существенным и часто встречаемым признакам
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деривативов относится указание на то, что это финансовый
инструмент (ценная бумага, договор), (в соответствии с МСФО,
финансовый инструмент – это договор, в результате которого
возникает финансовый актив у одного предприятия и финансовое
обязательство или долевой инструмент – у другого [2, с. 2]), а также
указание на то, что стоимость дериватива или, иначе говоря,
производного финансового инструмента изменяется в зависимости от
изменения стоимости базисной переменной [3, с. 16]. Практически во
всех источниках либо прямо указано, либо подразумевается будущий
характер исполнения обязательств по деривативу. В международных
стандартах финансовой отчетности (МСФО 9 «Финансовые
инструменты») (а на их основе и в национальном стандарте
финансовой отчетности (НСФО) 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка» для банков, хоть и не в полной мере), а также в
американских US GAAP (FAS 133 «Учет производных финансовых
инструментов и операций хеджирования») отмечено, что деривативы
не требуют никаких первоначальных чистых инвестиций или
первоначальные чистые инвестиции меньше тех, которые требуются
для других типов договоров, от которых ожидается аналогичная
реакция на изменения рыночных факторов [4, с. 8].
Менее формализованные источники (не стандарты отчетности
или законы) указывают на цели и способы использования
деривативов, а также на последствия такого использования. В
стандартах финансовой отчетности США US GAAP (FAS 133 «Учет
производных финансовых инструментов и операций хеджирования»)
также указывается, на то, что по деривативу может проводиться либо
расчет, либо может осуществляться фактическая поставка актива,
аналогично этот признак деривативов упоминается и в российском
законодательстве о рынке ценных бумаг. Кроме того, на основе
практики в российском законодательстве отмечается, что в контракте
должно быть указание на то, что это дериватив (производный
финансовый инструмент), и фактическая поставка актива должна быть
осуществлена не ранее третьего дня с момента заключения договора
[5, ст. 2, абз. 19], так как иначе это будет обычный договор куплипродажи, так как два дня – максимум на оформление расчетных
документов и проведение платежей.
На основании проведенного исследования сущности категории
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деривативы можно выделить два взаимосвязанных подхода.
• Финансовый, где дериватив – это финансовый контракт между
двумя и более сторонами, который основывается на будущей
стоимости базового актива. Здесь акцент делается на непредсказуемом
изменении цен на товары, процентных ставок и иных показателей,
которые важны для хозяйствующих субъектов, например,
конъюнктура рынка биржевых товаров характеризуется резким и
трудно прогнозируемым колебанием цен, так за день цена может
измениться на 3-5 %, а за год – в 2 и более раз, а самые совершенные
методы и средства прогноза не могут обеспечить точного прогноза
изменения цен [6, с. 119]. Природа непредсказуемого изменения таких
показателей порождает соответствующие риски, которые становятся
сами объектами торговли. В зависимости от бизнес-потребностей и
финансовых целей организации, правительства, банки, торговые
организации,
частные
инвесторы
могут
либо
заниматься
спекуляциями, либо хеджировать такие риски. Хеджирование (от англ.
hedge − ограждать, страховать себя от возможных потерь) − срочная
сделка, заключенная для страхования от возможного падения цены
при совершении долгосрочных сделок. А хедж, соответственно, − это
позиция, которую используют в качестве временной замены будущей
позиции по другому активу (обязательству) или с целью защиты
стоимости существующей позиции по активу (обязательству), пока эта
позиция не может быть ликвидирована [7, с. 200].
Здесь необходимо разграничить два понятия: страхование и
хеджирование. Страхуемый риск − это такой риск, которому
подвержены многие фирмы и проявления которого для разных фирм
коррелированы между собой не очень сильно, а также вероятности
проявления которого известны с высокой степенью определенности.
Страхуемый риск охватывает такие случаи, как смерть, ущерб от
пожара или кражи, обязательства и расходы на медицину [7, с. 186].
Если же речь идет о непредсказуемой динамике цен на
международном рынке и снижении соответствующих рисков, то имеет
место уже не страхование, а хеджирование. Спекуляции же
предполагают инвестиции в покупку и продажу деривативов на основе
технического анализа, по результатам которого предполагается
получение прибыли от изменения ряд показателей как рыночных, так
и нерыночных.
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• Юридический, где определяются формальные признаки
признания договора в качестве производного финансового
инструмента, при этом в разных странах они различаются.
Выводы. В целом, для бухгалтерского учета деривативов важен
как финансовый, так и юридический подход к понятию деривативов,
их соотношение представлено на рисунке 1.

Рис. 1 – Деривативы как объект бухгалтерского учета
Источник: собственная разработка

Таким образом, для бухгалтерского учета деривативов
существенное значение имеют его юридические признаки, на
основании которых собственно финансовый инструмент (ценная
бумага, договор, в результате которого одновременно возникают
финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство
или долевой инструмент у другой) становится производным, а также
цели, для которых деривативы приобретаются.
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СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ:
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ДЕЛЕНИЯ НА ВИДЫ
Вопросы формирования классификации видов экономических экспертиз имеют
не только теоретическое, но и практическое значение. С точки зрения практики –
это указание соответствующего вида экспертизы при его назначении судом. С точки
зрения теории – подход для разработки общих принципов и методики производства
экономических экспертиз одного вида. Но действительно ли необходимо такое
деление?
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The classification of types of economic assessments have not only theoretical but
also practical importance. From the point of view of practice is an indication of the relevant
expertise in his appointment by the court. From the point of view of the theory – approach
for the development of General principles and methods of Pro-duction and economic expert
examinations of the same kind. But if you really need such a division?
Key words: forensic accounting, economic science, classifica-tion examinations

СУДОВО-ЕКОНОМІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ:
ДОЦІЛЬНІСТЬ ПОДІЛУ НА ВИДИ
Питання формування класифікації видів економічних експертиз мають не
тільки теоретичне, але і практичне значення. З точки зору прак-тики – це вказівка
відповідного виду експертизи при його призначенні судом. З точки зору теорії – підхід
для розробки загальних принципів і методики про-виробництва економічних експертиз
одного виду. Але чи дійсно необхідно такий поділ?
Ключові слова: судова експертиза, економічні науки, классифика-ція експертиз

Введение. Любая классификация есть наделение основного
понятия (видового объекта) определенным признаком. Поэтому
прежде чем говорить непосредственно о судебно-экономических
экспертизах, необходимо вспомнить процессуальную категорию
«судебная экспертиза» и понять причины ее классификации.
Постановка проблемы. Ведущий ученый современности в
области судебных экспертиз Россинская Е.Р. в своих работах пишет:
«Любая экспертиза представляет собой прикладное исследование
данного рода объектов и производится в соответствии с правилами,
определяемыми спецификой ее (экспертизы – прим. автора) предмета
и кругом необходимых для производства экспертизы сведений из
конкретных областей науки и техники» [11]. Соответственно, судебная
экспертиза есть прикладное исследование для целей суда. Согласно
Толковому словарю В.Даля, слова «суд» и «судебный» происходят от
глагола «судить» и означает сужденье, рассужденье, вывод или
заключенье, мнение, высказанная оценка, доходить от данных к
последствиям до самого конца [3]. Из этого следует ряд
принципиальных выводов, но в рамках данной статьи значение имеет
то, что такое специальное прикладное исследование имеет целью
установить причинно-следственную связь между имеющимися
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данными (фактами) и возникшими последствиями для формирования
итоговой оценки. И такой процесс возможен не только буквально «в
здании суда», а в любом случае, где для формирования определенного
вывода требуется применение специальных знаний. Группы
специальных знаний дают родовое деление судебных экспертиз,
которое может быть детализировано по видам. В настоящее время
насчитывается более 20 групп (родов) уже устоявшихся судебных
экспертиз, которые постоянно дополняются новыми. Деление этих
родов на виды – вопрос специальных наук.
В научной литературе за основу берут следующие основные
элементы методики экспертизы: предмет (который выступает как база
формирования классификации), объект исследования, приемы и
методы [2, 6, 9, 10 и др.]. Возможно использование и других
элементов, но они не будут иметь прямое отношение к методике
производства экспертизы, поэтому с точки зрения деления экспертиз
по видам могут не рассматриваться. Так, например, по субъекту
производства экспертизы можно разделить на государственные и
негосударственные. Однако это разделение будет иметь последствия
организационного, а не методического характера, так как касается
вопросов назначения, а не собственно производства экспертизы.
Предмет исследования является основой для выделения видов
экспертиз. Предмет судебно-экономической экспертизы составляют
факты хозяйственной жизни, следствием которых явились изменения в
сфере экономики (на микро-, мезо- или макроуровне). К ним могут
быть отнесены невыплата заработной платы, неуплата или неполная
уплата налогов, банкротства, нарушения в сфере ведения
внешнеэкономической деятельности, неисполнение условий договора,
нарушение ценовой политики и т.д. При этом не всегда такие факты
являются нарушением законодательства вообще и преступлением, в
частности.
Если снова обратиться к толкованию терминов, то, согласно
Большому толковому словарю Д.Н. Ушакова, экономика (от·греч.
oikonomike – домоводство) – это хозяйственный уклад, хозяйственная
жизнь общества, его производство и распределение, занятие
производственной, финансовой, экономической стороной какогонибудь дела [14].
Таким образом, судебно-экономическая экспертиза есть
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прикладное исследование производственных отношений и их
распределения, а также любых результатов таких отношений (как
материальных и финансовых, так и документальных и
интеллектуальных) с применением специальных знаний для
установления причинно-следственной связи между имеющимися
данными (фактами) и возникшими последствиями для формирования
итоговой оценки действий определенных субъектов в рамках спора,
возникшего в отношение конкретных событий.
Решение проблемы. Учитывая, что результаты хозяйственных
(экономических) отношений отражаются в разного рода документах,
родовым предметом судебно-экономической экспертизы является
документальное отражение и фактическое воплощение хозяйственных
операций, ставших предметом спора.
Таким образом, мы видим переход к объектам исследования.
Объекты – конкретные материалы, которые подлежат исследованию
экспертом. К ним относятся сведения о ведении деятельности и
совершении финансово-хозяйственных операций, о наличии и
движении средств организации, об исполнении обязательств перед
партнерами, собственниками, работниками и (или) государством и т.д.
Объекты судебно-экономической экспертизы по иерархии
можно разделить на первичные документы, учетные регистры
(сводные
учетные
документы,
записи
аналитического
и
синтетического учета, главная книга) и отчетность организации.
Объекты экономической экспертизы могут содержаться в
записях оперативного (чернового) учета, приобщенных судом к делу и
имеющих доказательственное значение. Сведения о совершенных
хозяйственных операциях могут содержаться в протоколах
следственных
действий
(допрос
свидетеля,
потерпевшего,
специалиста, обвиняемого и т.п.), в документах доследственной
проверки, приобщенных судом к делу (акт или протокол осмотра, акт
изъятия и т.п.), если они отвечают требованиям действующего
процессуального законодательства.
По экономическому содержанию данных объекты обычно
классифицируют на учетные, налоговые, плановые и финансовые.
Таким образом, исходя из данного деления, можно выделить
следующие виды экспертиз:
бухгалтерские, объектом изучения которых будут учетные
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данные и данные финансовой отчетности;
налоговые экспертизы, объектом изучения которых будут
данные налоговых деклараций и налоговых регистров;
планово-экономические, которые будут основываться на
изучении данных планово-расчетных документах, документах
нормативного
хозяйства,
регистров
и
отчетов
системы
управленческого учета (бюджетирования или контроллинга – в
зависимости от характера постановки системы производственноэкономического планирования на предприятии
- объекте
исследования);
финансово-аналитические, основой для исследования при
которых будут являться учетные, отчетные и плановые данные о
движении денежных средств и источниках финансирования
деятельности организации.
Однако, во-первых, внутри каждой группы все равно будет
сохранена указанная выше иерархия первичные данные –
обобщающие регистры – отчетные документы), а во-вторых, основой
исследования, как правило, будут первичные регистрационные
документы, формируемые в системе бухгалтерского учета. Кроме
того, содержание документов является, скорее, следствием их
отраслевой экономической принадлежности, чем причиной, а для
исследования отдельных вопросов одного вида экспертиз, выделенных
по такому признаку деления, могут зачастую потребоваться данные
другого видового объекта. Так, например, невозможно проверить
налоговую базу по налогу на имущество, не изучив данные
бухгалтерского учета основных средств и амортизации, а для анализа
денежных потоков, безусловно, понадобятся данные учета по
расчетному счету и сведения из отчета о движении денежных средств.
Еще одна основа классификации видов экономических
экспертиз – в зависимости от принадлежности рассматриваемых
процессов к отрасли экономической науки. Традиционно, отрасли
экономических знаний подразделяются на три основных раздела:
общие, которые формируют политическая экономия, история
экономических наук, экономическая география и др.;
специальные (межотраслевые), которые изучают отдельные
стороны экономической жизни в определенном теоретическом и
историческом разрезе и исследуют формы использования
290

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

экономических законов в конкретном их проявлении;
отраслевые, которые направлены на изучение особенности
экономики отдельных отраслей и подотраслей народного хозяйства
(экономика промышленности, сельского хозяйства, строительства,
транспорта и др.).
Исходя из этого деления, можно также выделить
соответствующие виды экономических экспертиз, но при этом,
очевидно, встанет вопрос о целесообразности и практической
применимости такого деления. В рамках судебного процесса не
возникают вопросы теоретического характера (например, об эволюции
экономических категорий и понятий или об историческом разделении
экономики мира).
Также маловероятно в рамках судебного процесса
исследование действия экономических законов, так как это публичноправовые отношения (например, влияние реструктуризации
экономики на благосостояние населения или влияние увеличения
пенсионного возраста на уровень безработицы).
Отраслевые вопросы могут быть затронуты в рамках
гражданского спора или уголовного процесса, но они будут
косвенными и связаны могут быть только с пониманием деятельности
конкретного хозяйствующего субъекта. Например, если необходимо
решение таких задач, как влияние изменений технологического
процесса на выполнение плана производства продукции,
рентабельности, себестоимости. Для этого может быть назначена
комплексная экспертиза или привлечен специалист (но новое знание,
которое должен дать эксперт в качестве доказательства, при этом не
возникнет). Суть работы эксперта - разрешить частный вопрос,
используя конкретно специальные знания и опыт практической
деятельности.
Надо отметить, что большинство научных исследований
выделения видов экономических экспертиз проводились еще в период
плановой экономики, поэтому предлагаемые классификации в
настоящее время устарели. Изменился и состав правонарушений, в
связи с которыми назначается экономическая экспертиза. Так,
например, в современных условиях хозяйствования процесс
планирования на предприятии не регулируется государством, а его
эффективность является следствием качественного управления,
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поэтому планово-экономическая экспертиза как отдельный вид
экономических экспертиз утратила свою актуальность. С другой
стороны, намного усложнилась система налогообложения, вопросы
расчета и уплаты налогов выделяются в самостоятельный раздел
экономической работы на предприятии и, в то же время, особо
регулируются государством. Таким образом, происходит объективное
выделение налоговой экспертизы, хотя объекты и методы
исследования будут, в большинстве случаев, аналогичны объектам
бухгалтерской экспертизы.
Также нецелесообразным является «дробление» видов
экономических экспертиз и выделение, например, экономикоуправленческой экспертизы или экспертизы ценообразования.
Аналогичным образом можно судить о выделении в самостоятельный
род судебно-экономических экспертиз экспертизы ценообразования.
Все стоимостные показатели, используемые при ценообразовании,
основываются либо на внутренних данных о затратах предприятия и
желаемом уровне рентабельности, либо на внешних – о ценах на
аналогичные товары на рынке и на смежные услуги сторонних
организаций. Основой для принятия решений будут результаты
анализа данных бухгалтерского учета, а также, для отдельных случаев
– нормативных расчетов.
В
литературных
источниках
приводятся
различные
классификации экономических экспертиз. В системе МВД выделены
бухгалтерская, налоговая, финансово-аналитическая и финансовокредитная экспертизы, а в системе Минюста – только бухгалтерская и
финансово-экономическая экспертизы. Сводная классификация видов
судебно-экономических экспертиз, представленная в литературе,
отражена в табл.
Таблица 1
Сводная классификация видов судебно-экономических экспертиз
Автор и источник
Возгрип И.А., Сотников
К.И.. Криминалистика.
Схемы и терминология
[1]

–
–
–
–
–

Предлагаемые виды
судебно-экономических экспертиз
судебно-бухгалтерская экспертиза;
финансово-экономическая экспертиза;
экономико-технологическая экспертиза;
планово-экономическая экспертиза;
экспертиза ценообразования
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Гаджиев Н.Г.
Бухгалтерская
экспертиза в системе
экспертных
исследований [2]
Инструкция по
организации
производства судебных
экспертиз в
государственных
судебно-экспертных
учреждениях
Министерства юстиции
Российской Федерации
[4]
Инструкция по
организации
производства судебных
экспертиз в экспертнокриминалистических
подразделениях органов
внутренних дел РФ [5]
Кононенко В.В.
Судебная финансовоэкономическая
экспертиза [6]
Нелезина Е.П. Судебнобухгалтерская
экспертиза [12]
Пащенко Т.В. Развитие
теории и практики
бухгалтерской
экспертизы [8]
Пошюнас П. К.
Сущность и
классификация судебноэкономических
экспертиз [10]
Россинская Е.Р.

Судебная экспертиза
в гражданском,
арбитражном,

– судебно-бухгалтерская экспертиза;
– финансово-экономическая экспертиза;
– инженерно-экономическая экспертиза
– бухгалтерская экспертиза;
– финансово-экономическая экспертиза

–
–
–
–

бухгалтерская экспертиза;
налоговая экспертиза;
финансово-аналитическая экспертиза
финансово-кредитная экспертиза

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

бухгалтерская экспертиза;
финансово-кредитная экспертиза;
экспертиза экономики труда;
планово-экономическая экспертиза;
экономико-статистическая экспертиза;
финансово-экономическая экспертиза
судебно-бухгалтерская экспертиза;
финансово-экономическая экспертиза;
планово-экономическая экспертиза;
инженерно-экономическая экспертиза
судебно-бухгалтерская экспертиза;
судебно-налоговая экспертиза;
судебная финансово-аналитическая экспертиза

–
–
–
–
–
–
–
–

судебная планово-экономическая экспертиза;
судебная экономико-статистическая экспертиза;
судебная экспертиза экономики труда;
судебная финансово-кредитная экспертиза;
судебная бухгалтерская экспертиза
судебно-бухгалтерская экспертиза;
финансово-экономическая экспертиза;
инженерно-экономическая экспертиза
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административном и
уголовном процессе
[11]
Чаадаев С.Г. Судебная
бухгалтерия [15]
Чадин М.В. Судебноэкономическая
экспертиза как метод
государственного
финансового контроля в
Российской Федерации
[13]

– судебная бухгалтерская экспертиза;
– судебная финансово-кредитная экспертиза;
– комплексные и комиссионные судебноэкономические экспертизы
– судебная учетно-экономическая экспертиза;
– судебная финансово-кредитная экспертиза

Из таблицы виден неоднозначный подход. Но не стоит забывать,
что процесс классификации – логическая процедура, следовательно,
должны быть соблюдены определенные правила классификации:
– деление должно быть исчерпывающим;
– составляющие некоторый род виды должны исключать друг
друга;
– на каждом этапе деление должно осуществляться по одному
основанию деления [7].
Еще одной отправной точкой для выделения видов судебноэкономической экспертизы должно быть выделение видов
экономического знания. Однако и тут нет единства. Среди научных
специальностей представлено следующее деление:
Экономическая теория;
Экономика и управление народным хозяйством;
Финансы, денежное обращение и кредит;
Бухгалтерский учет, статистика;
Математические и инструментальные методы экономики;
Мировая экономика.
Для подготовки в рамках высшего образования деление иное:
Экономика;
Менеджмент;
Управление персоналом;
Государственное и муниципальное управление;
Торговое дело;
Товароведение;
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Бизнес-информатика;
Финансы и кредит;
Государственный аудит;
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура.
При этом во втором случае очевидно нарушение указанных
выше принципов классификации, поэтому взять за основу
классификации судебно-экономических экспертиз такое деление
невозможно (оно основано на уже упомянутой отраслевой ветви
деления экономических наук и применимо для целей подготовки
кадров).
Учитывая, что экспертиза связана с опытом и знаниями в какомлибо ремесле, роде занятий, то наиболее подходящей может стать
классификация занятий, то есть видов трудовой деятельности,
осуществляемой на рабочем месте с относительно устойчивым
составом трудовых функций (работ, обязанностей). Так, в рамках
группы «Специалисты по финансовой деятельности» выделяют
следующие группы занятий:
Бухгалтеры;
Консультанты по финансовым вопросам и капиталовложениям;
Финансовые аналитики;
Оценщики и эксперты.
Выводы. Специалисты по финансовой деятельности планируют,
разрабатывают, организовывают, управляют, инвестируют, руководят
и проводят количественный анализ систем финансовой отчетности или
финансов отдельных лиц, организаций и общественных или частных
учреждений. Однако при тесной связи между всеми группами
экономических знаний и современной общей первичной (на уровне
бакалавриата) и узкопрофильной вторичной (на уровне магистратуры)
подготовке экономистов возникает вопрос о целесообразности такого
деления.
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ROLE AND IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL ETHICS
STANDARDS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS UNDER
CONDITIONS OF GLOBALIZATION
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ЭТИКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЕТИКИ
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
The article focuses the attention on the role, importance and functions of the
international ethics standards for professional accountants. It discusses the fundamental
principles of the professional ethics of accountants under the conditions of the modern
global economy.
Key words: international ethics standards for professional accountants, fundamental
principles of professional ethics of accountants, global economy.
В настоящей статье внимание сосредоточивается на роли, значения и
функции международных стандартов этики для профессиональных бухгалтеров.
Рассматриваются
фундаментальные
принципы
профессиональной
этики
бухгалтеров в условиях современной глобальной экономики.
Ключевые слова: международные стандарты этики для профессиональных
бухгалтеров, фундаментальные принципы профессиональной этики бухгалтеров,
глобальная экономика.
У статті акцентується на ролі, значення та функцій міжнародних
стандартів етики для професійних бухгалтерів. Розглядаються фундаментальні
принципи професійної этики бухгалтерів в умовах сучасної глобальної економіки.
Ключові слова: міжнародні стандарті етики для професійних бухгалтерів,
фундаментальні принципи професійної этики бухгалтерів, глобальна економіка.

In the modern conditions of constantly increasing economic
globalization the need of intensification of the processes of adoption of both
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unified, globally effective financial reporting standards and unified
requirements regarding the professional ethics of accountants in a global
perspective is more and more obvious. This implies a progressive
convergence of the standards in that area presently applied in the different
countries all over the world. The primary objectives of the International
Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), an independent body for
preparation and introduction of standards which is developing a Code of
Ethics for Professional Accountants appropriate for global implementation,
are oriented in this direction. The primary objective of IESBA is to serve
the public interest by preparing and introducing high quality ethics
standards for professional accountants. The Board efforts are directed to
achieving convergence of the ethics standards for professional accountants
prepared thereby with those issued by the regulatory authorities and the
national bodies for development and introduction of standards. The
convergence towards a unified set of professional ethics standards would
ensure improvement of the quality and continuity of the services rendered
by the professional accountants on a global scale and enhancement of the
effective functioning of the global capital markets.
The standards, manuals and other documents issued by IESBA are
published by the International Federation of Accountants (IFAC) which
holds the copyright over them. The mission of this federation is to serve the
interests of the society by helping for the development, adoption and
implementation of high quality standards and guidances; contributing to the
development of strong professional accounting organizations and
accounting companies and for high quality practices on behalf of the
professional accountants; promoting the importance and significance of the
professional accountants for the global financial infrastructure; and
expressing opinions on matters of public interest. IFAC advocates
transparency, responsibility and comparability of financial reporting and
supports the enhancement of the accounting profession on a global scale. It
covers more than 175 members and associate members in 130 countries and
jurisdictions, representing almost 3 million accountants in public practice,
education, government services, industry and commerce. As a part of its
activity in favour of the public interest IFAC contributes to the
development, adoption and implementation of high quality international
ethics standards for accountants, mainly through the support it provides to
IESBA. The federation provides human resources, management of
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facilities, information support and financing to that independent board for
the development and introduction of standards and assists in the procedures
for nomination and selection of its members.
The fundamental principles of professional ethics of accountants are
detailed in the Handbook of the Code of Ethics for Professional
Accountants, prepared by IESBA and intended for use by the professional
accountants on a global scale. Its last edition was published in English by
IFAC in 2016 [1]. The 2015 Edition was translated into Bulgarian by the
Institute of Certified Public Accountants (ICPA) of Bulgaria in September
2015 [2].
The Code of Ethics for Professional Accountants is comprised of the
following three parts:
Part А – General application of the Code
Part B – Professional accountants in public practice
Part C – Professional accountants in the business.
The fundamental principles of the professional ethics of accountants
are defined in part A. It also provides the conceptual framework to be
applied by professional accountants for identification of the threats for the
compliance with the fundamental principles, for assessment of the
significance of the identified threats and, where necessary, for taking
precautions for their elimination or reducing them to an acceptable level.
Part B and Part C describe the manner of application of the
conceptual framework in certain situations and provide examples of
precautions that could be appropriate for coping with the threats for the
compliance with the fundamental principles.
The fundamental principles of the professional ethics which need to
be complied with by the professional accountants in the modern conditions
are, as follows:
1) integrity;
2) objectivity;
3) professional competence and due care;
4) confidentiality;
5) professional behaviour.
The principle of integrity requires that professional accountants are
straightforward and honest in all their professional and business relations.
Honesty also implies fair treatment and trustworthiness. Professional
accountants should not be deliberately associated with any reports,
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declarations, communication or other information that are believed to
contain materially wrong or misleading statement; to contain irresponsibly
given statements or information; to omit or conceal information that is
required to be included where such omission or concealing would be
misleading. If the professional accountants become aware that they are
associated with such information, they should take measures to make
themselves disassociated from it.
The objectivity principle obligates professional accountants to avoid
compromising their professional and business judgments due to bias,
conflict of interest or undue influence of others. Professional accountants
may be exposed to situations that could affect their objectivity and it is
practically impossible to define and identify all such situations. They should
not perform a professional activity or service if any circumstance or
relationship could lead to bias or undue influence over their professional
judgment.
The principle of professional competence and due care imposes the
following obligations of professional accountants related to ensuring the
quality of the activity they perform:
- to maintain their professional knowledge and skill at the level
required to ensure that a client or employer receives competent professional
services based on current developments in practice, legislation and
methodology;
- to act with eagerness and diligence in accordance with the
applicable methodological and professional standards when performing
professional activity or rendering professional services.
Eagerness and diligence are related to the responsibility to act in
accordance with the requirements of the assigned commitments, carefully,
thoroughly and within terms. The performance of competent professional
services requires application of well-motivated judgments in the use of the
professional knowledge and skills. Professional competence could be
divided into two separate phases:
1) acquiring professional competence;
2) maintaining professional competence.
Maintaining professional competence implies constant awareness and
understanding of the relevant methodological, professional and business
achievements on part of the professional accountants. The continuing
professional development allows them to evolve and maintain their abilities
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to act competently in the professional environment.
The confidentiality principle requires from professional accountants
to respect the confidentiality of the information acquired as a result of
professional and business relationships. In the observance of this principle
they must refrain from:
- disclosure outside the employing company or organization of
confidential information obtained as a result of professional and business
relationships, without proper and express authorization, unless there is a
legal or professional right or duty to disclose;
- use of confidential information obtained as a result of professional
or business relationships for own personal advantage or for the benefit of
third parties.
Professional accountants should keep the confidentiality of the
information disclosed by a possible future customer or employer, the
confidentiality of the information within the employing company or
organization, including in social environment while paying more attention
to the possibility of unintentional disclosure of information. It is also
important to note that the need of observing the confidentiality principle
shall further survive the termination of the relations between the
professional accountant and the respective customers or employers. Where
the professional accountant changes his/her place of work or acquires a new
customer, he/she may use previous experience; however he/she must not
use or disclose any confidential information acquired or obtained as a result
of professional or business relationships. The Code of Ethics for
professional accountants states the circumstances under which professional
accountants are required or may be asked to disclose confidential
information or where such disclosure may be justified. Such circumstances
are:
- in case the disclosure is allowed by the law and approved by the
customer or employer;
- in case the disclosure is required under the law (e.g. submission of
documents or other provision of evidence in the course of legal procedures;
or disclosure before the relevant public authorities for violations of the law
that have become known);
- if there is professional duty or professional right for disclosure of
information when not prohibited by the law.
The principle of professional behaviour obligates professional
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accountants to follow the requirements of the respective laws and
regulations and to avoid any acts which they know as likely to discredit the
profession. This includes any acts with respect to which a reasonable and
informed third party, taking into account any particular facts and
circumstances available to the professional accountant at that time, would
possibly come to the conclusion that they have an adverse impact on the
good repute of the profession.
Professional accountants should be honest and fair and should not
make exaggerated statements about the services they are able to offer, the
qualifications they possess or the experience they have gained. They should
not also express disregard or make ungrounded comparisons about the work
of others.
In conclusion, we must highlight that the responsibility of
professional accountants is not only related to satisfying the demands of
individual customers or employers but also to the need to act in the interests
of society. Taking responsibility to act in favour of society is a distinctive
feature of the accounting profession. Fulfilling this responsibility implies
observance of the foregoing fundamental principles of the professional
ethics of accountants intended for implementation on international scale.
The ethical requirements regulated by the Code of Ethics for
Professional Accountants developed by IESBA are a result of the
international efforts for summarizing the world experience in the field of
the professional ethics of accountants, of the existing primary ethics
principles and requirements in the different countries, as well as for
representation of the common in the ethical values and general problems of
ethical nature for the professional accounting practice on a global scale. The
application of those ethics standards is intended to:
 ensure the protection of the public interest;
 balance the relationships in the performance of accounting activity;
 avoid potential threats of non-ethical professional behaviour;
 support the proper ethical judgment of professional accountants;
 support the prevention and resolution of contradictions, conflicts
and problems of ethical nature arising in the field of accounting.
In consideration of the foregoing, we may lay down three main
functions of the ethics standards for professional accountants under modern
conditions:
1) regulating;
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2) evaluative;
3) formative.
The regulating function is expressed in that the ethical standards are
intended to regulate the professional behaviour of accountants and the
relationships they enter into in the course of their professional activity
through the capacities and mechanisms of the ethical (moral) regulator.
The evaluative function of the ethics standards is related to their
purpose to serve in accounting practice as criteria for evaluation of the work
of accountants and their professional behaviour through the prism of ethics.
Through the formative function the ethics standards ensure the
formation of certain values, qualities, beliefs and attitudes to support the
specific professional activity of accountants and the proper decision-making
with regards to arising ethical problems.
The respect for and the observance of unified, high quality,
internationally recognized ethics standards is a serious prerequisite for
improvement of the efficiency and enhancement of the activity of
professional accountants in a global plan and for preserving the public
confidence in the accounting profession under the conditions of the modern
complex, dynamically changing global environment.
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ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Аннотация: в работе охарактеризованные пути перехода Республики
Беларусь к инфляционному таргетированию, рассмотрены факторы замедляющие
данный процесс и накладывающие препятствия.
Ключевые слова: инфляция, инфляционное таргетирование, экономическая
политика, монетарное таргетирование, валютное таргетирование.

INFLATION TARGETING AND
ITS APPLICATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Abstract: the paper described the transition of the Republic of Belarus to inflation
targeting, discusses the factors slowing the process and imposing obstacles.
Key words: inflation, inflation targeting, economic policy, monetary targeting,
monetary targeting.

ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ І
ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
Анотація: в роботі охарактеризовані шляхи переходу Республіки Білорусь до
інфляційного таргетування, розглянуто фактори, що уповільнюють цей процес і
накладають перешкоди.
Ключові слова: інфляція, інфляційне таргетування, економічна політика,
монетарне таргетування, валютне таргетування.

В трансформационной экономике Республики Беларусь
инфляция является одной из важнейших проблем. Инфляция наносит
серьезный ущерб стабильности предприятий и финансовых
учреждений, экономическому развитию страны, её населению,
подрывают доверие народа к правительству. Регулирование инфляции
относится к прямой задаче государства. Большинство стран с
переходной экономикой контролирует рост цен и придерживает его в
определенных границах [1, c. 144].
Одной из основных задач центрального банка является
достижение стабильности инфляционных тенденций, которые
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способствуют обеспечению стабильности национальной валюты и
экономического роста. Всё большее количество развивающихся
государств переходят к использованию режима инфляционного
таргетирования [8, с. 38].
В мировой практике используются различные способы
таргетирования. Основными из них являются: монетарное
таргетирование,
валютное
таргетирование
и
инфляционное
таргетирование.
Рассмотрим
несколько
подробнее
режим
инфляционного таргетирования.
Инфляционное таргетирование представляет собой режим
монетарной политики, предусматривающий принятие центральным
банком или денежными властями обязательств по обеспечению уровня
инфляции в рамках ограниченного коридора в среднесрочном периоде,
выполняемых
на
основе
качественного
прогнозирования
инфляционных
процессов,
эффективного
использования
трансмиссионного механизма и проведения транспарентной
и
открытой для общественности монетарной политики [2, с. 23].
В условиях Республики Беларусь переход к инфляционному
таргетированию представляется многоплановой задачей, решение
которой потребует выполнения ряда
общеэкономических мер,
обеспечивающих возможность определяющего воздействия на
инфляцию через инструменты Национального банка, и прежде всего
через его процентную политику.
Для того, чтобы определить пути перехода Республики Беларусь
к инфляционному таргетированию необходимо разобраться в этом
процессе. При высоком уровне инфляции в стране Национальный банк
обычно повышает процентные ставки, что отрицательно сказывается
на функционировании реального сектора экономики. Инфляционное
таргетирование позволяет избежать конфликта интересов, поскольку
главной целью денежно-кредитной политики становится не
стимулирование высокого уровня занятости или роста производства, а
плановое «создание» инфляции. Кроме того, на его основе можно
принять антиинфляционные меры для предупреждения инфляции.
Необходимым исходным макроэкономическим условием для
инфляционного таргетирования, как правило, считается достаточно
длительный период относительно низкой инфляции.
Для определения уровня и динамики развития инфляционных
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процессов используются индексы цен (показатели, отражающие темпы
роста цен на товары и услуги по сравнению с базовым периодом), к
ним следует отнести: индекс потребительских цен, индекс оптовых
цен, дефлятор валового национального или внутреннего продукта.
Таблица 1
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)
Год
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Индекс
потребительски 113,3 110,1 109,9 208,7 121,8 116,5 116,2 112
цен, %
Источник: [3, c.22]

Анализируя изменение индекса потребительских цен за период
2008-2014гг. следует отметить, что на протяжении первых 3-х лет
исследуемого периода данный показатель снижался, но в 2011 г.
наблюдается резкий скачок индекса потребительских цен, что было
отражено кризисными явлениями в экономике. В 2015 год инфляция
снизилась на 4,2 процента. В течении последних 3-х лет происходит
тенденция снижения индекса потребительских цен.
Метод инфляционного таргетирования широко распространен за
рубежом. Инфляционное таргетирование в настоящее время
применяют более 30 стран, большинство из которых – развивающиеся.
В
качестве
примера
страны,
применяющей
режим
инфляционного таргетирования, нами был выбран опыт Чехии.
Чехия была первой страной с переходной экономикой,
применившей инфляционное таргетирование на практике. Принятый в
1997 г. чешским правительством
режим
инфляционного
таргетирования способствовал снижению темп роста цен, и в период
2004 - 2014 гг. Чехия имела среднегодовую инфляцию 2,4 %.
Таблица 2

Уровень инфляции в Чехии в 2004-2014 гг.
004
,8

2
005
2
,8

2
006
1
,5

2
007
2
,9

2
008
2
,3

2
009
6
,0

2
010
1
,5

2
011
1
,9

2
012
1
,3

2
013
3
,4

2
014
1
,4

2
015
0
,4

Источник:[6].

Хотя в 1998 г. в Чехии наблюдался достаточно высокий темп
инфляции — 10,7 %, в 1999 г. этот показатель составил уж е 2,1 % и,
начиная с этого периода, колебался в коридоре + / - 2,5 процентных
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пункта от среднегодового показателя 2,3 %. После небольшого
падения объемов внутреннего валового продукта (ВВП) в 1997— 1998
гг. экономика Чехии показала стабильный рост и достигла пиков в
2006 г., когда темп прироста ВВП составил 6,8 %.
Тот факт, что макроэкономические показатели значительно
улучшаются после начала применения режима таргетирования
инфляции, свидетельствует в пользу высокой значимости для
макроэкономической динамики инфляционных ожиданий и доверия
экономических агентов к центральном у банку. Таким образом,
применение режима таргетирования инфляции, как показывает опыт
Чехии, улучшает экономическое положение [14].
Опыт финансовой стабилизации в Чили заслуживает внимания
по нескольким причинам:
1)
Во-первых, в Чили имела место инфляция,
сопоставимая с наблюдавшейся в Беларуси;
2)
Во-вторых,
снижение
темпов
инфляции
осуществлялось постепенно;
3)
В-третьих, к началу реформ в Чилийской экономике
сложился
механизм
государственного
экономического
и
административного контроля над значительной частью хозяйственной
системы, что характерно для Беларуси [7, с. 39].
Подходы к объявлению целевых ориентиров инфляции
различаются по странам. В Австралии, Финляндии и Швеции
Центральный банки устанавливают целевые ориентиры инфляции без
официального согласования с правительством, в то время как в Канаде
и Новой Зеландии целевые ориентиры являются результатом
договоренности между министром финансов и управляющим
центральным банком.
Зарубежный опыт снижения инфляции показывает, что ни один
из применяемых для этого способов в чистом виде не является в
полной мере исчерпывающим и эффективным с точки зрения
достижения конечной цели.
Применение инфляционного таргетирования в практике
обеспечения финансовой стабилизации требует достаточно точных
методов обоснования целевых параметров инфляции. Установление
заниженных целевых уровней инфляции может иметь негативные
последствия для реального сектора и привести к стагнации
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производства [7, с. 56].
В Республике Беларусь экономическая политика направлена на
снижение инфляции и поддержание стабильного обменного курса
белорусского рубля. Приоритетной задачей является защита и
обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его
покупательной способности и курса по отношению к иностранным
валютам.
На протяжении 2016 года денежно-кредитная политика сохранит
направленность на ограничение инфляционных процессов и
формирование условий для сбалансированного развития экономики.
Препятствиями для реализации политики инфляционного
таргетирования являются:
 Механизм государственного воздействия на систему
ценообразования, фискальное доминирование (высокая доля
перераспределяемого через бюджет ВВП, высокий уровень косвенных
налогов);
 Высокая степень монополизации банковской системы.
 Неполнаная самостоятельность центрального банка, низкий
уровень привлечения иностранных инвестиций;
 Низкая капитализация банков и предприятий, высокая доля
немонетарных факторов инфляции и сильная зависимость инфляции
от колебаний валютного курса;
 Неразвитость финансовых рынков. Важнейшим условием
реализации режим инфляционного таргетирования представляется
наличие развитых финансовых рынков, что облегчает центральному
банку проведение денежно-кредитной политики, направленной на
заданное снижение инфляции, способствует установлению устойчивой
связи между монетарными инструментами и оперативными целями.
Вместе с тем финансовый и фондовый рынки Беларуси недостаточно
развиты.
 Высокая степень долларизации экономики. Значительная
долларизация
экономики создаёт препятствия для перехода к
инфляционному таргетированию, так она повышает значимость
обменного курса по сравнению с внутренними процентными ставками.
Долларизация экономики обусловлена тем, что высокий уровень
инфляции приводит к обесценению сбережений в национальной
валюте, они становятся непривлекательны для экономических агентов
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[4, с.129].
В Республике Беларусь Национальный банк планирует перейти
к реализации политики инфляционного таргетирования к 2020 году.
Успешный переход к инфляционному таргетированию требует
создания ряда институциональных, финансовых и экономических
условий. Прежде всего, необходимо обеспечить реализацию мер
структурного характера, в том числе направленных на устранение
ценовых диспропорций и снижение степени монополизации
экономики. Степень прямого государственного регулирования
экономических процессов должна снижаться за счёт:
- уменьшения степени административного регулирования цен;
- расширения каналов небанковского финансирования
экономики, снижения директивного кредитования;
сокращения
доли
государственной
собственности,
реформирования государственных предприятий с целью эффективного
распределения активов;
- ухода от практики государственного перераспределения
денежных ресурсов, которая снижает эффективность использования
финансовых средств;
- развития и поддержания необходимого аналитического,
прогностического, технического инструментария для анализа и
прогнозирования инфляции, влияния мер денежно-кредитной
политики на экономику [5, с. 3].
Таким образом, в Беларуси имеются проблемы как
институционального плана, так и вытекающие из собственной
макроэкономической и монетарной политики и складывающейся
макроэкономической ситуации в стране, что затрудняет возможность
использования инфляционного тагетирования на данный момент. С
учётом имеющихся препятствий, для Республики Беларусь ,на наш
взгляд, наиболее приемлемым представляется облегчённый вариант
инфляционного
таргетирования.
Для
перехода
к
режиму
инфляционного таргетирования необходимо выполнение ряда
условий.
Необходимыми
исходными
макроэкономическими
условиями
для инфляционного таргетирования, как правило,
считаются достаточно длительный период относительно низкой
инфляции и стабильного регулирования валютного курса.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
СОДЕРЖАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье предложены рекомендации по совершенствованию структурноинформационного содержания форм годовой бухгалтерской отчетности организаций
добывающей промышленности, которые позволят получить необходимую
систематизированную информацию для проведения анализа и принятия решений в
области рационального недропользования
Ключевые слова: отчетность, источник информации, организации –
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING INFORMATION
ORGANIZATIONS EXTRACTIVE INDUSTRIES
The article offers recommendations for improving the structural and content form
the annual financial statements extractive industry organizations that will receive the
necessary information to conduct a systematic analysis and decision making in the
management of subsurface use
Keywords: accounting, source of information, the organization - subsoil

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗМІСТУ
БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОБУВНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
У статті запропоновані рекомендації щодо вдосконалення структурноінформаційного змісту форм річної бухгалтерської звітності організацій добувної
промисловості, які дозволять отримати необхідну систематизовану інформацію для
проведення аналізу та прийняття рішень в галузі раціонального надрокористування
Ключові слова: звітність, джерело інформації, організації - надрокористувачі

Постановка проблемы. Основным источником информации
для проведения анализа и принятия управленческих решений является
бухгалтерская отчетность организации. В условиях рыночных
отношений возрастает роль достоверной, понятной, уместной и
надежной информации о финансовом положении и результатах
деятельности организации. Качество и полнала представляемой
информации о деятельности организации влияет на обоснованность
управленческих решений, принимаемых всеми заинтересованными
пользователями, и объективность получаемых результатов.
Бухгалтерская отчетность должна предоставлять сведения,
необходимые существующим и потенциальным инвесторам,
кредиторам и другим лицам для принятия рациональных решений об
инвестировании, кредитовании и прочих целей. Такая информация
должна быть понятна не только тем, кто в достаточной мере владеет
принципами ведения бизнеса и экономической деятельности, но и
желающим изучить и понять ее.
Одной из проблем информационной базы анализа организаций
добывающей промышленности является то, что она не обеспечивает
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пользователей в полном объеме необходимой информацией,
поскольку важнейшим активом добывающих организаций являются
минеральные ресурсы (запасы полезных ископаемых), а стоимость
этих запасов не отражается в бухгалтерской отчетности.
В качестве второй проблемы информационной базы анализа
добывающей
организации
следует
отметить
то,
что
капитализированные затраты связанные с разведкой и оценкой
минеральных ресурсов, формирующие стоимость активов по разведке
и оценке, не выделены из совокупного состава затрат организации.
Анализ последних исследований. Данные вопросы уже много
лет обсуждаются разработчиками стандартов для финансового учета в
международных нефтегазовых компаниях. Так, в 1982 году было
выпущено SFAS № 69 «Раскрытие информации о добыче нефти и
газа», предназначенное для компаний, использующих GAAP США.
Данный стандарт требует раскрытие информации о применяемом
методе учета деятельности по разведке и добыче углеводородов, а
также о связанных с нею капитальных затратах. Кроме того, компании
должны публиковать сведения об объеме и стоимости запасов. [1].
Подробное раскрытие информации предписывает и SORP 2001
г. «Учет видов деятельности по разведке, освоению, добыче и
выбытию нефтегазовых активов». Содержащиеся в SORP 2001 г.
положения аналогичны SFAS № 69, за исключением обязательного
опубликования данных о стоимости запасов.
В ноябре 2000 года Комитет по международным стандартам
финансовой отчетности опубликовал сборник документов, где были
изложены вопросы по основным проблемам, связанным с разработкой
стандарта для добывающей промышленности. В частности, в нем
поднимался вопрос о целесообразности раскрытия информации об
объеме и стоимости запасов. В отчете были сделаны следующие
выводы:
1)
в научной литературе сложилось мнение, что
раскрываемая информация об объемах запасов считается надежной и
актуальной для тех, кто принимает инвестиционные и аналогичные
решения;
2)
существуют различные взгляды на раскрытие информации
о стоимости запасов. Похоже, что в целом авторы высказываются за
раскрытие подобных сведений в той или иной форме;
312

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

3)
классификация причин изменения стоимости запасов на
составляющие от года к году повышает содержательность данной
информации [2, с. 486].
Вместе с тем, вопрос раскрытия информации о запасах полезных
ископаемых в финансовой отчетности и в настоящее время
обсуждается Правлением КМСФО в Документе для обсуждения
«Добывающая деятельность». Указанный документ содержит
предложения в отношении раскрытия следующей информации,
которая будет включена в состав требований к комплекту финансовой
отчетности, и, следовательно, войдет в сферу действия аудиторского
заключения: объем запасов в разбивке по видам сырьевых товаров, по
странам или проектам; оценка текущей или справедливой стоимости
доказанных и вероятных запасов в разбивке по крупным
географическим регионам [3].С учетом этих замечаний весьма
вероятно, что новый международный стандарт для организаций
добывающей промышленности потребует раскрытия информации об
объеме запасов.
Целью статьи является разработка рекомендаций по
совершенствованию структурно-информационного содержания форм
годовой бухгалтерской отчетности организаций нефтегазо- и
горнодобывающей промышленности.
Изложение основного материала исследования. В рамках
раскрытия информации о капитальных затратах, связанных с
разведкой и оценкой минеральных ресурсов (запасов полезных
ископаемых), предлагаем в бухгалтерском балансе отражать
отдельной строкой стоимость активов по разведке и оценке. Данные о
запасах полезных ископаемых предлагаем отражать следующим
образом: в составе активов организации – используемые минеральные
ресурсы (запасы полезных ископаемых) по текущей рыночной
стоимости, в источниках их формирования – привлеченный
природный капитал.
Отражение в балансе активов по разведке и оценке и стоимости
минеральных ресурсов позволяет формировать достоверную
информацию для принятия управленческих решений по текущей и
инвестиционной деятельности, а также соответствует международным
подходам, что имеет практическую значимость для сопоставимости
экономических
показателей
отечественных
организаций
с
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аналогичными показателями предприятий других стран в
современных условиях интенсификации процессов глобализации
сырьевых рынков и расширения международных экономических
связей Республики Беларусь.
Отражение в составе капитала организации добывающей
промышленности привлеченного природного капитала приводит к
необходимости внесения изменений и в отчет об изменении
собственного капитала. Так предлагаем в действующую форму отчета
добавить графу «Привлеченный природный капитал», по строкам
который будут отражаться соответствующие изменения.
Как уже было отмечено ранее деятельность по разведке и оценке
минеральных ресурсов имеет ряд отличительных особенностей. Не вся
информация, отражающая специфику данной деятельности, находит
свое отражение в формах отчетности. В этой связи предлагаем
информацию, касающуюся специфики добывающих организаций, и
влияющую на оценку эффективности их деятельности раскрывать в
примечаниях к отчетности.
Инструкция о порядке составления бухгалтерской отчетности,
утвержденная постановлением Министерством финансов Республики
Беларусь от 31.10.2011 № 111 определяет, что примечания к
бухгалтерской отчетности должны содержать дополнительную
информацию, которая не отражается в бухгалтерском балансе, отчете
о прибылях и убытках, отчете об изменении собственного капитала,
отчете о движении денежных средств, отчете об использовании
целевого финансирования, но уместна для понимания бухгалтерской
отчетности ее пользователями. Это может быть любая поясняющая
информация, которая представляет интерес для пользователей
отчетности и является важной для оценки ими различных сторон
ведения бизнеса организацией, оказывающих влияние на показатели
отчетности.
Рассмотрим состав информации, подлежащей отражению в
примечаниях к отчетности с учетом специфики и особенностей
деятельности организаций добывающей промышленности.
В связи с тем, что в бухгалтерском балансе по предлагаемой
строке «Минеральные ресурсы» будет отражена текущая рыночная
стоимость используемых минеральных ресурсов за минусом их
истощения, предлагаем в примечаниях к отчетности раскрывать
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стоимость истощения минеральных ресурсов за отчетный период.
Бухгалтерский баланс предусматривает отражение информации
только в стоимостной оценке. То есть данные об общих объемах
запасов полезных ископаемых, а также в разрезе различных категорий
не доступны для заинтересованных пользователей. Следовательно, в
примечаниях к отчетности целесообразно отражать объем оценочных
запасов полезных ископаемых по каждой их указанных категорий
отдельно: 1) разведанные в сумме категорий А+В+С1; 2)
рентабельные; 3) доступные к разработке.
Согласно
предложенной
автором
методики
учета
экономического потенциала используемых минеральных ресурсов
предусмотрено проведение их переоценки в связи с изменением
текущих рыночных цен, а также при изменении объема запасов по
результатам доразведки. На основании этого, предлагаем в
примечаниях к отчетности раскрывать соответствующую причину
переоценки текущей рыночной стоимости минеральных ресурсов
(запасов полезных ископаемых).
Отсутствие аналитических данных о детальной структуре и
условиях изменения объемов минеральных ресурсов (запасов
полезных
ископаемых),
затрудняет
оценку и
управление
эффективностью геологоразведочных работ, проведению переоценки
и т.д. Поэтому необходимо предоставление пояснений к информации
об объеме запасов, в связи с чем обусловлено то или иное изменение.
Так изменения могут быть связаны с: пересмотром предыдущих
оценок; добычей запасов из недр; повышением нефтеотдачи пласта;
приобретением
участков
недр,
содержащих
углеводороды;
расширением площади открытого месторождения.
Совокупные капитализированные затраты, формирующие
стоимость активов по разведке и оценке, согласно предложениям
автора будут отражаться в бухгалтерском балансе. Вместе с тем, на
основании выделенных в составе активов по разведке и оценке
инвентарных объектов материального и нематериального характера
предлагаем в примечании к отчетности дополнительно раскрывать
информацию об активах по разведке и оценке в разрезе материальных
и нематериальных инвентарных объектов.
Также в состав информации, подлежащей отражению в
примечании к отчетности, по мнению автора, необходимо включить
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данные о совокупных капитализированных затратах по разведке и
оценке, связанных с недоказанными запасами, но являющиеся
значительными для организации.
В составе методики учета капитальных затрат на разведку и
оценку автором было обосновано применение механизма обесценения
до момента их реклассификации при обнаружении минеральных
ресурсов (запасов полезных ископаемых) и рекомендовано по
результатам проведенного обесценения существенную информацию
раскрывать в финансовой отчетности.
В методологии учета и анализа, используемой в деятельности
организаций нефтегазо- и горнодобывающей промышленности,
важную роль играют центры затрат.
Центры затрат определяют как будут накапливаться расходы,
как они будут группироваться для целей расчетов амортизации и
обесценения. Также особое значение центров затрат следует отметить
при проведении анализа использования минеральных ресурсов
(запасов полезных ископаемых). Так организованный учет затрат,
связанных с разведкой и оценкой, выручки, прибыли, объемов
разведанных запасов по участкам недр или месторождениям,
способствует сопоставимости указанных показателей и создает
условия для повышения эффективности аналитических исследований.
Согласно SFAS № 19, при использовании метода
результативных затрат центром затрат является участок недр или
некая обоснованная совокупность площадей, объединенных общей
особенностью геологической структуры, например нефтеносным
пластом или залежью. Наиболее распространенным центром затрат в
организациях, ведущих учет по данному методу, является
месторождения.
Необходимость центров затрат выделяет также и британская
версия метода результативных затрат. Согласно SORP 2001 г., затраты
должны группироваться по месторождениям [4].
Таким образом, информация, требующая обязательного
раскрытия в отчетности нефтегазо- и горнодобывающих организаций,
на наш взгляд, должна предоставляться в разрезе центров затрат,
которые будут являться оптимальными в соответствии с условиями
осуществляемой деятельности (по каждой стране и /или
географическому району, по месторождению, по участку недр, по
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залежам).
Выводы. Обобщая вышесказанное, в таблице 1 представим
рекомендации по совершенствованию бухгалтерской отчетности
организаций добывающей промышленности.
Таблица 1
Рекомендации по совершенствованию бухгалтерской отчетности
Название отчета
Бухгалтерский баланс

Отчет об изменении
собственного капитала
Примечания к отчетности

Предложения
Раздел I. Долгосрочные активы
 Минеральные ресурсы
 Вложения в долгосрочные активы
В том числе
Активы по разведке и оценке
Раздел III. Собственный капитал

Привлеченный природный капитал

Привлеченный природный капитал
1) Истощение минеральных ресурсов
2) Оценочные объемы минеральных ресурсов
(запасов полезных ископаемых)
В том числе

Разведанные
Справочно: Детально разведанные
Предварительно разведанные
Слабо разведанные

Доступные к разработке

Рентабельные
3) Причины переоценки минеральных ресурсов
(запасов полезных ископаемых)

Изменение запасов в результате
доразведки

Изменение текущих рыночных цен
4) Факторы, повлиявшие на изменение
объемов запасов полезных ископаемых,
связанные с

пересмотром предыдущих оценок

добычей запасов из недр

повышением нефтеотдачи пласта

приобретением участков недр,
содержащих углеводороды

расширением площади открытого
месторождения
5) Активы по разведке и оценке
В том числе
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Материальные
Справочно: связанные с доказанными запасами
связанные с недоказанными запасами

Нематериальные
Справочно: связанные с доказанными запасами
связанные с недоказанными запасами
6) Обесценение

Причины обесценения

Расчет возмещаемой стоимости

Сумма убытка от обесценения

Раскрытие данной информации позволит организациям
добывающей промышленности получать информационную базу для
анализа эффективности использования полезных ископаемых и
объективные данные для принятия управленческих решений в области
рационального недропользования.
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ
КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено методи та підходи, які використовуються для
здійснення управління оборотним капіталом торговельного підприємства.
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GENERAL PRINCIPLES REGARDING WORKING CAPITAL
MANAGEMENT COMMERCIAL ENTERPRISES
Methods and approaches, which are used to current capital managment in trade
firm, are explored in the article.
Key words: capital, current capital, current capital managment.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ
КАПИТАЛОМ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследованы методы и подходы, которые используются для
осуществления управления оборотным капиталом торгового предприятия.
Ключевые слова: капитал, оборотный капитал, управление оборотным
капиталом.

На сьогодні ефективне управління оборотним капіталом
виступає
визначальним
фактором
господарювання
та
конкурентоспроможності торговельних підприємств. Оборотний
капітал є динамічною частиною торговельних підприємств, за
допомогою якої при переході на ринкові умови господарювання
необхідно було пристосовуватися до ринкового середовища.
Якщо підійти до питання управління таким ресурсом не тільки з
точки зору розвитку його методології, а й з позицій практики, то
можна сказати, що воно актуальне і потребує детального вивчення.
Здійснюючи діяльність, перед торговельними підприємствами
виникає багато питань і якість їх вирішення залежить також від стану
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оборотного капіталу. Результатом раціонального і ефективного
управління оборотним капіталом є поліпшення фінансового та
організаційного стану торговельних підприємств.
Питанням щодо сутності і значення оборотного капіталу,
ефективності його формування та використання, дослідженням різних
аспектів щодо управління оборотним капіталом присвячені праці
таких науковців як Е.Р. Брікхейм, Дж. Ван Хорн, І.О. Бланк, Ю.А.
Арутюнов, О.Б. Ватченко, В.В. Ковальов, К.В. Ізмайлова, О.П.
Пархоменко, Л.В. Пельтек, Е.С. Стоянова, Р.Н. Холт та ін. Проте,
незважаючи на численну увагу науковців, на нашу думку, питання
щодо управління оборотним капіталом є не повністю розкритим.
Метою статті є дослідження питання, що стосується загальних
засад управління оборотним капіталом торговельного підприємства.
Під оборотним капіталом розуміють частину активів
підприємства, яка включає оборотні кошти та короткострокові
фінансові інвестиції [2].
І.О. Бланк стверджує, що оборотні (поточні) активи – це
сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговують
поточну виробничо-комерційну діяльність підприємства і повністю
споживаються (видозмінюють свою форму) протягом одного
операційного циклу [1].
При здійсненні управління торговельним підприємством
важливе місце займає саме управління оборотним капіталом.
Визначенням величини й оптимальної структури оборотних активів,
джерела їх формування, організація поточного та перспективного
управління оборотним капіталом – питання, які вирішуються у його
рамках.
Управління оборотним капіталом полягає в пошуку ефективних
форм його фінансування, оптимізації обсягу, удосконаленні структури,
забезпеченні прийнятного рівня ліквідності та підвищенні
ефективності використання [4].
Джерела формування та управління оборотного капіталу
значною мірою визначають ефективність їх використання. Одним із
важливих завдань системи управління є встановлення оптимального
співвідношення між власними і залученими джерелами із врахуванням
особливостей кругообігу капіталу на тому чи іншому підприємстві.
На механізм та принципи організації оборотного капіталу на
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підприємстві вплинула зміна підходів. Це пов’язано з тим, що
переважна більшість управлінських рішень носить тимчасовий
характер.
При здійсненні підприємницької діяльності та використанні
ресурсів для здійснення виробництва капітал є джерелом для
створення продуктивного активного капіталу і призводить до
виникнення зобов’язань підприємства.
Одним з головних завдань управління капіталом є оптимізація
величини оборотних коштів [4]. Перш за все необхідно виключити
можливість їх гострого дефіциту, який може призвести до фінансової
кризи на підприємстві. У той же час небажаним є і перевищення
поточних активів над поточними зобов’язаннями, тому що це
погіршує ліквідність підприємства, уповільнює оборотність оборотних
коштів, мінімізує прибуток тощо.
Торговельному підприємству необхідно будувати систему
управління оборотним капіталом шляхом врахування виявлених
слабких місць, які виникли в системі управління. В свою чергу це
дозволить не тільки інтегрувати управління оборотним капіталом в
загальну систему менеджменту підприємства, а й
підвищити
ефективність управління оборотним капіталом на будь-якій стадії
кругообігу.
Узагальнюючи вищесказане, варто навести послідовність
побудови системи управління оборотним капіталом підприємства:
1) визначення цілей та завдань формування оборотного капіталу,
узгодження їх із стратегічними цілями підприємства;
2) аналіз ефективності використання оборотного капіталу в
попередньому періоді та формулювання рекомендацій на наступний
період;
3) вибір базової політики та методів управління оборотним
капіталом в розрізі його складових частин;
4) формування складу та структури оборотного капіталу на
наступний період у відповідності до встановленого виробничого
плану;
5) розробка механізму управління складовими оборотних
активів (вибір критеріїв формування структури оборотних активів;
вибір оптимальних джерел фінансування; створення системи
моніторингу за використанням коштів на фінансування; створення
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системи
нормативів
використання;
запровадження
системи
моніторингу
за
ефективністю
використання;
розподіл
відповідальності);
6) введення механізму управління оборотним капіталом в дію
(оперативне управління);
7) моніторинг і контроль отриманих результатів, зіставлення їх
із визначеними завданнями [6].
Дана послідовність дій побудована із врахуванням особливостей
обігового циклу оборотного капіталу.
Для того, щоб здійснювати ефективне управління оборотним
капіталом підприємства необхідно використовувати методи
управління. О. Волков пропонує використовувати наступні:
1)
забезпечити
оптимальне
співвідношення
між
платоспроможністю та рентабельністю шляхом підтримки відповідних
розмірів і структури обігових активів;
2) підтримувати оптимальне співвідношення власного та
позикового капіталу, оскільки від цього залежить фінансовий стан
підприємства;
3) зменшити перетік обігового капіталу в дебіторську
заборгованість, тобто в кошти підприємства, які знаходяться в обігу
інших підприємств;
4) зменшити закупівлю великих партій сировини, матеріалів і
комплектуючих [5].
Виходячи з того, що В. Шеремет [7] вважає, що «управління
оборотними коштами підприємства повинне забезпечити компроміс
між ризиком втрати ліквідності й ефективністю виробничогосподарської діяльності, що характеризується показниками
рентабельності», можливі два варіанти компромісу в управлінні:
1) ризикований, при якому діяльність характеризується великим
обсягом залученого капіталу, невеликими значеннями ліквідності, але
існує можливість одержання великого обсягу прибутку;
2) обережний, при якому ліквідність висока, обсяг залученого
позикового капіталу невеликий і низький прибуток від даного виду
діяльності [5].
Зважаючи
на
актуальність
досліджуваного
питання,
А. Золотарьов, І. Волик та Є. Кузькін пропонують інший підхід, який
необхідно використовувати при здійсненні управління. Вони
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вважають, що
невиправданим є об'єднання управління всім
оборотним капіталом у єдиний комплекс. Це пояснюється тим, що
окремі елементи оборотного капіталу підприємства функціонують у
різних сферах: виробництва, обігу та у сферах виробництва й обігу, не
пов'язаних з основним напрямом виробничої діяльності [3].
Як засіб управління капіталом у сфері обігу можуть
використовуватися:
1) оцінка реальної вартості дебіторської заборгованості;
2) контроль за співвідношенням дебіторської та кредиторської
заборгованості;
3) розрахунки коефіцієнтів інкасації та зменшення дебіторської
заборгованості на суму безнадійних боргів;
4) маніпулювання строками товарних кредитів і надання знижок
за негайну проплату товару;
5) ранжування дебіторів за допомогою ABC-аналізу;
6) оцінка можливості факторингу, тобто продажу дебіторської
заборгованості [5].
Критерієм управління оборотним капіталом повинно бути
забезпечення запланованого рівня фінансових показників роботи
підприємства, які формуються внаслідок відтворення оборотного
капіталу, тобто руху елементів капіталу за етапами відтворювального
циклу. Цей рух супроводжується природною структурно-динамічною
зміною оборотного капіталу. Тому при дослідженні та оцінюванні
управління оборотним капіталом необхідно виходити не тільки з його
статики, але й динаміки, що в сукупності у процесі руху капіталу
забезпечують формування прибутку, тобто результативність
виробничо-господарської діяльності [5].
Для покращення свого фінансового становища та отримання не
тільки запланованих прибутків, а навіть вище запланованих
торговельному підприємству необхідно здійснювати ефективне
управління оборотним капіталом. Подальше дослідження даного
питання має важливе значення для поліпшення не тільки основних
показників фінансово-господарської діяльності, а й призведе до
соціально-економічного розвитку країни та підвищить благополуччя
суспільства.
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СТАТУС СТАНДАРТІВ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ
В ПІДПРИЄМСТВІ
СТАТУС СТАНДАРТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ В ПРЕДПРИЯТИИ
STATUS OF STANDARDS IN ENTERPRISE MANAGEMENT
CONTROL
У статті досліджено теоретичні аспекти стандартів управлінського
контролю, що будуть виступати дієвим інструментом підвищення ефективності
використання внутрішніх ресурсів підприємства та сприяти адаптації його
діяльності до умов мінливого зовнішнього середовища
Ключові слова: контроль, стандарти контролю, підприємство, господарська
діяльність
В статье исследованы теоретические аспекты стандартов управленческого
контроля, что будут выступать действенным инструментом повышения
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эффективности использования внутренних ресурсов предприятия и способствовать
адаптации его деятельности к условиям изменяющейся внешней среды
Ключевые
слова:
контроль,
стандарты
контроля,
предприятие,
хозяйственная деятельность
In the article the theoretical aspects of management control standards that will act
as an effective instrument for improving the efficiency of internal enterprise resources and to
promote adaptation of its activities to a changing environment
Keywords: control, control standards, enterprise, business activities

Стандарти управлінського контролю є вагомими чинником
підвищення ефективності господарської діяльності підприємства та
посилення ролі системи контролю в управлінні ним. Це обумовлено
взаємозв’язком теорії управління та практичних аспектів
функціонування системи контролю. Для чіткості окреслення точок
взаємозв’язку доцільним є визначення статусу стандартів.
Стандарти управлінського контролю в підприємстві є
основоположними документами, що регулюють діяльність системи
контролю. Це сукупність фундаментальних документів із порядку
впровадження та функціонування системи контролю суб’єктів
господарювання. Стандарти бувають:
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Види стандартів
управлінського контролю

базові

Додаткові

визначають концептуальні основи системи
управлінського
контролю:
принципи,
елементи, процедури, режими, оцінку
системи управління тощо

розробляються в підприємстві відповідно до
вибору та реалізації різних режимів
контролю, умов конкретного суб’єкта
господарювання

Рис. 1 Види стандартів управлінського контролю

Першим етапом при розробці стандартів управлінського
контролю є визначення базових складових з метою формування його
концептуальних основ. На основі них, вище керівництво розробляє
інструкції щодо функціонування системи управлінського контролю
відповідно до положень базових стандартів, принципів пріоритетності,
доцільності тощо. З точки зору змісту базова складова системи
контролю має узгоджуватись з діючими нормативно-правовими
актами з питань оподаткування, трудового законодавства,
бухгалтерського обліку тощо. Стандарти управлінського контролю не
повинні бути формальним елементом, а становити частину існуючої
національної системи законодавства та важливим доповненням до неї.
Ієрархічну
систему
нормативно-правового
забезпечення
регулювання здійснення господарської діяльності в Україні можна
представити за допомогою рівнів (рис.2):
Як правило, у наведених рівнях нормативно-правового
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забезпечення (рис.2), верхні рівні здійснюють керівництво нижчими,
проте останні є більш конкретними. Відповідно до наведених рівнів,
нормативні акти розроблені в підприємстві будуть формуватися на
останньому рівні. При цьому слід відмітити певне ігнорування деяких
елементів управління, зокрема в частині формування стандартів
управлінського контролю, механізмів оцінки та стимулювання. Тому,
розробка стандартів управлінського контролю в межах підприємства є
актуальною, вони мають формуватися в межах дев’ятого рівня нині
діючої системи нормативно правового забезпечення [3,4,7].
Стандарти управлінського контролю можна розглядати з
позицій зовнішніх та внутрішніх правил: зовнішні - розгляд критеріїв
зовнішнього державного або інституційної нагляду, внутрішні можуть бути використані в якості правил об’єднання підприємств
(організацій) для проведення внутрішніх господарських операцій. В
даний час увага щодо нормативно-правового забезпечення
функціонування системи управлінського контролю, в основному,
зосереджена на зовнішніх правилах при знеціненні внутрішніх правил.
Проте доцільним є розгляд стандартів управлінського контролю і з
позицій внутрішніх інтересів підприємства, як запоруки успішного
функціонування системи контролю.
Хоча головним призначенням стандартів управлінського
контролю є власне контроль та регулювання поведінки системи
управління суб’єкта господарювання, проте це не є головною
вимогою. Управлінський контроль - це свого роду інструмент для
менеджерів підприємства в досягненні стратегії його розвитку. Тому,
головною метою стандартів є надання рекомендацій системі
управління, на основі окреслення нормативного забезпечення системи
контролю та управління за для досягнення задекларованих цілей
підприємства.
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І
рівень

Конституція України — основа всього законодавства
України

ІІ
рівень

нормативно-правові акти України, що відображають основні
норми регулювання діяльності державних органів та їх
структур, їх завдання, напрями діяльності, функції та
повноваження

ІІІ
рівень

ІV
рівень

нормативно-правові акти Президента України,
обов'язковими до виконання в межах України

які

є

міжнародні нормативно-правові акти , які є обов’язковими
для країн-учасниць різних об’єднань

V
рівень

нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, який
відповідно до Конституції України є вищим органом
виконавчої влади

VІ
рівень

міжвідомчі нормативні акти, що регулюють порядок
взаємодії суб'єктів системи в розрізі окремих напрямів
діяльності

VІІ
рівень

нормативно-правові акти міністерств та інших органів
виконавчої влади, які у межах своєї компетенції, на основі
чинного законодавства, а також відповідно до актів
Президента
України,
Кабінету
Міністрів
України
розробляють відомчі нормативні акти: накази, інструкції,
положення, постанови, програми, листи, що спрямовані на
реалізацію функцій відповідно до компетенції в конкретній
сфері життєдіяльності

VІІІ
рівень

ІХ
рівень

локальні нормативні акти — такі юридичні документи, що
містять норми права, які приймаються місцевими органами
влади, суб'єктами управління на конкретному підприємстві
та які є обов'язковими для виконання всіма підприємствами,
а також посадовими особами та громадянами на території,
підпорядкованій даному органу влади

складають нормативні документи та накази, розпорядження в
межах суб’єкта 328
господарювання
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Рис. 2 Рівні нормативно-правового регулювання суб’єктів
господарської діяльності

В свою чергу, слід відзначити
взаємозв’язок стандартів
управлінського контролю із існуючими стандартами внутрішнього
контролю в підприємстві. На наш погляд, стандарти управлінського
контролю органічно доповнюють стандарти внутрішнього контролю і
в сукупності вони становлять повну систему контролю суб’єкта
господарювання. Стандарти управлінського і внутрішнього контролю
спрямовані на зміцнення контрольного середовища в підприємстві та
сприяють дотриманню стандартизації та інституціоналізації
управління в практичній діяльності, хоча і мають різні обов’язки, а
також функціонують у різних площинах.
Цілі та принципи управлінського і внутрішнього контролю, як
правило подібні, проте є деякі відмінності в їх процедурах і методах.
Стандарти внутрішнього контролю в підприємстві, як правило,
орієнтовані на: ризик, розробку процедур і методи визначення ризику,
оцінку ризику діяльності та ризику у звітності. Стандарти
управлінський контроль також орієнтовані на ризик, проте з більш
відкритими процедурами та більшою орієнтацією на конкретні
режими управління. Також слід наголосити і на деяких відмінностях
методів окреслених в стандартах. Зокрема в стандарти внутрішнього
контролю включають в себе методи контролю бухгалтерського обліку,
бюджетного контролю, збереження майна, контролю внутрішньої
звітності, електронного контролю, інформаційних технологій тощо
[1,8,10]. Ці методи також використовуються системою управлінського
контролю, проте в його стандартах акцентується увага на: контролі
поведінки, оцінки, контролі та стимулюванні інших комплексних
методів управління щодо використання ініціативи та творчого
потенціалу керівників і співробітників підприємства.
Отже, стандарти управлінського контролю будуть виступати
дієвим інструментом підвищення ефективності використання
внутрішніх ресурсів підприємства та сприяти адаптації його діяльності
до умов мінливого зовнішнього середовища.
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ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІТИЧНОГО
ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ НА
ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В
КОРПОРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ АГРОБІЗНЕСУ
SOME APPROACHES TO ANALYTICAL MANAGEMENT
TOOLS BY COST TO PRODUCE THE AGRICULTURAL
PRODUCTION IN CORPORATE MANAGEMENT OF
AGRIBUSINESS
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИТИЧЕСКОМУ
ИНСТРУМЕНТАРИЮ УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ
НА ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В КОРПОРАТИВНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
АГРОБИЗНЕСА
У статті розглянута характеристика АВС-методу і традиційного
позамовного методу калькулювання. Представлено порівняння методу «точно в
строк» і традиційного попередільного методу обліку витрат і калькулювання. А
також описана необхідність впровадження в систему агробізнесу CVP-аналізу.
Ключові слова: АВС-метод, CVP- аналіз, модель аналізу витрат.
The article describes the characteristics of the ABC analysis and the traditional
ostensible calculation method. A comparison of method ‘just in time’ and the traditional
process method of cost accounting is provided. And the need to implement in agribusiness
CVP-analysis is also described.
Keywords: ABC analysis , CVP analysis, cost analysis model.
В статье рассмотрена характеристика АВС-метода и традиционного
позаказного метода калькулирования. Представлено сравнение метода «точно в
срок» и традиционного попередельного метода учета затрат и калькулирования. А
также описана необходимость внедрения в систему агробизнеса CVP-анализа.
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Постановка проблемы. По своему содержанию и задачам
управленческий анализ в сельскохозяйственных организациях во
многом схож с анализом себестоимости в других отраслях
национальной экономики. Однако методика его проведения имеет
некоторые отличия, обусловленные специфическими особенностями
этой отрасли производства[5].
В соответствии с ПБУ 9/99, 10/99, Налоговым кодексом РФ
предусмотрено два варианта учета затрат на производство продукции
для отечественных предприятий, в том числе и сельскохозяйственных.
Первый вариант - это традиционный для отечественного учета так
называемый калькуляционный метод, при котором в течение
отчетного периода по дебету счетов учета затрат на производство (20,
23, 25, 26 и др.) с кредита счетов учета ресурсов собираются затраты
отчетного периода с подразделением затрат на прямые, относимые в
дебет сч. 20 и 23, т.е. непосредственно связанные с производством
данного вида продукции, выполнением работ или оказанием услуг, и
косвенные (накладные), относимые в дебет сч. 25 и 26, не связанные
непосредственно с конкретным продуктом (работой, услугой), а
обусловленные процессами организации, обслуживания производства
и управления им. Расходы, собранные на сч. 25 и 26, подлежат
списанию в конце отчетного периода в дебет сч. 20 и 23 по
принадлежности с единовременным их распределением между
объектами калькулирования, в разрезе которых организуется
аналитический учет, пропорционально той или иной базе. Счета 25 и
26 закрываются, и калькулируется полная производственная
себестоимость
готовой
продукции.
Другой вариант основывается на системе неполного,
ограниченного включения затрат в себестоимость продукции по
признаку зависимости от объема производства, получившего название
"директ-костинг" (direct-costing). Деление затрат в сельском хозяйстве
на переменные и постоянные позволяет определять их динамичность и
зависимость от различных факторов, осуществлять оперативный
контроль за издержками подразделений организации, выявлять роль и
место отдельных видов затрат в процессе производства, принимать
объективные стратегические и тактические управленческие решения
332

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

по снижению себестоимости продукции.
Анализ последних исследований и публикаций. В условиях
рыночной экономики в результате расширения ассортимента
продукции, автоматизации производственных и учетных процессов,
благодаря чему уменьшилась доля прямых трудовых затрат и стало
возможным появление новых методов учета затрат и калькулирования
себестоимости, таких, например, как АВС - метод.
АВС-метод (АВ-костинг: учет затрат по функциям или бизнеспроцессам) – это калькуляционная система, рассматривающая
операции в качестве основных объектов учета затрат и
калькулирования в целях исчисления себестоимости продукции и
определения эффективности бизнес-процессов (табл.1).
Таблица 1
Характеристика АВС-метода и традиционного позаказного метода
калькулирования*
Позаказный
Признаки сравнения
АВС-метод
метод
Делится на основные функции,
Представлена
1. Производственная
операции, например,
единым
деятельность (бизнес)
оформление заказов на
комплексом
материалы и т.д.
операций
Операции, необходимые для
2. Объект учета затрат
Заказ, продукция
выполнения заказа
3. Объект калькуляции

Промежуточный – операции,
итоговый - продукция

Заказ, продукция

4. База распределения
накладных расходов

Для каждого вида
деятельности выбирается
собственный носитель затрат

Основная
заработная плата
(трудозатраты)

Две

Одна

Возможен

Затруднен

Сложное, но упрощается в
результате автоматизации
расчетов

Простое

5. Число ступеней
распределения
накладных расходов
6. Контроль расходов
по стадиям их
возникновения
7. Применение
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8. Ориентация на
Управления
задачи
*Составлено авторами по [1].

Учета

Может сложиться впечатление, что использование АВС-метода
является решением всех проблем учета затрат. Безусловно, АВС-метод
улучшает систему учета затрат организации, приводя к более точным
данным. Однако существуют и ограничения в его использовании:
1. Известная
произвольность
в
выборе
показателей
распределения. Критики АВС-метода утверждают, что некоторые
общезаводские расходы могут распределяться на продукцию
произвольно, т.к. они рассчитываются только на весь выпуск. Однако
защитники АВС-метода возражают, что, несмотря на это, он все равно
дает более точную информацию, и это дает ему преимущество.
2. Использование АВС-метода требует больших затрат на
исследование операций, ведение документации и т.д., поэтому в
некоторых случаях эти расходы могут превышать ожидаемые выгоды.
Другим нетрадиционным подходом к учету затрат и
калькулирования является метод «точно в срок». Производственная
система «точно в срок» основана на концепции управления «точно в
срок», направленной на устранение бесполезных затрат и непрерывное
совершенствование производственного процесса.
Калькулирование «точно в срок» представляет собой
модификацию попередельного метода учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции (табл.2).
Таблица 2
Сравнение метода «точно в срок» и традиционного попередельного
метода учета затрат и калькулирования*
Признаки сравнения
Метод «точно в срок»
Попередельный метод
1. Страхование
Отсутствует
Присутствует
запаса
2. Размер запаса,
Определяется по формуле
закупок
Показывает текущую
экономического
материальных
потребность
(оптимального) размера
ресурсов
заказа
Имеет приоритетное
Не имеет приоритетного
3. Сбыт
значение
значения
4. Наличие запаса
Нет
Есть
незавершенного
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производства
5. Качество
продукции

Отсутствие брака

6. Варианты
сводного учета

Не использует
полуфабрикатный
вариант учета

7. Расходы на
хранение и
внутризаводскую
транспортировку
8. Затраты на оплату
труда основных
производственных
рабочих

9. Бухгалтерские
записи по учету
затрат на
производство и
расходов на продажу

Допускается небольшой
брак
Учет движения
полуфабрикатов на
специальных счетах

Минимизируются

Имеют существенное
значение

Включаются в состав
общепроизводственных
расходов

Прямо относятся на счета
затрат

Д 90 К10 –
израсходованы
материалы на
производство продукции;
Д 25 К 70, 69… начислена зарплата
основных
производственных
рабочих;
Д 90 К 25 – списаны
общепроизводственные
расходы на
себестоимость
продукции.

Д 20 К 10 –
израсходованы
материалы на основное
производство;
Д 20 К 70, 69 – начислена
зарплата основных
производственных
рабочих;
Д 25 К 10, 70, 69 . . . отражены
общепроизводственные
расходы;
Д 20 К 25 – включены
общепроизводственные
расходы в себестоимость
продукции;
Д 43 К 20 – выпущена из
производства готовая
продукция;
Д 90 К 43 – списана
себестоимость проданной
продукции.

*Составлено авторами [2].

Достоинствами системы «точно в срок» являются:
- уменьшение уровня запасов и минимизация вложений в сырье
и материалы (идеальный вариант – нулевые запасы);
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- сокращение количества поставщиков с уменьшением времени
и затрат на переговоры;
- использование долгосрочных контрактов с покупателями и
снижение затрат на заключение договоров;
- повышение качества продукции;
- сокращение затрат на внутреннее перемещение материалов и
готовой продукции;
- уменьшение затрат на хранение.
Изложение
основных
результатов
исследования.
Возможность эффективно решать задачи расчета себестоимости
производимой продукции также предоставляют ERP-системы, которые
в отличие от специализированных бухгалтерских приложений помимо
финансовой информации по фактическим затратам содержат данные
по реальному использованию разного рода ресурсов в процессе
производства.
Во-первых, ERP-система – это информационная система для
идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, которые
необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и
учета в процессе выполнения клиентских заказов.
В более общем контексте, ERP-система – это методология
эффективного планирования и управления всеми ресурсами
предприятия, которые необходимы для осуществления продаж,
производства, закупок и учета при исполнении заказов клиентов в
сферах производства и оказания услуг.
Инструментарий ERP-системы дает возможность формировать
себестоимость в разрезе «элементов затрат», т.е. в составе
себестоимости конкретного вида готовой продукции или
полуфабрикатов отдельно учитываются прямые затраты на материал,
прямые затраты на ресурсы производства (оборудование, персонал),
затраты, связанные с обработкой на стороне, косвенные
общепроизводственные затраты (косвенные общехозяйственные
затраты) [2].
Однако, внедрение ERP-системы – достаточно сложный,
длительный и дорогостоящий процесс. Для предприятия среднего
бизнеса стоимость внедрения будет составлять около 100000$ (по
курсу ЦБ РФ на 11.06.15 около 5430 тыс.руб.) Интеграция ERP
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системы в бизнес-процессы компании предполагает серьезные
изменение логики внутренних процедур в компании, реинжиниринга
бизнес-процессов, а также значительные изменения в работе ее
сотрудников. В связи со сложностью проекта сроки внедрения систем
класса ERP достаточно большие (около двух лет для среднего
предприятия).
Положительными сторонами внедрения Enterprise Resource
Planning системы на предприятии являются:
- сокращение уровня страховых запасов;
- своевременность
пополнения
материально-технических
ресурсов;
- повышение оборачиваемости оборотных средств;
- сокращение неликвидных запасов и числа неплановых закупок;
- повышение объемов производства и повышение
эффективности
- эффективный контроль расхода материалов;
- повышение эффективности ценообразования;
- снижение трудозатрат на формирование бухгалтерской
отчетности [3].
Выводы. Таким образом, проанализировав основные методы
учета затрат можно прийти к выводу, что максимальную отдачу даст
внедрение системы ERP-класса. Ни смотря на высокую стоимость,
данная система позволила бы эффективно контролировать и
регулировать процесс производства на всех этапах, от приобретения
сырья и материалов до выхода конечной продукции, что очень
актуально для агробизнеса. По данным независимых аналитических и
информационных агентств, внедрение ERP-системы может дать
следующий экономический эффект:
- экономия оборотных средств на 2%;
- снижение складских запасов на 20%;
- увеличение оборота на 25%;
- увеличение оборота материальных запасов на 30%;
- снижение затрат на 35%.
К основным задачам анализа формирования и управления
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затратами на производство сельскохозяйственной продукции следует
отнести:
 сопоставление нормативных (плановых) и фактических
данных;
 выявление причин отклонений и возникновение проблемных
участков в производстве продукции;
 анализ структуры и динамики затрат, и выявление факторов
повлиявших на отрицательное их изменение.
Комплексный анализ затрат осуществляет финансовоэкономическая
служба.
Руководителю
сельскохозяйственной
организации необходимо потребовать лишь итоговый отчет,
содержащий анализ существенных отклонений затрат в разрезе
обобщенных статей расходов.
Таким образом, внедрение в систему агробизнеса CVP-анализа,
как инструмента управления затратами, позволит не только
определять объем продаж, при котором достигается покрытие всех
расходов организации, но и оперативно отслеживать изменение
соотношения переменных и постоянных затрат с целью их
регулирования и снижения.
Литература:
1. Николаева С.А. Формирование себестоимости в современных условиях //
Бухгалтерский учет. – 1997. – № 11. – С. 60–64.
2. Основные концепции управленческого анализа затрат на предприятии.
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.upruchet.ru/articles/2005/1/1763.html, дата
обращения 30.09.16.
3. Управление себестоимостью продукции с помощью инструментария ERPсистемы. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.topsbi.ru/default.asp?artID=1619,
дата обращения 07.09.16.
4. Скарюпина М.Б. Некоторые аспекты формирования и использование
информационно-аналитического инструментария оценки эффективности программы в
агропродовольственной системе // Современные тенденции сельскохозяйственного
производства в мировой экономики Материалы XIV Международной научнопрактической
конференции.Кемерово,
2015.
-С.
437-444.
URL:http://elibrary.ru/item.asp?id=25005858, дата обращения – 10.09.2016.
5. Skaryupina M.B. Conceptual model and monitoring methodology of mechanism
for evaluation of the implementation of a government programs//Международный научноисследовательский
журнал.
2016.
№
4-1
(46).
С.
109-112.
URL:http://elibrary.ru/item.asp?id=25944609, дата обращения -14.09.2016.

Автор: Секачева Вера Михайловна, к.э.н., доцент кафедры
338

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

бухгалтерского учета и финансов, ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ,
Кемерово, Россия
Рыльских Лариса Альбертовна, старший преподаватель кафедры
бухгалтерского учета и финансов, ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ,
Кемерово, Россия.
Полинкевич Анна Борисовна, магистрант 2 курса ФГБОУ ВО
КЕМГУ, Кемерово, Россия.
Сфера научных интересов: Организация управленческого
учета в сельскохозяйственных организациях; современный механизм
управления процессами обеспечения продовольственной безопасности
Кемеровской области.
Связаться с автором: polinkevich07@mail.ru
УДК 336.025
Сергиенко Н.С.,
Финансовый университет при Правительстве РФ
КАЗНАЧЕЙСЬКЕ СУПРОВІД ДЕРЖАВНИХ КОНТРАКТІВ
TREASURY SUPPORT FOR GOVERNMENT CONTRACTS
КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ГОСКОНТРАКТОВ
Стаття присвячена питанням контролю бюджетних витрат федерального
бюджету Федеральним казначейством. Розглядаються казначейське супровід
державних контрактів (договорів) на поставку товарів (робіт, послуг), авансування
державних контрактів через Казначейство Росії. Проаналізовано результати
практичного застосування механізмів казначейського супроводу.
Ключові слова: Федеральне казначейство, єдиний рахунок федерального
бюджету, казначейський рахунок, казначейське супровід, державний контракт.
The article is devoted to the monitoring of budget expenditures Federal budget the
Federal Treasury. The article considers the Treasury's support for the state contracts
(contracts) for the supply of goods (works, services), advance payments of government
contracts through the Treasury of Russia. We analyzed the results of the practical
application of the mechanisms of Treasury control.
Keywords: Treasury, unified account of the Federal budget, treasury account,
Treasury service, government contract.
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Статья посвящена вопросам контроля бюджетных расходов федерального
бюджета
Федеральным
казначейством.
Рассматриваются
казначейское
сопровождение государственных контрактов (договоров) на поставку товаров
(работ, услуг), авансирование государственных контрактов через Казначейство
России. Проанализированы результаты практического применения механизмов
казначейского сопровождения.
Ключевые слова: Федеральное казначейство, единый счет федерального
бюджета,
казначейский счет, казначейское сопровождение, государственный
контракт.

В современных условиях особую значимость приобретает
эффективность расходования бюджетных средств, в том числе
направляемых на закупку товаров, работ, услуг для государственных
нужд. Одним из важнейших элементов системы закупок в Российской
Федерации является государственный финансовый контроль,
осуществляемый органами государственной власти в рамках
возложенных на них Правительством Российской Федерации
полномочий. Так, в реализации функций по контролю за
государственными закупками принимают участие:
1. Счетная палата Российской Федерации осуществляет аудит
в сфере закупок путем проведения проверки, анализа и оценки
информации;
2. Министерство экономического развития Российской
Федерации проводит мониторинг закупок посредством сбора,
обобщения, систематизации и оценки данных;
3. Федеральная антимонопольная служба осуществляет
контроль в сфере закупок путем плановых и внеплановых проверок в
от ношении заказчиков, контрактных служб, контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных органов и учреждений, специализированных
организаций, операторов электронных площадок;
4. Федеральное казначейство проводит сплошной финансовый
контроль в сфере закупок на различных этапах закупочного процесса
(планирование, закупка, исполнение) и выборочный финансовый
контроль в сфере закупок путём плановых и внеплановых проверок в
отношении субъектов контроля.
Ряд вышеописанных мероприятий приобретают легитимную
основу даты вступления в силу отложенных положений Федерального
закона № 44-ФЗ. При этом Федеральным казначейством, как
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
уполномоченным на ведение открытого и закрытого реестра
контрактов, открытого и закрытого реестра банковских гарантий,
иных классификаторов и справочников на постоянной основе
осуществляются следующие контрольно-аналитические мероприятия:
- Выявление актуальных сведений о контрактах, включенных
ликвидированными
(реорганизованными)
организациями
–
государственными заказчиками;
- Выявление сведений о контрактах, по которым своевременно
не внесены изменения, в современных условиях функционирования
контрактной системы становятся актуальными вопросы повышения
ответственности ее участников за исполнение контрактов, целевого
использования авансовых платежей, доведения средств федерального
бюджета в реальный сектор экономики.
Таким
образом,
одной
из
важнейших
проблем
функционирования
контрактной
системы
в
РФ
является
необходимость усиления государственного контроля за целевым и
эффективным расходованием бюджетных средств. Эта проблема
обусловлена следующими факторами. Во-первых, исполнение
крупных государственных контрактов, как правило, сопровождается
перечислением авансовых платежей исполнителям. Практика работы с
авансами показала, что получателями бюджетных средств очень часто
становятся организации, не способные выполнить государственный
заказ, которые, получив аванс, не выполняют работы в полном объеме.
Нередко в авансовых схемах участвуют фирмы-однодневки. В 2013 г.
Правительством РФ были предусмотрены меры по повышению
качества обеспечения обязательств организаций - участников
контрактной системы. В частности, была предусмотрена возможность
использования в качестве обеспечения исполнения контрактов
банковских гарантий. Однако на практике оказалась велика
вероятность столкнуться с фальшивыми гарантиями, которые можно
оформить в банках, которые лишь формально соответствуют
требованиям Министерства финансов РФ.
По данным Счетной палаты, на начало 2015 г. объем
дебиторской задолженности за счет средств федерального бюджета
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достиг почти 4 трлн руб. Основную долю в структуре дебиторской
задолженности (69,8%) составила задолженность по авансам
выданным.
Во-вторых, существовавшая до 2015 г. система предоставления
из федерального бюджета целевых субсидий, бюджетных инвестиций,
а также авансовых платежей по государственным контрактам
предполагала перечисление денежных средств с единого счета
федерального бюджета на счета, открытые юридическим лицам получателям целевых средств в кредитных организациях.
Необходимость нововведения обусловлена проведением
жесткого контроля за денежными средствами по всей цепочке
исполнения принятого государством обязательства, в том числе с
использованием
нового
инструмента
–
идентификатора
государственного контракта.
Решение всех этих проблем потребовало законодательного
закрепления положений, регламентирующих перевод операций со
средствами, предоставляемыми из федерального бюджета на счета
Казначейства России, разработки регламента казначейского
сопровождения
государственных
контрактов.
Казначейское
сопровождение государственных контрактов предполагает следующие
обязательные процедуры:
- перечисление авансовых платежей на счета Казначейства
России;
- проведение операций на лицевых счетах, открытых в
Казначействе России всем исполнителям и соисполнителям по
государственному контракту;
- санкционирование оплаты расходов после подтверждения
факта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- предоставление информации о движении денежных средств
всем заинтересованным участникам кооперации и контрольным
органам.
Статьей 5 Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2015 и на плановый период 2016 и 2017
годов" было предусмотрено, что в 2015 г. бюджетные средства
юридическим лицам и, в частности, суммы авансовых платежей,
предусматриваемых получателями средств федерального бюджета при
заключении государственных контрактов (договоров) о поставке
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товаров, выполнении работ, оказании услуг в пределах доведенных им
лимитов бюджетных обязательств (если сумма этих контрактов
превышает 1 млрд руб.), подлежали перечислению на счета, открытые
территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях
Банка России. При этом операции по зачислению и списанию средств
на указанных счетах должны обязательно отражаться на лицевых
счетах, открытых юридическим лицам - получателям средств
федерального бюджета в Федеральном казначействе.
В рамках казначейского сопровождения государственных
контрактов в Федеральном казначействе открываются лицевые счета
юридическим лицам - исполнителям государственных контрактов,
заключенных ими с получателями средств федерального бюджета, а
также всем участникам кооперации - исполнителям контрактов,
договоров, заключаемых в целях исполнения государственного
контракта.
Основанием для открытия организациям лицевых счетов для
учета операций неучастника бюджетного процесса являются
государственные контракты или нормативные правовые акты,
устанавливающие порядок предоставления субсидий из федерального
бюджета организациям, если указанными актами заключение договора
о предоставлении субсидии не предусмотрено.
Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых
счетах, открытых юридическим лицам в Федеральном казначействе,
осуществляются после санкционирования оплаты расходов в
соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 25.12.2015 №
213н "О порядке санкционирования операций при казначейском
сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений),
а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их
исполнения".
Порядком санкционирования операций при казначейском
сопровождении
регламентированы
такие
важные
моменты
взаимодействия его участников, как:
- предоставление в органы казначейства организациейисполнителем Сведений о направлениях расходования целевых
средств;
- предоставление государственными заказчиками по
государственным контрактам в орган казначейства по месту
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обслуживания Сведений об исполнителях (соисполнителях)
государственных контрактов;
- обеспечение казначейского контроля за соответствием
информации, содержащейся в документах, подтверждающих факт
поставки товара, выполнения работ.
В Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2016 год"
были перечислены все виды договоров и госконтрактов, которые в
обязательном порядке должны проходить процедуры казначейского
сопровождения.
Начиная с 2016 г. в казначейское сопровождение включаются
государственные контракты о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг на сумму более 100 млн руб., если условиями 563
данных государственных контрактов предусмотрены авансовые
платежи.
Отметим, что в рамках поддержки казначейского исполнения
государственного контракта:
– изменены критерии отбора участников в сотрудничестве
их число существенно сократилось за счет исключения из схемы
"посредников";
– улучшилось качество представленных исполнителями
государственных контрактов (договоров) документов –
договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ.
– создание условий для мониторинга денежных потоков с,
использованием
идентификационного
кода
госконтракта
способствовало повышению финансовой дисциплины клиентов
государственных контрактов и договоров.
Для реализации мероприятий по закрытию лицевых счетов,
открытых участникам по контрактам (договорам) на осуществление
отдельных закупок товаров, работ, услуг, в случае отсутствия
операций в течение предыдущего финансового года Федеральным
казначейством был проведен анализ причин отсутствия операций на
указанных лицевых счетах.
Учитывая прозрачность и открытость операций при
казначейском сопровождении отдельными генподрядчиками было
принято решение о применении механизма казначейского
сопровождения
в
отношении
неиспользованных
остатков
государственных контрактов. Для этого с расчетных счетов, открытых
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генеральным подрядчикам в кредитных организациях, были
перечислены остатки прошлых лет на счета, открытые им или
участникам кооперации в ТОФК.
В общем, казначейское сопровождение направлено на
обеспечение:
- целевого использования бюджетных средств в виде авансовых
платежей;
- гарантированной оплаты по договорам и соглашениям
своевременно и в полном объеме;
- повышение финансовой дисциплины заказчиков и
исполнителей госконтрактов;
- предоставление достоверной информации о текущей
деятельности гензаказчика и генподрядчика;
- транспарентности движения средств федерального бюджета.
Таким образом, функции Федерального казначейства по
сопровождению всех финансовых операций гозаказчиков и
подрядчиков с бюджетными средствами направлены на повышение
качества государственного финансового контроля в сфере закупок.
Данный механизм можно уже назвать эффективным инструментом
мониторинга и анализа процедур использования бюджетных средств.
Это позволит выявлять и оценивать возможные риски появления
нарушений,
пресекать
нарушения
до
их
возникновения,
предотвращать крупное неисполнение контрактов на стадии оценки
таких рисков. Очевидным становится и тот факт, что казначейское
сопровождение в полном объеме исключает случаи размещения
средств федерального бюджета на банковские депозиты.
Как
показывает практика, функции казначейства предотвращают и
использование иных финансовых инструментов, направления
бюджетных средств, выделенных на достижение установленных
бюджетом целей на покупку валюты для извлечения прибыли, в
офшорные зоны.
Кроме
того,
казначейское
сопровождение
выступает
необходимостью для оперативного обмена информацией между
соответствующими органами государственного финансового контроля
на всех этапах бюджетного процесса, в том числе закупочного - от
планирования закупки до ее оплаты.
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ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І РОЗРОБКА
ЗАХОДІВ ЩОДО ЇХ ЗБІЛЬШЕННЯ
ASSESSMENT OF FINANCIAL RESULTS AND
DEVELOPMENT OF ACTIONS FOR THEIR INCREASE
ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ УВЕЛИЧЕНИЮ
У статті розглянуто аналіз фінансових результатів ВАТ «Кемеровський
механічний завод» Кемеровської області, для оцінки організації застосовувався
горизонтальний аналіз, методика факторного аналізу. У висновку запропоновані
заходи щодо збільшення основних видів прибутку організації.
Ключові слова: фінансовий результат, факторний аналіз, оцінка
рентабельності
The article describes the analysis of financial results of JSC Kemerovo Mechanical
Plant of the Kemerovo region; the horizontal analyses, a technique of the factorial analysis
were applied to assessment of the organization. The actions directed on increase in main
types of profit of the organization are offered.in the conclusion.
Keywords: financial result, factorial analysis, profitability assessment.
В статье рассмотрен анализ финансовых результатов ОАО «Кемеровский
механический завод» Кемеровской области. Для оценки организации применялся
горизонтальный анализ, методика факторного анализа. В заключении предложены
мероприятия по увеличению основных видов прибыли организации.
Ключевые слова: финансовый результат, факторный анализ, оценка
рентабельности

Articulation of issues. The main profit source of any organization,
the country's national riches is the skillful, intelligent enough full use of the
company's capital, timely detecting the ways to multiply it and the methods
its effective utilization [3].
Analysis of the recent research and publications. The aim of the is
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studying of theoretical and practical aspects of the analysis of the financial
organization results and development of measures to increase them on the
example of JSC Kemerovo Mechanical Plant of Kemerovo region (JSC
KMP) [4].
At the first stage of the carried-out analysis it is very important to
estimate dynamics of the main financial performance of the organization
(Table 1).
Table 1
Main financial results of organization activity
Indicator

1. Revenue
2. Normal business
expenses
3. Sales profit (loss)
4. Other revenues
and expenses except
interest expenses
5. EBIT (Earnings
Before Interest and
Taxes)
6. Interest expenses
7. Change in tax
assets and liabilities,
income tax and
others
8. Net profit (loss)
For reference:
total profit for the
period
Change over the
period of retained
earnings (uncovered
loss) on the balance
sheet

Indicator values, thous.rub.
2012
2013
2014

Change in 2014 to 2012
thous.rub
±%

251817

711692

1050022

798205

416.978

425216

688212

824538

399322

193.91

(173399)

23480

225484

398883

-130.04

(42548)

(34392)

(38893)

3655

91.4097

(215947)

(10912)

186591

402538

-86.406

15820

15213

22014

6194

139.153

(3365)

(53225)

-52107

4760.73

(196819)

(29490)

111352

308171

-56.576

(196819)

(29490)

111352

308171

-56.576

(33316)

111307

х

х

(1118)

(196819)

In table 1, we can see that annual revenue grew by 47.5% for all
analyzed period in 2014. The sales profit for 2014 constituted 225484
thousand rubles. The financial result from sales sharply grew for the
analyzed period (31.12.12-31.12.14) (by 9.6 times). Studying structure of
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financial results, it able to visible that for the end of 2012 the entity
received a general loss in the amount of 196819 thousand rubles, the
entities functioned profitably in 2014.
The main research results. Assessment of results of factorial analysis
of sale profit is represented in the Table 2.
Table 2
Assessment of results of factorial analysis of sale profit
Sum, thousand rubles.

Title factor

2014/ 2013
Due to changes in proceeds from the sale
Due to changes in prime cost
The cumulative effect of factors

+338330
-136326
+202004

Proceeding from the Table 2, it is visible that the profit at the expense
of revenue the sales profit increased in 2014 relatively 2013 by 338330
thousand rubles. The sales profit of the plant decreased in 2014 relatively
2013 by 136326 thousand rubles due to prime cost value growth.
EBIT to total revenues is described in the Table 3, calculated as the
ratio of profit before tax and interest expense, EBIT was 17.8% in 2014.
That is 17.8 kopecks of profits contained in each ruble of the entity's
revenue before tax and interest expense.
Table 3
Analysis of profitability of JSC Kemerovo Mechanical Plant, %
Absolute change (+,-)
Title factor

2012

2013

2014
2013/
2012

2014/
2013

Profitability (running at a
loss) of sales

(68,86)

3.30

21.47

72.16

18.18

Product (running at a loss)
profitability

(40,78)

3.41

27.35

44.19

23.93

(10,49)

(1.57)

5.93

8.92

7.50

(11,96)

1.59

15.53

13.55

13.94

Return on(running at a loss
assets
Return on (running at a
loss) property plant and
equipment
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Return on (running at a loss
) working capital

(45,74)

Return on equity,%

(19,36)

7.13
(3.00)

38.72

52.88

8.77

31.58

16.36

11.77

Having carried out the factorial analysis of indicators of profitability
provided to tab. 4 and 5 it is possible to draw the following conclusions.
Table 4
Factor analysis of the return on equity,%
Factors

2013 to 2012

2014 to 2013г.

18.33

10.67

-1.87

3.63

-0.10

-2.53

16.36

11.77

1. Vary in the profitability of sales
2. Vary in return on invested capital
3.Vary in ratio of sources of funds advance
money to enterprise
The combined effect of factors

Table 5
Factor analysis of the return on assets (two-factor model),%
2013 to2012

2014 to
2013

1. Vary in product profitability

9.94

5.60

2. Vary in return on invested capital

-1.02

1.90

The combined effect of factors

8.92

7.50

Factors

The growth of sales revenue exerted the positive impact on
profitability of sales, but an increase in the total cost rendered the negative
impact in the amount of 36.95% and 12.98%. The table 4 shows that the
positive effect on the change in return on equity has affected the
profitability of sales volume from 18.33% to 10.67%. The negative impact
during the whole analyzed period had ratio of sources of funds advance
money to enterprise from 0.10% to 2.53%.
Return on assets change was influenced in general by all factors; only
in 2013 the negative impact was exerted by Vary in return on invested
capital by 1.02%. Apparently from the table 5, the main positive impact on
the profitability of assets has had a change in the profitability of production.
The negative impact throughout the study period has a fixing rate.
It is necessary to carry out some of the activities to support the
further development of the positive trends of JSC KMP taking into account
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all these factors. These measures will not only support the current state of
the financial results, but also to improve them (tab.6).
Table 6
Measures to increase the efficiency forming financial results of JSC
KMP
Measures
1. Increasing production and sales, thous.
rub.
Horizontal development plan of the
organization, expanding the range of
products taking into account the demand of
the relevant market.
Implement a program of innovative
development in cooperation with PLC
"NPK" Tehmash.
This program is aimed at eliminating the
technological gap in the production of major
products, including the 23 mm and 30 mm
ammunition from the world's leading
manufacturers of arms and military
equipment, as well as the production of
competitive and innovative products and the
development of scientific and technical,
production and personnel potential.
2. Increase in other income.
At the expense of renting land, buildings
and structures released from process
equipment and their transfer into the
category of the territories, unexploited with
the subsequent alienation

2014

Predicti
ve value

Deviation,
(+ / -)

1050020

1207125

157103

21929

26027

4138

It is clear that the financial results will increase after the proposed
measures (tab. 7).
Table 7
Proposed measure effect
Indecators

2014

Sales proceeds, thous.rub
Cost of goods sold, thous.rub
Sales profit, thous.rub
Other income
Net profit, thous.rub
Profitability of sales, %

1050022
824538
225484
21929
111352
21.47
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Predictive
value
1207125
923619
283506
26067
173512
23.49

Deviation,(+ /
-)
157103
99081
58022
4138
62160
2.02
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Return on equity, %
Return on assets, %

8.77
5.93

13.03
7.55

4.26
1.62

Key takeaways. Return on equity increased due to the effective
management of financial resources at 4.26% and amount to 13.03%. Return
on assets (property) of the enterprise will increase due to the increase in net
profit. In conclusion we can say after the proposed activities that the
financial results and the effectiveness of their use in the organization will
improve.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ ЗА ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНИХ
ПРОГРАМ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
USE OF MONITORING PROCESS IN THE CONTEXT OF
THE EFFICIENCY EVALUATION OF THE STATE PROGRAMS
IN AN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГА В ХОДЕ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
У статті розглянута реалізація методичного підходу до оцінки ефективності
державних програм агропромислового комплексу з використанням процесу
моніторингу. Запропоновано 10 – ступенчатая модель побудови системи
моніторингу, яку можна використовувати при оцінці результатів державних
програм агропромислового комплексу.
Ключові слова: елементи моніторингу, оцінка державних програм,
агропромисловий комплекс.
This article reviews the implementation of the methodical approach to the evaluation
of the effectiveness of the state program financing an agro-industrial complex using
monitoring process. The 10 – Steps model for building a monitoring system that can be used
in evaluating the results of state programs supporting agribusiness.
Keywords: monitoring elements, evaluation of the state programs, agro-industrial
complex.
В статье рассмотрена реализация методического подхода к оценке
эффективности государственных программ агропромышленного комплекса с
использованием процесса мониторинга. Предложена 10 –ступенчатая модель
построения системы мониторинга, которую можно использовать при оценке
результатов государственных программ агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: элементы мониторинга, оценка государственных программ,
агропромышленный комплекс.

Постановка проблемы. Мониторинг как процесс является
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мощным инструментам государственного управления, которые может
быть использован, для того чтобы улучшить способы достижения
результатов деятельности правительства и организаций в целом .
Целью проведения мониторинга является обеспечение целевого
и результативного использования средств, предоставляемых
субъектам Российской Федерации для реализации государственных
программ.
Для проведения качественного и объективного анализа
результатов реализации комплекса мероприятий необходимо наличие
соответствующей доступной актуальной и полной информации о
текущем состоянии их реализации, достигнутых результатах и
использованных на эти цели ресурсов[4].
Нам представляется, что к основным проблемам формирования,
реализации и мониторинга целевых программ можно отнести
следующие:
– недостаточный внутренний государственный и ведомственный
контроль;
– слабое внедрение методик аудита эффективности бюджетных
расходов;
– отсутствие стандартов квалификации нарушений бюджетного
законодательства и соответствующих санкций;
– отсутствие методик обоснования затрат и установления
системы целевых индикаторов (показателей);
– недостаточный уровень независимости и объективности
органов внешнего государственного финансового контроля.
Анализ последних исследований и публикаций. Согласимся с
утверждением Денисовой И.П., что «одним из направлений, связанных
с повышением результативности государственных программ, является
мониторинг показателей, характеризующих оптимальное решение
проблем их формирования, финансирования и реализации»[1].
Основным назначением мониторинга эффективности государственных
программ представляется выработка оптимальной структуры
бюджетных расходов на реализацию государственной социальноэкономической политики на стадии обоснования заявок на
расходование бюджетных средств при проектировании региональной
государственной программы и бюджета субъектов РФ.
Мониторинг представляет собой:
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1) Процесс систематического сбора, обработки и анализа
информации, которая может быть использована для объективизации
принятия управленческих решений, с целью отслеживания изменения
контролируемых параметров, выявления возникающих рисков и
отклонений от установленных требований, выработки управленческих
решений по их минимизации, а также как инструмент обратной связи в
целях осуществления проектов, оценки программ или выработки
политики.
Он несёт следующие организационные функции:
 выявляет состояние критических или находящихся в
состоянии изменения явлений исследуемой среды, в отношении
которых будет выработан курс действий на будущее;
 устанавливает отношения с объектами исследований,
обеспечивая обратную связь, в отношении предыдущих удач и неудач
определенной политики или программ;
 устанавливает соответствия правилам и контрактным
обязательствам.
2)
Совокупность
процедур
и
способов
процесса
систематического сбора, обработки и анализа информации.
Мониторинг осуществляет непрерывную функцию, которая
использует систематический сбор данных по указанным показателям
для обеспечения управления и уведомления
основных
заинтересованных сторон о развитии с указанием степени прогресса,
достижении целей и прогресса в использовании выделенных средств.
Вследствие чего мониторинг предоставляет информацию о том, в
каком состоянии находится политика, программа или проект в любой
момент времени реализации или завершения по отношению к
соответствующим целям и результатам, носит описательный характер.
Изложение основных результатов исследования. Среди
элементов мониторинга реализации программы агропромышленного
комплекса можно выделить:
1. Описание проблемы или ситуации до начала реализации
программы;
2. Контрольные показатели для мероприятий и ближайших
результатов;
3. Сбор
данных
по
ресурсам,
мероприятиям,
и
непосредственным результатам программы;
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4. Систематическая отчетность о ресурсной обеспеченности
программы;
5. Систематическая отчетность о производственных результатах
программы;
6. Непосредственная связь с отдельных мероприятий (или серий
мероприятий) программы.
Осуществление обеспечения информации об административных,
реализационных и управленческих вопросов, в отличии от более
широких вопросов эффективности развития программ.
Также можно определить следующие элементы системы
мониторинга
результатов
государственных
программ
агропромышленного комплекса:
 Исходные данные для описания проблемы или ситуации до
программы;
 Показатели результатов программы;
 Сбор данных о результатах и информации будут ли они
способствовать к достижению результатов программы;
 Усиление внимания на восприятия изменения между
заинтересованными сторонами программы;
 Системная
отчетность
с
более
качественной
и
количественной информации о ходе работы по результатам
программы;
 Выполнение совместно со стратегическими партнерами
показателей программы;
 Охват информации об успехе или неудаче стратегии
партнерства в достижении желаемых результатов программы.
Мониторинг показывает полностью жизненный цикл проекта,
программы или политики, даже после его завершения.
Хотя эксперты не имеют единого мнения о конкретной
последовательности шагов в построении системы мониторинга,
ориентированного на результаты, но все согласны с ее
предназначением. Например, различные эксперты предлагают
четырех- или семиступенчатую модели [3]. Независимо от количества
шагов, основными действиями
при осуществлении
системы
мониторинга являются:
 Разработка результатов и целей;
 Выбор показателей результатов для мониторинга;
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 Сбор исходных данных о текущем состоянии;
 Установление конкретные целей и сроков их достижения;
 Регулярный собор данных, для того чтобы оценить
выполнение цели;
 Анализ и обнародование результата.
Предложим использовать при мониторинге результатов
государственных программ агропромышленного комплекса 10 –
ступенчатую модель построении системы мониторинга (рис.1).

Рис.1. Десять шагов к проектированию, формированию, и
функционированию системы мониторинга
результатов реализации
государственной программы агропромышленного комплекса

Данная 10-ступенчатая модель отличается от других, потому что
она включает много подробностей о том, как строить, обслуживать, а
самое главное поддерживать функциональность системы мониторинга
и оценки. Она также отличается от других подходов в том, что
содержит уникальную оценку готовности. Такая оценка должна быть
проведена до фактического создания системы. Оценка готовности, в
сущности, является основой системы мониторинга. Так же, как
строительство здания должно начинаться с фундамента, построения
системы мониторинга должно начинаться с создания оценки
готовности. Без понимания фундамента, продвижение вперед может
быть сопряжено с трудностями и, в конечном счете, приведет к
провалу. Это и является Первым шагом.
В период осуществления модель делает упор политические,
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коллективные, и партнерские процессы, вовлеченные в процесс
создания и функционирования системы мониторинга, то есть
необходимо привлекать внутренних и внешних заинтересованных
сторон для консультации и привлечения к установлению результатов,
показателей, целей и т. д.
Второй шаг модели предполагает выбор результатов
мониторинга и оценки. Результаты показывают дальнейшие
перспективы.
Шаг третий предполагает создание ключевых показателей
эффективности для прогресса мониторинга в отношении ресурсов,
мероприятий, результатов, итогов и долгосрочных последствий.
Показатели могут обеспечить непрерывную обратную связь и
богатство информации о результатах деятельности. Есть различные
рекомендации по выбору показателей, которые могут помочь в этом
процессе. В конечном счете, построения точных показателей будут
представлять собой циклический процесс.
Шаг четвертый модели связан с установлением исходных
количественных или качественных характеристик, которые могут быть
использованы в начале периода мониторинга. Базовые показатели
устанавливают начальную точку, от которой позже можно
мониторить и оценить результаты.
Шаг пятый основывается на предыдущих шагах и включает в
себя выбор целей результатов, то есть, временных шагов на пути к
долгосрочному результату. Цели могут быть выбраны путем изучения
базовых целевых уровней показателей и желаемых уровней
улучшения.
Шаг шестой модели, включает в себя как реализацию, так и
результаты мониторинга. Мониторинг результатов влечет за собой
сбор данных о качественных характеристиках, для которых даны
рекомендации.
Шаг седьмой связан с использованием, типами и выбором
времени оценки.
Шаг восьмой, сообщение о результатах, рассматривает пути
анализа и представления данных, чтобы помочь, принимающему
решения аппарату внести необходимые усовершенствования в
проектах, политике и программах.
Шаг девятый, это использование результатов, также играет
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важную роль в создании и обмене информации и обучении внутри
правительств и организаций.
Наконец, шаг десятый охватывает проблемы функционирования
системы мониторинга результатов, включая спрос, четкие функции и
обязанности, достоверной и реальной информации, отчетности,
мощности и соответствующие стимулы.
10-ступенчатая система может быть использована для
государственных проектов и программ. Хотя визуально выглядит как
линейный процесс, на самом деле это не так. Один элемент может
двигаться вперед и назад по ступеням, или работать на нескольких
одновременно.
Выводы. В отношении целевых программ в современных
условиях
необходима интеграция
элементов
мониторинга
системы формирования, согласования и реализации целевых
программ,
в
том
числе
и
государственных
программ
агропромышленного комплекса. Это позволит повысить качество
подготовки проектов и реализации государственных программ, а,
соответственно,
станет
залогом обеспечения
экономической
безопасности
бюджетного процесса и продовольственной
безопасности в целом, а также эффективности, целенаправленности и
рациональности расходования средств бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации.
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ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА КЕМЕРОВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ
ASSESSMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC
ACTIVITIES OF THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF
KEMEROVO REGION
ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У статті розглянуті основні аспекти діяльності сільськогосподарських
організацій регіону. Проведено аналіз фінансової стійкості, рентабельності та
ділової активності організацій аграрного сектора. Зроблено відповідні висновки та
запропоновані рекомендації щодо поліпшення фінансового стану організацій
агропродовольчого ринку Кемеровської області.
Ключові слова: аграрний сектор, фінансовий стан, економічна стійкість,
прогноз банкрутства
The article describes the main aspects of activity of the regional agricultural
organizations. Analysis of financial stability, profitability and business activity of the
agricultural organizations have carried out. The corresponding conclusions are drawn and
recommendations are offered to improve the financial condition of the agri-food companies
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of Kemerovo region.
Keywords: agrarian sector, financial condition, economic stability, bankruptcy
forecast.
В
статье
рассмотрены
основные
аспекты
деятельности
сельскохозяйственных организаций региона. Проведен анализ финансовой
устойчивости, рентабельности и деловой активности организаций аграрного
сектора. Сделаны соответствующие выводы и предложены рекомендации по
улучшению финансового состояния организаций агропродовольственного рынка
Кемеровской области.
Ключевые слова: аграрный сектор, финансовое состояние, экономическая
устойчивость, прогноз банкротства

Articulation of issues. The financial stability is the most important
characteristic of the financial condition of the economic entity in the present
context [4]. The author has clarified the content of the concept ‘economic
stability’ during the research, namely "economic stability characterizes the
condition of the object in relation to external impacts."
Analysis of the recent research and publications. Methodical
approaches to assessment economic stability of the organization are
approved; the priority directions increasing economic stability are
determined; the method is also offered allowing to make effective reasoned
management decision in public management of agrobusiness is also offered
[3].
The main research results. These estimates of financial and
economic activities of the regional agricultural organizations are given
below (Table 1).
Table 1
Main financial and economic indicators of the agricultural organizations in
Kemerovo region
Indicator values
Change in
Indicator
2012
2013
2014 2014 to 2012
1. Asset coverage ratio

1.4

1.39

1.77

0.37

2. Acid test ratio

0.45

0.55

0.67

0.22

3. Absolute liquidity ratio

0.14

0.17

0.16

0.02

4. Equity to total assets ratio

0.41

0.36

0.38

-0.03

5. Debt ratio

1.45

1.78

1.62

0.17

6. Working capital to current assets

-0.16

-0.26

-0.31

-0.15
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ratio
7. Net fixed assets index

1.2

1.37

1.38

0.18

8. Coverage ratio

0.63

0.64

0.73

0.1

9. Current assets to equity ratio

-0.2

-0.37

-0.38

-0.18

10. Property mobility ratio

0.51

0.51

0.47

-0.04

11. Current assets coverage ratio

0.1

0.12

0.09

-0.01

12. Reserves-to-production ratio

-0.23

-0.44

-0.5

-0.27

13. Short-term debt ratio

0.62

0.57

0.43

-0.19

14. Return on equity,%

17.19

10.6

14.8

-2.39

15. Return on assets, %

6.44

3.7

5.64

-0.79

17. Sales margin, %

7.86

1.2

10.1

2.24

18. Working capital turnover,
turnover

0.13

1.1

1.2

1.07

19.Inventory turnover, turnover

1.28

1.8

1.96

0.68

20. Receivable turnover, turnover

4.76

4.7

4.08

-0.68

21. Creditors turnover, turnover

4.44

3.3

3.69

-0.75

22. Asset turnover, turnover

0.64

0.6

0.57

-0.07

The asset coverage ratio is below the norm (1.77 versus the
normative value 2) as of 31.12.2014. At the same time it should be noted
that the ratio increased by 0.37 over the past two years The value of the acid
test ratio also doesn't meet a standards – 0.67, at a rate 1. This means that
the agricultural organizations in Kemerovo region are not enough assets
that can be in a short time to translate into cash, to repay short-term
payables. The acid test ratio didn't keep within the normative value during
the entire period.
The reserves-to-production ratio was equal to 0.5 on the last day of
the analyzed period. At the same time the reserves-to-production ratio, at
the beginning of the analyzed period (31.12.2012), was 0.23 (to be down by
0.27). Values of the ratio didn't correspond to standard during the entire
period. The reserves-to-production ratio as on 31.12.2014 has critical value.
It is visible on the short-term debt ratio that as of 31.12.2014 the share of a
short-term debt in a total debt of the regional agricultural organizations is
43%. At that the share of a short-term debt decreased by 19% for all
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analyzed period. The noticeable increase in the coverage ratio which
increased from 0.63 to 0.73 was observed for all analyzed period. As of
31.12.2014 value of the ratio was lower than the standard values. Moreover,
two of three indicators of a covering own current assets of inventories
improved the values for the period under review.
Profit on sales amounted to 1765040 thousand rubles during the
past year there was a very strong increase in 10.8 times the financial result
from sales during this period. After reviewing the normal business expenses
it was concluded that the regional agriculture organization
took into
account general economic (managing) expenses as a semi-fixed, referring
them according to the results of the reporting period on account of
implementation. Verifying interlinkages of the balance sheet indicators and
report on financial results for the last accounting period confirmed a formal
correctness of reflection in the reporting of deferred tax assets and
liabilities. For 2014 the regional agricultural organizations got profit as on
sales, and in general due to financial and economic activities, as caused
positive values of all of three indicators of profitability provided in the
table.
During 2014 the regional agricultural organizations got on ordinary
activities profit in the amount of $ 10.1 kopecks from each ruble of sales
revenue. Moreover, growth of profitability of ordinary activity in
comparison with this indicator for 2013 (+8.9 kopeks) takes place. Earnings
Before Interest and Taxes (EBIT) to revenue of the organization amounted
to 15.7% for 2014. This means that 15.7 kopecks profits contained in each
ruble of revenue of the agricultural organization in the region before tax
and interest expense. During 2014 each ruble of equity of the regional
agricultural organizations has provided 14.8 rubles net profit. The return on
equity grew by 4.2% during the analyzed period. Over the past year the
value of the return on equity can be characterized as positive. Return on
assets, during the past year, amounted to 5.64% that is by 1.94% higher
than the value of return on assets for the period from 01.01.2013 to
31.12.2013.
Data about asset turnover on average over the entire period under
review show that the agricultural organization in the region receives
proceeds equal to the sum of all available assets for 640 calendar days. 186
days are required on average to receive proceeds equal to the annual
average remainder of the inventories.
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Altman Z-score was calculated below as one measure of the
probability of bankruptcy of the organization (the 4th-factor model for the
private non-manufacturing companies was taken for the analysis)/
Bankruptcy evaluation is given below (Table 2).

Ratio

Table 2
Bankruptcy forecast regional agro-industrial complex
Calculation
2014
Multiplier
Product
(Current Assets −
Current Liabilities) /
Total Assets

0,21

6,56

1,35

T2

Retained Earnings /
Total Assets

0,26

3,26

0,86

T3

Earnings Before
Interest and Taxes /
Total Assets

0,09

6,72

0,6

Book Value of Equity
/ Total Liabilities

0,62

1,05

0,65

T1

T4

Altman Z-score

3,46

Z-score value amounted to 3.46 on the results of the calculations for
the regional agricultural organization (Table 14) on December 31, 2014.
This index value indicates low bankruptcy probability of the agricultural
organization in the region.
Кey takeaways. However, the unavailability of credit resources due
to low profitability, the increase in accounts payable, higher tariffs of
energy and fertilizers, lack of stable distribution channels of agricultural
products are typical for the agricultural sector [4].
Local authorities are recommended to promote participation of
agricultural producers in programs and tenders on receipt of grants,
subsidies; to develop market infrastructure - agricultural consumer
cooperatives, the service and information and consulting centers; to
promote implementation and promotion of agricultural products in retail
chain stores, on domestic and export markets; to stimulate to
implementation of energy-saving technologies, the possibility of
preferential electricity tariffs for agricultural producers.
The proposed recommendations in the future will contribute to the
positive tendency in the development of financial and economic activities
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of agricultural producers in the region.
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРОИЗВОДСТВА
MANAGEMENT OF PRODUCTION EXPENDITURES
У статті розкрито теоретичні аспекти управління витратами, а саме
сформульовано поняття витрат, досліджено елементи, принципи та методи
управління витратами. Розглянуто систему управління витратами як основу
раціонального використання ресурсів і оптимізації витрат підприємства
Ключові слова: витрати, методи, управління витратами, принципи, система
управління.
В статье раскрыты теоретические аспекты управления расходами, а именно
сформулировано понятие затрат, исследованы элементы, принципы и методы
управления затратами. Рассмотрена систему управления затратами как основa
рационального использования ресурсов и оптимизации затрат предприятия
Ключевые слова: расходы, методы, управление затратами, принципы,
система управления.
In the article describes theoretical aspects of cost management, namely, formulated
the concept of cost and explored the elements, principles and methods of cost management.
Considered the cost management system as the basis of rational use of resources and cost
optimization of the enterprise
Keywords: costs, methods, cost management, principles, control system.

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки головною
метою
діяльності
будь-якого
підприємства
є
досягнення
максимального прибутку. Прибуток виступає мотиваційним стимулом,
який заохочує займатися бізнесом, а також забезпечує розвиток
підприємства, будучи внутрішнім джерелом формування його
грошових коштів. Так як на величину прибутку передусім впливають
витрати, роль та значення процесу управління витратами важко
переоцінити.. Перевищенням величини витрат над величиною
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отриманих доходів можна пояснити високу збитковість на
підприємстві. У такому разі варто звернути увагу на систему
управління витратами на підприємствах.
Витрати
завжди
були
і
залишаються
основою
конкеурентоспроможності, економічної стійкості та ефективності
виробництва. На його успішне функціонування та розвиток значний
вплив здійснює рівень витрат. Управління витратами в повній мірі
забезпечує стабільне функціонування підприємства та вагомі
фінансові результати за будь-яких умов господарювання.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Систему
бухгалтерського обліку та контролю витрат досліджували такі
науковці, як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, А.М. Турило,
А.А. Турило, Г.О. Партин, Б.Ф. Усач, Ю.С. Ігуманов та К.Ф. Лученко.
Вони визначають управління витратами як планомірне формування
витрат на виробництво і збут продукції та контроль за їхнім рівнем.
Градов А.П. зазначав, що управління витратами – це складний
динамічний процес, що охоплює управлінські дії, метою яких є
досягнення високого економічного результату діяльності підприємства
[3]. Давидович І.Є. виділяє предмет управління витратами в окрему
дисципліну. На практиці не всі підприємства усвідомлюють
необхідність цього виду управління. Тому є потреба у розкритті та
доведенні значимості витрат та управління ними для досягнення
підприємством ефективних результатів діяльності.
Виклад основного матеріалу. В даний час у науковій
економічній літературі, підручниках, словниках та інших
інформаційних джерелах щодо тлумачення визначення витрат немає
єдиного підходу, за тривалий період їх сформувалась велика кількість.
Це пояснюється тим, що витрати мають вирішальний вплив на
фінансовий результат функціонування суб‘єктів господарювання,
застосовуються для визначення цінової політики підприємства,
показують
рівень
технології
та
організації
виробництва,
використовуються для оцінки ефективності господарювання шляхом
порівняння витрат та результатів діяльності. Так, Бутинець Ф.Ф.
витратами називає витрати у виробничому процесі праці й засобів
виробництва для виготовлення продукції [1]. На думку Дерія В.А.
витратами доцільно називати повністю або частково використані в
процесі господарсько-фінансової діяльності підприємства запаси,
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необоротні активи, трудові й інтелектуальні ресурси, а також
зменшення зобов‘язань підприємства перед бюджетом, кредиторами
та іншими юридичними і фізичними особами [4]. Згідно п. 6 П(С)БО
16 «Витрати» - це зменшення економічних вигод у вигляді збільшення
зобов‘язань або вибуття активів, яке призводить до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілу власниками) [6].
Управління витратами передбачає їх зниження шляхом
безперервного контролю їх рівня та їх формування на всіх етапах та
центрах відповідальності. Такий підхід сприятиме забезпеченню
ефективне функціонування економічного механізму підприємства.
Функціональний та організаційний аспекти створюють систему
управління витратами. В свою чергу до організаційної підсистеми
входять:
планування витрат за їх видами; нормування витрат
виробничих запасів; пошук і виявлення елементів економії
виробничих запасів; облік та аналіз витрат; стимулювання економії
виробничих запасів і зниження витрат. А забезпечують діяльність цих
підсистем конкретні виконавці певних структурних одиниць
підприємств [2]. Вагомих економічних результатів підприємство може
досягти лише систематично управляючи витратами.
Досягненню
передбаченої
мети
та
забезпеченню
запланованого результату сприяють оптимальні витрати. І
об'єктивність суспільного розвитку, і факти практичної діяльності, і
закономірності сучасної дійсності, і логіка пізнання показують, що
спочатку мають місце витрати, а потім результати, пов'язані з цими
витратами. З такого порядку і витікає те надзвичайно особливе місце
витрат у життєдіяльності всіх суб'єктів господарювання [5].
Оскільки витрати виступають основним обмежувальним
чинником прибутку і одночасно визначальним фактором, що впливає
на обсяг реалізації, то прийняття управлінських рішень неможливе без
аналізу вже понесених підприємством витрат і планування їх величини
на перспективу. Таким чином, витрати виступають об'єктом
управління. Кожне підприємство повинно обирати таку політику
управління витратами, яка була б орієнтована на його стратегію
розвитку.
Управління витратами підприємств потребують дотримання всіх
умов, які є складовими управління певними об’єктами: розробка,
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прийняття й впровадження рішень, а також контроль за їх виконанням.
Процес управління витратами здійснюється через елементи
управлінського циклу: облік і аналіз, регулювання й мотивацію,
організацію, планування і прогнозування.
Виконання комплексу облікових та виробничо-господарських
робіт передбачає наявність градації між конкретними працівниками та
підрозділами через систему лінійних і функціональних зв’язків, а
також організації системи управління витратами, яка передбачає
визначення місць формування витрат та центрів відповідальності.
Формування витрат підприємства передбачає наявність фінансового,
організаційного, також мотиваційного аспектів управління витратами
[7].
Управління витратами забезпечується діючими методами
управління, а саме: директ-костинг (direct-costing), стандарт-кост
(standard-cost), таргет-костинг (target-costing), кайзен-костинг (kaizencosting),
абзорпшен-костинг
(absorption-costing),
кост-кілинг,
бенчмаркінг витрат, метод ЕVА, СVР-аналіз, LСС-аналіз та ряд інших.
Управління витратами опирається на основні принципи діючі на
практиці, які передбачають наявність таких компонентів [2]:
- комплексний підхід до управління витратами;
- ідентичність методів, що використовуються на різних рівнях
управління витратами;
- управління витратами на всіх етапах виробничого циклу;
- безумовне поєднання зниження витрат з високою якістю
продукції;
- недопущення непродуктивних витрат;
підвищення
зацікавленості
виробничих
підрозділів
підприємства у зниженні витрат;
- маштабне впровадження раціональних методів зниження
витрат;
- розширення інформаційного забезпечення про рівень витрат.
Застосування названих принципів дозволить підприємству
досягти
економічної конкурентоспроможності та завоювати
домінуючих позицій на ринку.
Висновки. Управління витратами виробництва є одним із
головних шляхів забезпечення розвитку підприємства та підвищення
конкурентоспроможності його продукції. Управління витратами
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можна визначити як взаємопов’язаний комплекс робіт, які формують і
впливають на процес виникнення та поведінку витрат під час
здійснення господарської діяльності й спрямовані на досягнення
оптимального їх рівня у всіх підсистемах підприємства.
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Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА
КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Анотація. У статті розглянуті практичні питання оцінки стану дебіторської
і кредиторської заборгованості. Обґрунтовано ефективність застосування операцій
факторингу.
Ключові слова: облік, аналіз, дебіторська заборгованість, кредиторська
заборгованість, факторинг.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены практические вопросы оценки состояния
дебиторской и кредиторской задолженности. Обоснована эффективность
применения операций факторинга.
Ключевые слова: учет, анализ, дебиторская задолженность, кредиторская
задолженность, факторинг.

ANALYTICAL ASSESSMENT OF RECEVABLES AND
PAYABLES
Annotation. The article deals with practical questions assessing the state of accounts
receivable and payable. The efficiency of the use of factoring operations.
Keywords: accounting, analysis, accounts receivable, accounts payable and
factoring.

Постановка проблемы. В современных условиях неплатежи
стали реальной и характерной особенностью в деятельности любой
компании. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности в
балансе само по себе не является чем-то критичным, если состояние
задолженностей находится под контролем компании. Однако если
величина дебиторской задолженности превышает допустимую норму,
установленную в организации, то это приводит к росту кредиторской
задолженности и вынуждает организацию привлекать заемные
средства для снижения срочных обязательств. Поэтому эффективное
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управление кредиторской и дебиторской задолженностью заключается
в контроле за состоянием задолженности, предотвращении неплатежей
со стороны дебиторов и кредиторов, повышению прибыльности и
рентабельности деятельности, создание запаса финансовой прочности
на случай возникновения задержек по оплате со стороны дебиторов.
«Анализ задолженностей компании позволяет определить их
позицию с точки зрения коммерческого кредитования, т.е. установить,
является ли компания нетто-заемщиком (превышение кредиторской
задолженности) или нетто-кредитором (превышение дебиторской
задолженности). Если кредиторская задолженность компании
превышает дебиторскую задолженность, то это безусловно выгодно с
точки зрения затрат на финансирование бизнеса, особенно в периоды
роста цен, однако весьма рискованно с точки зрения возможности
своевременно платить по обязательствам и вероятности возбуждения
дела о банкротстве» [1].
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами
бухгалтерского учета и анализа дебиторской
и кредиторской
задолженности посвящены работы следующих авторов: М.И.
Баканова, В.Г. Гетьмана, Л.В. Донцовой, С.Э. Маркарьяна,
Н.П.Кондракова и др.
Цель данной работы заключается в анализе дебиторской и
кредиторской задолженности и разработке путей ее оптимизации.
Изложение основных результатов исследования.
Анализ
дебиторской
и
кредиторской
задолженности
традиционно начинают с изучения остатков по счетам расчетов. В
таблице 1 представлена информация из пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах о расчетах с покупателями
и заказчиками, расчетах с поставщиками и подрядчиками, расчетах с
персоналом, расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами,
расчетах по авансам выданным и полученным, расчетах по
беспроцентным займам.
Анализ таблицы свидетельствует о том, что дебиторская
задолженность в суммовом выражении больше, чем кредиторская
задолженность, это свидетельствует об отвлечении оборотных средств
из оборота организации и в последствии может привести к обращению
в кредитные организации за привлечением дорогостоящих кредитных
ресурсов для поддерживания текущей финансово-экономической
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деятельности организации.
Таблица 1
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в 2015 г., тыс. руб.
Расчеты
ДЗ
КЗ
Превышение
задолженности
ДЗ
КЗ
С покупателями или
7644172
11688248
4044076
поставщиками
Перед персоналом
Перед внебюджетными
фондами

-

201591

-

201591

7163

430252

-

423089

С
бюджетом
налогам и сборам

805

255597

-

254792

909996

26785

883211

-

11684

-

11684

-

19068805

4100567

14968238

-

27642625

16703040

10939585

-

по

Авансы выданные
полученные
Беспроцентные займы
Прочая
Итого

и

Как показывают данные таблицы 1 в 2015 г. величина
дебиторской задолженности в суммовом выражении больше
кредиторской задолженности на сумму 10939585 тыс. руб. Данное
превышение было по таким статьям баланса как: авансы полученные
от покупателей и выданные поставщикам (883211 тыс. руб.), прочие
дебиторы и кредиторы (14968238 тыс. руб.). Кредиторская
задолженность была больше, чем дебиторская задолженность по таким
позициям как: расчеты с покупателями и заказчиками, поставщиками
и подрядчиками (4044076 тыс. руб.), расчеты с персоналом
организации (201591 тыс. руб.), расчеты с внебюджетными фондами
(423089 тыс. руб.); расчеты с бюджетом по налогам (254792 тыс. руб.).
Анализ баланса задолженностей отражает наличие активного
сальдо между задолженностями, что считается наименее оптимальной
ситуацией и может быть охарактеризовано как своеобразное
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дополнительное отвлечение средств из оборота.
Сравнительный
анализ
эффективности
использования
дебиторской и кредиторской задолженности (таблица 2) показал, что,
в анализируемом периоде что темп изменения кредиторской
задолженности меньше темпа изменения дебиторской задолженности.
Если в 2014 г. темп роста кредиторской задолженности был равен
101,0%, а дебиторской задолженности – 164,3%; в 2015 г. 122% и
139% соответственно. Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности в отчетном периоде составил 1,9 оборота, период
погашения задолженности повысился с 169 дней до 192 дня в 2015 г.
относительно 2013 г.
Таблица 2
Анализ эффективности использования дебиторской и кредиторской
задолженности
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
КЗ
ДЗ
КЗ
ДЗ
КЗ
ДЗ
Темп
изменения
141,4 108,0 101,0 164,3 122,6 139,0
задолженности, %
Оборачиваемость, оборотов
2,2
2,4
2,0
1,4
1,9
1,1
Период продолжительности
169,0 151,6 180,6 263,7 192,4 318,4
одного оборота, дней
Удельный вес в валюте
12,9
11,6
10,9
15,9
11,7
19,4
баланса, %
Соотношение
1,1
0,7
0,6
КЗ/ДЗ

Анализ
эффективности
использования
дебиторской
задолженности показал, что коэффициент оборачиваемости
задолженности в 2015 г. составил 1,1 оборотов, против 2,4 оборотов в
2013 г., период одного оборота увеличился практически вдвое с 152
дней в 2013 г. до 318 дней в 2015 г. Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженностей было приближено к нормативу только в
2013 г., в последующие годы дебиторская задолженность превышала
кредиторскую.
Проведенный анализ показал некоторые проблемы в состоянии
дебиторской задолженности и кредиторской задолженности: в
бухгалтерском балансе числится просроченная дебиторская
задолженность и кредиторская задолженность; качественное
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состояние задолженностей непосредственно влияют на финансовое
положение предприятия.
Изучение пояснительной записки позволяет рекомендовать
применять операций взаимозачета, продолжать создавать резервы по
сомнительным долгам в налоговом учете, применять операции
факторинга.
Рейтинг участников ассоциации факторинговых компаний по
объему оборота показал, что наибольшую долю в обороте рынка
занимает ВТБ Факторинг, на долю которого приходится 24%. Исходя
из условий данной компании, оплата вознаграждения фактора
составляет 11,41% годовых.
В результате использовании взаимозачета и операций
факторинга произойдет улучшение состояния величины дебиторской
задолженности и величины кредиторской задолженности. Величина
дебиторской задолженности уменьшится на сумму 2211410 тыс. руб.,
при этом показатель эффективности использования дебиторской
задолженности - оборачиваемость снизится на 0,5 оборотов, а
продолжительность одного оборота сократится на 92 дня.
Выводы. Таким образом, для повышения эффективности
использования
задолженностей
организации
рекомендуется
разработать политику договорных взаимоотношений с дебиторами,
которая должна быть основана на определении различных условий для
дебиторов, имеющих разное финансовое положение. Как следствие
еще до подписания договора поставки материальных ценностей
должна быть проведена товара оценка платежеспособности и
финансовой устойчивости контрагента, изучить прошлый опыт
платежей данного дебитора, что позволит снизить риск неплатежей
или свести его к минимуму. Грамотное составление договора куплипродажи позволит еще на этапе его заключения избежать возможных
трудностей впоследствии. Применение операций факторинга будет
способствовать более эффективному управлению дебиторской
задолженностью.
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ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД У СФЕРІ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА
РЕКЛАМИ
У статті аналізуються деякі напрямки діяльності Федеральної
антимонопольної служби як головного федерального органу виконавчої влади по
реалізації антимонопольної політики держави, наводяться конкретні приклади щодо
захисту інтересів держави та окремих громадян.
Ключові слова: державний нагляд, Федеральна антимонопольна служба,
реклама, ціноутворення

STATE SUPERVISION IN THE AREA OF PRICING AND
ADVERTISING
The article analyses some of the activities of the Federal Antimonopoly service as
the main Federal Executive body for the implementation of the Antimonopoly policy of the
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state, provides specific examples to protect the interests of the state and individual citizens.
Key words: state supervision, Federal Antimonopoly service, advertising, pricing

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В СФЕРЕ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И РЕКЛАМЫ
В статье анализируются некоторые направления деятельности Федеральной
антимонопольной службы как главного федерального органа исполнительной власти
по реализации антимонопольной политики государства, приводятся конкретные
примеры по защите интересов государства и отдельных граждан.
Ключевые слова: государственный надзор, Федеральная антимонопольная
служба, реклама, ценообразование

Федеральная антимонопольная служба России (далее - ФАС
России)
является
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию
нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением
законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты
конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов
естественных монополий и рекламы. Также Указом Президента РФ
№373 от 21 июля 2015 года ФАС России переданы функции в сфере
тарифного регулирования.
Кроме того, ФАС России в соответствии с антимонопольным
законодательством реализует задачи по недопущению, пресечению
недобросовестной конкуренции и ведет активную антимонопольную
политику в этом направлении [1].
Так, например, за недобросовестную рекламу смартфона
MegaFonLogin+ ПАО "Мегафон" был оштрафован на 400 тысяч
рублей. Нарушение законодательства заключалось в следующем:
наиболее привлекательное условие - цена смартфона – выполнено
хорошо читаемым шрифтом и сопровождается звуковым сообщением,
а существенная информация в дисклеймерах об условиях его
приобретения выполнена мелким нечитаемым шрифтом. Такая
реклама не позволяет воспринимать поясняющую рекламное
заявление информацию, соответственно потребители фактически не
получают предусмотренную законом информацию. Ранее ПАО
«Мегафон» уже получило от ФАС России два штрафа по сто тысяч
рублей каждый за ненадлежащую, недобросовестную рекламу тарифа
"Переходи на ноль" и тарифного плана "МегаФон - Все включено S"
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[2].
Также Федеральная антимонопольная служба оштрафовала
"Жигулевское пиво" и его генерального директора на 300 тыс. и 12
тыс. рублей соответственно за недобросовестное использование
исключительных прав на комбинированный товарный знак со словом
"Саяны". "Используя исключительные права на словесное обозначение
(название) "Саяны", ОАО "Жигулевское пиво" попыталось
препятствовать другим производителям этого широко известного
газированного напитка в использовании этого наименования", сообщается в пресс-релизе ФАС [4].
Кроме того, ФАС России установила контроль за громкостью
звука в теле- и радиорекламе. Согласно части 12 статьи 14
Федерального закона «О рекламе», «При трансляции рекламы уровень
громкости ее звука, а также уровень громкости звука сообщения о
последующей трансляции рекламы не должен превышать средний
уровень громкости звука прерываемой рекламой телепрограммы или
телепередачи».
С 3 августа 2015 года вступил в действие Приказ ФАС России
от 22.05.2015 №374/15 «Об утверждении Методики измерений
соотношения уровня громкости рекламы и среднего уровня громкости
прерываемой рекламой теле- и радиопрограммы». И уже первый
штраф за превышение громкости звука рекламы в размере ста тысяч
рублей был наложен на ООО "ТЕЛЕКАНАЛ ТВ3" 18 ноября 2015 г.
[3].
4 октября 2016 года в Москве состоится совместный семинар
Федеральной антимонопольной службы и Национальной ассоциации
телерадиовещателей (НАТ) по громкости звука рекламы на ТВ. От
ФАС России участие в семинаре примут заместитель руководителя
ФАС России Андрей Кашеваров, начальник управления контроля
рекламы и недобросовестной конкуренции Николай Карташов и
специалисты ведомства, работающие на программно-аппаратном
комплексе "АСК-громкость".
Во второй части семинара, посвященной технологическим
решениям для измерения и нормализации громкости, выступят
ведущие мировые и российские разработчики решений для
нормализации
и/или
измерения
громкости: LinearAcoustic,
MinnetonkaAudio, Qligent, TSL, Volicon, Дигитон, Теком и другие.
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Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 14.3 Кодекса
РФ
об
административных
правонарушениях
нарушение
рекламодателем,
рекламопроизводителем
или
рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет
наложение административного штрафа на юридических лиц в размере
от 100 000 до 500 000 рублей.
В
сфере
тарифного
регулирования
Федеральная
антимонопольная служба определила, что решения о введении,
изменении или прекращении регулирования тарифов должны
приниматься на основе анализа рынка. Там, где нет условий для
конкуренции,
должна
применяться
эффективная
система
тарифообразования: гибкая, ориентированная на стратегические цели,
способствующая привлечению инвестиций, защищающая не только в
краткосрочном, но и в долгосрочном плане интересы потребителей.
В рамках поставленных целей ФАС России уже сделала первые
шаги в области нефти и газа, электроэнергетики, лекарственных
средств, правотворческой деятельности и т.д. Так, ФАС России не
допустила роста цен на лекарственные препараты в рамках процедуры
согласования предельных отпускных цен производителей.
Например, ФАС России выявила, что ООО «Озон» заявило на
регистрацию предельные цены на лекарственный препарат
«Каптоприл» – таблетки 100 мг в количестве 20 шт. и 40 шт. в размере
317,54 руб. и 635,09 руб. соответственно. При этом ООО «Озон» имеет
зарегистрированную в конце июля 2015 года цену аналога
собственного производства в дозировке 50 мг с ценой 28,35 руб. и
35,93 руб. за 20 и 40 шт. соответственно. То есть регистрация
заявленных цен может привести к экономически необоснованному
росту стоимости препарата в 5,6 раз (за упаковку 20 шт.) и в 8,8 раз (за
упаковку 40 шт.).
ФАС России также предотвратила попытку ОАО «Биосинтез»
зарегистрировать лекарственный препарат «Дротаверин», таблетки 40
мг, 20 шт., упакованные в банки, по цене 48,30 руб. при наличии
аналога собственного производства, расфасованного в ячейковые
контурные упаковки с зарегистрированной в 2015 году ценой - 9,87
руб. Регистрация могла привести к экономически необоснованному
росту цены на лекарственный препарат в 4,9 раза.
ФАС России выявлены факты регистрации в 2015 году
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различных лекарственных форм аналогичных лекарственных
препаратов по ценам, необоснованно отличающимся в несколько раз.
Так, например, был зарегистрирован лекарственный препарат
«Аминазин», драже № 10 по цене 33 руб. и «Аминазин», таблетки в
оболочке № 10 – по цене 98 рублей [6].
Следует отметить, что еще в августе 2014 года Федеральная
антимонопольная служба открыла у себя на сайте, а также на сайтах
территориальных управлений "горячую линию" по вопросам
необоснованного повышения цен на продукты питания. В некоторых
регионах параллельно заработала телефонная горячая линия.
Как
сообщила
начальник
Управления
контроля
агропромыщленного комплекса Анна Мирочиненко, за год в ФАС
России от граждан поступило более 8800 обращений с жалобами на
рост розничных цен. Чаще всего россияне жаловались на повышение
цен на молоко и молочные продукты, сахар, овощи. По результатам
проверок ФАС России возбудила более 75 дел за нарушение Закона о
защите конкуренции, Закона о торговле и КоАП и взыскала штрафов
на сумму более 3 млн. рублей.
Например, в Астрахани признаны виновными 4 птицефабрики за
заключение соглашения по установлению монопольно высокой цены
на яйца. На Ставрополье за необоснованное повышение цен – 2
птицефабрики. В Санкт-Петербурге – ООО «Лента» за навязывание
поставщикам условия, по которым они должны были вносить плату за
право поставок товаров в торговую сеть.
В апреле 2015 года ФАС России признала за ЗАО «Торговый
дом «ПЕРЕКРЕСТОК» нарушение требования пункта 1 части 1 статьи
13 Закона о торговле. Нарушение выразилось в создании
дискриминационных условий для поставщиков продовольственных
товаров (категории «мясо и мясная продукция», «птица») путем
определения и взимания различной стоимости за одинаковый объем
услуг по продвижению продовольственных товаров в 2014 году.
Результатом стало постановление о назначении 14 административных
штрафов (ч. 1 ст. 14.40 КоАП РФ) в размере 2 млн. рублей каждый,
общая сумма штрафов составила 28 млн. рублей [5].
Подводя итог можно сказать, что Федеральная антимонопольная
служба России качественно проводит все мероприятия, которые
имеют прямое отношение к их компетенции в сфере ценообразования,
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обеспечивая защиту граждан и национальных интересов страны в
целом.
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Тивончук С.В
Ковальчук К.В.
Національний університет біоресурсів та природокористування
України
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ
ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті досліджені основні аспекти організації обліку витрат праці та її
оплати на підприємстві. Автор висвітлює перспективи вдосконалення організації
обліку оплати праці, розкриває роль витрат праці на підприємстві.
Ключові слова:облік, витрати, заробітна плата, оплата праці, підприємство,
фонд оплати праці.

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF LABOUR
EXPENSES AND EMPLOYEES PAYMENT IN THE ENTERPRISE
The article examines the main aspects of accounting organization of work expenses
and paymentin the enterprise. The author highlights the prospects for improvement of
accounting of pay, reveals the role of labor costs in the enterprise.
Keywords: accounting, expenses, salaries, wages, enterprise payroll.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
ЗАТРАТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье исследованы основные аспекты организации учета затрат труда и
его оплаты на предприятии. Автор показывает перспективы совершенствования
организации учета оплаты труда, раскрывает роль затрат труда на предприятии.
Ключевые слова: учет, расходы, заработная плата, оплата труда,
предприятие, фонд оплаты труда.

Актуальність дослідження.Облік праці і заробітної плати – є
однією із основних ланок ведення обліку діяльності підприємства, що
вимагає точних та оперативних даних. Розрахунки з робітниками і
службовцями вважаються однією із відповідальних та складних сфер
бухгалтерського обліку.
Вивчення питань організації витрат праці та її оплати має
актуальне значення, так як оплата праці є важливою частиною системи
соціально-трудових відносин, а також однією із найскладніших за
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своїм характером у вирішенні соціально-економічною проблемою.
Облік витрат з оплати праці є складною ділянкою
бухгалтерського обліку. Економічні, правові та організаційні
принципи оплати праці на підприємствах усіх форм власності та
господарювання визначаються Законом «Про оплату праці», який є
обов’язковим для застосування всіма роботодавцями і найманими
особами.
Організація обліку витрат праці та її оплати має забезпечувати
контроль за використанням праці та рівнем її оплати, а також
контролювати розрахунки з робітниками та службовцями.
Зважаючи на вище сказане, можна зробити висновок, що
організація обліку витрат праці та її оплата відіграє велику роль в
становленні підприємства. Актуальним є дослідження теоретичних і
прикладних аспектів організації бухгалтерського обліку витрат праці
та її оплати з огляду на процес ринкового реформування та світової
інтеграції України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні аспекти
формування системи витрат праці та її оплати висвітлені в роботах таких
українських учених, як Д. П. Богиня, В. М. Гончаров, В. М. Данюк,
Г. А. Дмитренко, Н. В. Дудіна. Вдосконалення систем оплати праці
досліджували такі зарубіжні вчені як М. О. Волгіна, І. В. Геєця, С. Л. Брю,
Я. Кесслер, К. Р. Макконнелла, А. Маршал, Н. Х. Мескон, Ф. Хедоуор,
Р. Дж. Еренберг та інші.
Джерелами інформації даної статті виступають наукові праці
зарубіжних та вітчизняних спеціалістів з питань організації обліку
витрат праці та її оплати (Базилевич В. Д., Бутинець Ф.Ф., Гордієнко
Д.Д., та інші), законодавчі та інші нормативні акти України, річна
звітність підприємства за останні 3 роки, а також фактичні матеріали
підприємства.
Метою є узагальнення й оцінка чинних теоретичних положень,
методики, організації та практики обліку витрат праці та її оплати в
сучасних умовах господарювання та визначення перспективи її
вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Організація обліку витрат праці
та її оплати набуває важливе соціально-економічне значення на
підприємстві. Власне, від заробітної плати залежать не лише
результати праці, а також добробут та соціальний статус працівників
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підприємства. При застосуванні неефективної чи несправедливої
системи оплати праці на підприємстві можуть виникнути порушення
трудової дисципліни, соціально-трудові конфлікти між працівником та
роботодавцем, що призведе до зниження продуктивності праці, і як
наслідок негативно відобразиться на кінцевих фінансових результатах
діяльності підприємства.
Витрати на оплату праці є одним з основних елементів впливу
на фінансовий результат підприємства, та одним з факторів, які мають
прямий вплив на ціноутворення реалізованої продукції.
Так як соціальні умови мають тенденцію змінюватися, то
змінюється зміст оплати праці загалом. Головним стимулом трудової
діяльності працівників є їх оплата праці, так як при отриманні
заробітної плати працівники задовольняють різноманітні потреби.
Витрати на оплату праці є одним з основних елементів витрат
операційної діяльності підприємства і пов’язані з усіма видами його
діяльності. У бухгалтерському обліку відображення витрат на оплату
праці проводиться відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».
Поняття «витрати» вітчизняні автори трактують як зменшення
майна підприємства і збільшення боргових зобов’язань. До витрат
належать: собівартість реалізованої продукції, загальновиробничі та
адміністративні витрати, сплата відсотків, орендна плата, сплата
податків.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) за видами
діяльності сільгоспвиробництва суми оплати праці входять у склад
прямих
витрат
і
розподілених
змінних
і
постійних
загальновиробничих витрат. [4, 399 с]
Організація обліку витрат праці та її оплати має важливе
значення в системі бухгалтерського обліку. За сучасних умов
заробітна плата використовується як стимул до праці, її якісного
виконання.
У світовій економіці є багато підходів щодо визначення поняття
«заробітна плата». Вчені трактують по різному економічну сутність
заробітної плати.
Професор Бутинець Ф. Ф. поняття заробітної плати розглядає як
оплату праці найманих працівників, яка виражає перетворену форму
вартості і ціни робочої сили.[3, с. 70]
Важливими складовими організації обліку витрат праці та її
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оплати є її форми і системи, які забезпечують зв'язок між оплатою
праці та її результатами. Найбільш поширеними є дві форми оплати
праці – погодинна та відрядна.
Погодинна форма оплати праці – це така форма, при якій розмір
заробітку залежить від кількості фактично відпрацьованого часу (час,
місяць, рік), незалежно від кількості фактично виробленої продукції
або обсягу виконаної роботи. [1, с. 189]
Відрядна форма оплати праці – це така форма, при якій розмір
заробітної плати залежить від кількості та якості виробленої продукції
або обсягу виконаної роботи. [1, с. 189]
Якщо погодинна заробітна плата, як правило, не передбачає
збільшення виробництва продукції зверх вимог технології, то
відрядна, навпаки, заохочує його. [5, с.288]
Більшість сільськогосподарських підприємств надають перевагу
як погодинній, так і відрядній оплаті праці, поєднуючи їх. Одним із
таких сільськогосподарських підприємств є ТДВ «Шамраївський
цукровий завод». Досліджуване підприємство розташоване в с. Руда,
Сквирського району, Київської області.
Система оплати праці на даному підприємстві сформована таким
чином, що розрахунки з працівниками є якісними, своєчасними,
справедливими та повними.
Важливе місце в регулюванні заробітної плати України займає
тарифна система оплати праці, що згідно чинного законодавства, є
основою організації оплати праці на підприємствах. В даному випадку,
удосконалення організації обліку оплати праці на ТДВ «Шамраївський
цукровий завод» має базуватись на удосконаленні самої тарифної
системи і виражатись у встановленні обґрунтованих співвідношень
тарифних ставок відповідно до рівня кваліфікації робітників. При
цьому керівництвом має бути запроваджено гнучкі форми та системи
оплати праці, потрібно реорганізувати мотиваційний механізм
регулювання міжпосадових окладів на підприємстві.
Окрім того, ефективна організація обліку витрат праці та її
оплати на ТДВ «Шамраївський цукровий завод» має базуватись на
розробці ефективної облікової політики, яка має передбачати
відображення організаційних, методичних та технічних аспектів
обліку витрат праці та її оплати.
Для підприємств більшості галузей витрати на оплату праці є
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важливими витратами в структурі собівартості продукції, послуг.
Розглянемо структуру прямих витрат на оплату праці продукції
рослинництва на прикладі ТДВ «Шамраївський цукровий завод»
(табл. 1).
Таблиця 1
Структура прямих витрат на оплату праці продукції рослинництва
2013 р.
2014 р.
2015 р.
2015 р.
Продукція
до 2013
тис.
тис.
Тис.
%
%
%
р., %
грн.
грн.
грн
Пшениця
78
11,73
364
18,22
180
13,16 230,77
Кукурудза на
155
23,31
238
11,91
201
14,69 129,68
зерно
Ячмінь
28
4,21
143
7,16
66
4,82
235,71
Соняшник на
208
31,28
598
29,93
215
15,72 103,36
зерно
Соя
129
19,40
227
11,36
466
34,06 361,24
Ріпак
67
10,08
236
11,81
96
7,02
143,28
Цукрові буряки
192
9,61
144
10,35
Всього
665
100,0 1998 100,0 1368
100
205,71

Дані табл. 1 показують, що підприємство протягом
досліджуваного періоду трудові ресурси направляло на виробництво
сої. Це помітно порівнюючи витрати в 2013 та 2015рр., адже в 2013
році при виробництві сої витрати на оплату праці сягали 129 тис. грн.
(19,4%), а в 2015 р. вони збільшились на 261,24%, тобто сягали 466
тис. грн. (34,06%).
Загалом за досліджуваний період витрати на оплату праці
збільшились на 105,71%, що зумовлено збільшенням чисельності
працюючих, розширенням виробництва.
Витрати на оплату праці є однією з найважливіших складових у
структурі собівартості, тому проаналізуємо їх частку в загальній
структурі виробничої собівартості продукції рослинництва ТДВ
«Шамраївський цукровий завод» ( рис. 1)
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Рис. 1 «Структура виробничої собівартості продукції рослинництва ТДВ
«Шамраївський цукровий завод» за 2015р.»

Виходячи з даних аналізованого підприємства ТДВ
«Шамраївський цукровий завод», можна свідчити про те, що
підприємство займається виробництвом продукції рослинництва. На
рис. 1 показано, що найбільшу питому вагу займають прямі
матеріальні витрати (76%), інші прямі витрати та загальновиробничі
витрати займають 23%. Прямі витрати на оплату праці, згідно звітних
даних, займають лише 1% в структурі виробничої собівартості
продукції рослинництва, що пов’язано, в першу чергу, з віднесенням
витрат на оплату праці
машино-тракторного
парку до
загальновиробничих витрат, а також з низьким розміром заробітної
плати на підприємстві. Діючі організаційні форми роботи машинотракторного парку вимагають критичного ставлення до Інструкції про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
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організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від
30.11.1999 № 291. При виконанні сільськогосподарських робіт, в тому
числі транспортних робіт в рослинництві, на витрати МТП не
відносять оплату праці з нарахуваннями трактористів-машиністів,
причіплювачів та вартість пального і мастильних матеріалів, а
відносять прямо на відповідні культури і роботи. Облік інших витрат
МТП необхідно вести на 235 субрахунку рахунку 23 «Виробництво», а
не на 91 «Загальновиробничі витрати», як це передбачено Інструкцією.
Разом з тим, використовуючи дешеву робочу силу, підприємці не
стимулюють підвищення продуктивності праці.
Тому з вище викладеного можна зробити висновок, що
зменшення використання фізичної праці на підприємстві,
удосконалення використання трудових ресурсів, зменшення витрат
робочого часу також є важливими шляхами вдосконалення організації
обліку витрат праці та її оплати.
Виходячи з вищенаведених даних пропонуємо здійснювати
підготовку та підвищення кваліфікації працівників підприємства.
Підприємство має бути зацікавлене в професійному рості своїх
працівників, в кваліфікованих спеціалістах, тобто працівниках, які
можуть забезпечити ефективне виконання завдань для розвитку
підприємства.
Проте при вирішенні питань поліпшення ефективності
використання трудових ресурсів не варто зупинятися лише на
підвищенні професійної кваліфікації працівників, потрібно звернути
увагу на зацікавленість працівників у виконанні поставлених завдань.
Тобто для підвищення продуктивності праці необхідно стимулювати
працівників не лише матеріально, а й використовувати ефективні
форми психологічної мотивації, створювати необхідні психологічні,
економічні та організаційні умови праці для своїх співробітників, що
призведе до об’єднання інтересів працівників з цілями підприємства.
Для більш ефективного використання трудових ресурсів
доцільно буде посилити організацію контролю за якістю та кількістю
затраченої праці, за виконанням поставлених завдань для підвищення
продуктивності праці та за використанням фонду оплати плати.
Для ефективної організації обліку витрат праці та її оплати слід
своєчасно та правильно відносити суми нарахованої заробітної плати
та відрахувань органам соціального страхування на собівартість
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продукції, виконання робіт та послуг. Також необхідно у встановлені
строки здійснювати всі розрахунки з працівниками по заробітній
платі, проводити збір інформації та групування показників з витрат
праці та її оплати, потрібних для поточного та наступного планування,
аналізу, контролю та оперативного управління виробництвом, а також
для складання фінансової та статистичної звітності підприємства.
Таким чином, провівши дослідження, виявлено, що основними
факторами, які відображають новий підхід до вдосконалення
організації обліку витрат праці та її оплати та при цьому посилюють
стимул працівників до праці, є перш за все матеріальна винагорода за
пророблену роботу, зв’язок між результатами праці та її оплатою,
підвищення кваліфікації співробітників, кар’єрне зростання, а також
відповідальність працівників за результати фактично виконаної
роботи.
Отже, за сучасних умов розвитку України організація обліку
витрат праці та її оплати має стати не лише засобом дотримання вимог
чинного законодавства України, а й достовірним джерелом інформації
для подальшого контролю. Тому метою ТДВ «Шамраївський
цукровий завод» має бути знаходження компромісу між
прибутковістю організації та достатньою мотивацією працівників.
Висока заробітна плата - це гарантія якісно виконаної роботи та
задоволення цілей організації.
Ефективна організація бухгалтерського обліку забезпечує
становлення підприємства та гарантує ефективне використання
ресурсів, що призводить до ефективної діяльності підприємства. При
цьому без організованого бухгалтерського обліку діяльність суб’єктів
господарювання неможлива, так як це суперечить чинному
законодавству України.
Література:
1.
Азізов С.П. Організація аграрного виробництва і бізнесу/С.П. Азізов, П.К.
Канінський – К: Четверта Хвиля, 2013. – 624 с.
2.
Базилевич В.Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб /
В.Д Базилевич, К.С Базилевич. – К.: Знання, 2006. – 263 с.
3.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник. / Ф.Ф. Бутинець. – Ж.: ПП «Рута»,
2009. – 912с.
4.
Коваленко А. М. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських
підприємствах України /А. М. Коваленко. – Д: ВКК «Баланс Клуб», 2009. – 747 с.
5.
Орехівський Г.А. Політекономія: Навч. посібн. 2 вид. / Г.А, Орехівський – К.:
Каравелла, 2010 – 440 с.

389

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

УДК 657.4
JEL M41
Тивончук С.В.
Сидорчук Р. О.
Національний університет біоресурсів та природокористування
України
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
У статті досліджені особливості обліку податку на додану вартість. Автор
висвітлює історичні аспекти та сучасні вимоги до обліку податку на додану
вартість.
Ключові слова: облік, податки, податок на додану вартість, бюджет, ПКУ.

FEATURES OF VAT ACCOUNTING
In the article the account value added tax is explored. The author highlights the
historical aspects and current accounting requirements of value added tax.
Keywords: accounting, tax, value added tax, budget, TCU.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ
В статье исследованы особенности учета налога на добавленную стоимость.
Автор описывает исторические аспекты и современные требования к учету налога
на добавленную стоимость.
Ключевые слова: учет, налоги, налог на добавленную стоимость, бюджет,
НКУ.

Актуальність дослідження. Ефективне функціонування
податкової системи являється однією із основних передумов
забезпечення стабільної економіки на сучасному етапі розвитку
України. Оскільки завдяки надходженням податкових платежів до
державної казни органи державної виконавчої влади можуть
ефективно здійснювати внутрішню та зовнішню політики, регулювати
і стимулювати економіки та фінансувати соціальні заходів. Проте
хорошого результату можна досягнути лише при ефективній
податковій політиці, тобто коли податки виконують не лише
фіскальну, але й стимулюючу функції задля належного обґрунтування
податкових правил, у стабільності та передбачуваності, в досягненні
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належного рівня збалансованості інтересів держави і платників
податків.
Аналіз останніх досліджень. Багато вітчизняних вченихекономістів, зокрема Ф. Бутинець, М. Коцупатрий, В. Максімова, О.
Малишкін, К. Уллубієва та інші досліджували питання з приводу
обліку розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість. Проте
всі ці дослідження проводились до того як була введена в системи
електронного адміністрування податку на додану вартість. Тобто
багато питань обліку розрахунків з бюджетом за податком на додану
вартість в системі електронного адміністрування є мало
дослідженими. Ось чому це дослідження являється важливим і
актуальним.
Виклад
основного
матеріалу.
Після
проголошення
незалежності України було створено власну національну податкову
систему. 20 грудня 1991 року був підписаний Закон України "Про
податок на добавлену вартість", який являється одним з перших
законів України з питань оподаткування. Цей закон був вдосконалений
протягом наступних років завдяки змінам та прийняттю нових законів.
Після прийняття першого Закону України "Про податок на
добавлену вартість" від 20.12.1991 р. було прийнято ще чотири
законодавчі акти, з прописаними змінами та доповненнями до цього
Закону. 26.12.1992 р. увійшов в дію Декрет Кабінету Міністрів
України "Про податок на добавлену вартість". Пізніше до цього
Декрету були внесені зміни та доповнення 13 разів.
Після появи податку на додану вартість у системі оподаткування
це
й податок не тільки поповнює Державний бюджет України, а й
відіграє роль в реалізації економічної політики держави. Останнім
часом, не на те, що податок на додану вартість відіграє значну роль в
економічному механізмі господарювання, податок піддається великій
кількості зауважень. В певних аспектах було запропоновано скасувати
цей податок та ввести податок з продажу товарів.
Особливістю справляння податку на додану вартість є, що при
багаторазовому оподаткуванні на кожному етапі обігу товару
фактично оподатковується тільки додана вартість. До бюджету
платники податку перераховують різницю між податковим
зобов'язанням (сумою нарахованого ПДВ на весь обсяг реалізації) і
податковим кредитом (сумою сплаченого ПДВ з вартості придбаних
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товарів, сировини, матеріалів). Тобто даний спосіб являється набагато
простішим ніж визначення доданої вартості з наступним
оподаткуванням. У закордонній практиці такий спосіб обчислення
ПДВ одержав назву методу "рахунків-фактур". У зв’язку з податок на
додану вартість товару справляється тільки один раз.
Закон України "Про податок на добавлену вартість" від
20.12.1991р. містить в собі 11 статей, які описують об'єкти, базу та
ставки оподаткування, категорії платників ПДВ, порядок реєстрації
платників ПДВ, перелік неоподатковуваних та звільнених від
оподаткування експортних та імпортних операцій, визначення
податкового кредиту та податкових зобов'язань.
3 квітня 1997 року був прийнятий Закон України «Про податок
на додану вартість» відповідно якого з 1 жовтня 1997 року
нараховується і сплачується ПДВ. За період від моменту прийняття
цього Закону до моменту введення його в дію було прийнято ще
чотири закони, які вносили зміни щодо ПДВ. Звідси можемо зробити
висновок, що законодавство щодо податку на додану вартість
являється нестабільним.
Від 24 грудня 2015 ввійшов в дію Закон України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у
2016 році». Більш детальна інформація щодо становлення ПДВ в
Україні наведена в таб.1.
Етап
І

Період
19911997

ІІ

19972011

Таблиця 1
Етапи становлення ПДВ в Україні
Сутність
26 грудня 1992р. прийнято Декрет Кабінету
Міністрів «Про податок на добавлену вартість»;
Відсутній чіткий механізм бюджетної компенсації;
Велика кількість податкових пільг.
Закон України «Про податок на додану вартість»;
Обов’язкове подання податкової накладної і
занесення до книг обліку,
заповнення податкової
декларації;
Встановлення єдиної ставки податку – 20% до
бази оподаткування, що плюсується до ціни товару;
Нестабільне законодавство, часті зміни;
Дохід від ПДВ надходить до державного
бюджету.
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ІІІ







2011сьогодення

Податковий кодекс України;
В ПКУ було вказано заплановане зниження
ставки ПДВ до 17%, але з 1 січня 2014 року відкладено;
Електронне адміністрування;
24 грудня 2015 року Закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».

Відповідно до діючого законодавства, розглянемо порядок
обчислення і сплати ПДВ, механізм його впливу на фінансовогосподарську діяльність підприємств враховуючи всі зміни.
Відповідно до
Інструкціями № 141 і № 291для обліку
нарахування податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ
існують наступні субрахунки:
641 «Розрахунки з податків»;
643 «Податкові зобов’язання»;
644 «Податковий кредит».
При придбанні товарів або послуг на відображення ПДВ в
обліку впливає чотири чинника:
метод нарахування ПДВ – або касовий метод, або за правилом першої
події;
статус контрагента – резидент чи нерезидент;
планований напрям використання товарів (послуг) – або в
оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, або в
операціях, що не обкладаються ПДВ (ст. 196, 197, підрозд. 2 розд. XX
ПК) та/або не в господарській діяльності;
документів, для підтвердження права на податковий кредит.
Облік ПДВ у разі придбання товарів (послуг) наведено в таб.2.
Таблиця 2
Облік ПДВ
Перша подія – передоплата, ПН зареєстровано в ЄРПН
Зміст операції
Документ
Бухгалтерська
Проводка
Дт
Кт
Перераховано передоплату за
Платіжне
371
311
роботи/послуги
доручення
Відображено розрахунки з податкового Платіжне
6442
6441
393
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кредиту, не підтвердженого ПН,
зареєстрованою в ЄРПН
Отримано ПН, зареєстровану в ЄРПН
Відображено податковий кредит із
ПДВ у межах раніше отриманої
передоплати
Відображено розрахунки з податкового
кредиту, не підтвердженого ПН,
зареєстрованою в ЄРПН

доручення,
рахунок, договір
ПН
ПН

Отримано ПН, зареєстровану в ЄРПН у
межах
Проведено остаточну оплату робіт

6415
6441

6442
631

Акт виконаних
робіт

6442

631

ПН

631

371

Платіжне
631
311
доручення
Перша подія – отримання товарів, ПН зареєстровано в ЄРПН
Зміст операції
Документ
Бухгалтерська
Проводка
Дт
Кт
Оприбутковано товари, отримані від
281
631
Накладна типової
постачальника
форми № М-11
Відображено розрахунки з податкового
кредиту, не підтвердженого ПН,
зареєстрованою в ЄРПН
Отримано ПН зареєстровану в ЄРПН
Проведено оплату за товари
постачальнику





Накладна типової
форми № М-11

6442

631

ПН
Платіжне
доручення

6415
631

6442
311

В п. 13 Інструкції № 141 прописано, що для обліку коштів на
електронному рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ
(далі – рахунок у СЕА) застосовують субрахунок 315 «Спеціальні
рахунки в національній валюті».
За дебетом субрахунка 315 відображається перерахування
коштів на рахунок у СЕА у випадках, передбачених у п. 2001.4 ПК, а
саме:
Самим підприємством – платником ПДВ для реєстрації вихідних
податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних або
для сплати до бюджету належних податкових зобов'язань із ПДВ – у
кореспонденції із кредитом субрахунка 311;
Казначейством, за умови, що підприємство сплатило більше грошових
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зобов'язань із ПДВ.
За кредитом субрахунка 315 відображається списання коштів із
рахунка в СЕА, яке здійснюється згідно з п. 2001.5 ПК:
Сплата грошових коштів до бюджету у кореспонденції з дебетом
субрахунка 641/ПДВ;
повернення грошових коштів (виконується Казначейством),
кореспонденції з дебетом субрахунка 311.
Згідно з останніми змінами в законодавстві знято з підстав
відповідно до яких раніше не надавалось право на бюджетне:
- реєстрація платників ПДВ менш ніж за 12 календарних місяців
до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне
відшкодування;
- обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних
місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування.
Натомість ДФСУ веде Реєстр заяв про повернення суми
бюджетного відшкодування. Кабінет Міністрів України затверджує
порядок ведення та форму реєстру заяв про повернення суми
бюджетного відшкодування. Вся інформація, яка міститься у
відповідному Реєстрі публікується щодення на офіційному веб-сайті
ДФСУ.
Сума бюджетного відшкодування вважатиметься узгодженою з
дня, наступного за днем закінчення терміну проведення камеральної
перевірки, у разі якщо камеральна перевірка проведена не була або
якщо за результатами проведення перевірки податкове повідомлення –
рішення не було надіслано платнику податку.
Проте, податківці можуть проводити документальні перевірки
платника податку, якщо розрахунок суми бюджетного відшкодування
було зроблено за рахунок від’ємного значення, відповідно до операцій
(п. 200.11 ПКУ):
•за періоди до 1 липня 2015 року, що не підтверджені
документальними перевірками;
•з придбання товарів/послуг у платників податку, що
використовували спеціальний режим оподаткування, визначений
відповідно до статті 209 ПКУ за період до 1 січня 2016 року.
Потрібно відмітити, що зміни бухгалтерського обліку податку на
додану вартість не вплинули на облік операцій, щодо ввезення товарів
на митну територію України. Сплата платежів при ввезенні товарів
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здійснюється на рахунки Державної фіскальної служби України
(ДФСУ) без перерахування коштів на електронний рахунок в СЕА
ПДВ.
Висновки з проведеного дослідження. При проведенні даного
дослідження було вияснено, що механізм облік податку на додану
вартість здійснюється відповідно до чинного законодавства. Проте
внаслідок останніх змін щодо запровадження системи електронного
адміністрування податку на додану вартість з 24 грудня 2015 року
бухгалтерський облік даного податку не тільки не спростився, але й
значно ускладнився внаслідок введення додаткових субрахунків.
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ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ:
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто дискусійні питання обліку людського капіталу,
аналізуються погляди науковців щодо відображення в обліку інвестицій в людський
капітал.
Ключові слова: інвестиції, людський капітал, облік, освіта, здоров’я, знання.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ:
УЧЕТНЫЙ АСПЕКТ
В статье рассмотрены дискуссионные вопросы учета человеческого
капитала, анализируются взгляды ученых по отражению в учете инвестиций в
человеческий капитал.
Ключевые слова: инвестиции, человеческий капитал, учет, образование,
здоровье, знания.

INVESTING IN HUMAN CAPITAL:
THE ACCOUNT ASPECT
The article examines the controversial issue of human capital accounting, examines
the views of scientists on accounting for investments in human capital.
Key words: investments, human resources, accounting, education, health, culture.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У сучасних
умовах ринкової економіки все більша увага приділяється людському
капіталу. Він є необхідно базою для підприємства та надає
конкурентні переваги у вигляді ноу-хау, інновацій, специфічних знань
та компетенцій при відносно рівних обсягах основних засобів.
Одним з основних факторів підвищення продуктивності,
конкурентоспроможності та інтенсивного розвитку є рівень освіти та
професійної підготовки трудового персоналу. Розгляд трудового
потенціалу, як важливої складової обліку людського капіталу потребує
розробки нової концепції підготовки кадрів на основі здійснення
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довгострокових капіталовкладень.
На даний момент виникла гостра необхідність відображення в
обліку інвестицій в людський капітал, та відповідно аналізу їх
ефективності. Завдяки бухгалтерському обліку витрат на формування,
використання і відтворення людського капіталу, підприємством
забезпечується ефективність прийняття управлінських рішень про
інвестування коштів в розвиток людського капіталу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблеми бухгалтерського обліку інвестицій в
людський капітал розглядаються багатьма вітчизняними та
зарубіжними вченими, зокрема це: Гільорме Т.В., Голікова Н.В.,
Губенко О.П., Давидюк Т.В., Добринін А.І., Реслер М.В., Левчук О.В.
та інші.
Як відзначає Левчук О.В., інвестиції в людський капітал є
джерелом економічного зростання, яке є не менш важливим, ніж
капіталовкладення в матеріально-речові фактори виробництва та
землю. Таким чином, існує необхідність теоретичного обґрунтування
та осмислення інвестування в людський капітал [8].
Голікова Н.В. визначаючи людський капітал, зауважує, що 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. Інвестиції в
людський капітал необхідно розглянути через всі види витрат
грошових і матеріальних ресурсів, а також витрат часу на формування
інтелектуального потенціалу в майбутньому [2].
Погоджуємось з думкою Реслер М.В., що перехід від парадигми
управління людськими ресурсами до управління розвитком людського
капіталу визначає необхідність відображення інформації про
людський капітал у системі бухгалтерського обліку на основі
оцінювання та відображенні, яка є однією з невирішених проблем у
даному напрямі дослідження [11].
Цілі статті. Як відомо, різні дослідники по різному трактують
поняття «інвестицій» в людський капітал. Одні вважають, що це
витрати коштів, спрямовані на підвищення його результативності, інші
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— будь які дії або заходи, спрямовані на поліпшення характеристик
людського капіталу. Це підтверджує те, що серед учених-економістів
нема єдиної думки щодо трактувань цього поняття.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Губенко О.П.
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.) [3].
В свою чергу Колот А. М. розуміє це як види вкладень в людину,
пов'язані з істотними витратами та сприяють зростанню національного
доходу або доходу підприємства [7].
На думку Марцинкевич В., 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 [9].
Порівнюючи інвестиції в людський капітал з вкладеннями в інші
різні форми капіталу Левчук О.В. підкреслює, що інвестиції в
людський капітал є найбільш вигідними як з точки зору окремої
людини, так і з точки зору всього суспільства [8].
В процесі побудови обліку інвестицій в людський капітал
необхідно враховувати ряд особливостей, які відрізняють їх від
інвестицій у фізичний капітал [6]:
– віддача від інвестицій у людський капітал безпосередньо
залежить від строку життя його носія (від тривалості працездатного
періоду);
– людський капітал не тільки схильний до фізичного та
морального зношуванню, але й здатний накопичуватися в процесі
свого використання;
– у міру збільшення накопиченого обсягу інвестицій у людський
капітал їхня віддача підвищується до певної межі, обмеженої
верхньою границею активної трудової діяльності (активного
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працездатного віку), а потім поступово знижується;
– характер та види вкладень у людину обумовлені історичними,
національними і культурними особливостями та традиціями;
– у порівнянні з інвестиціями в інші форми капіталу інвестиції в
людський капітал є найбільш вигідними як з погляду окремої людини,
так і з погляду всього суспільства;
– поза залежністю від джерел інвестицій формування та
використання людського капіталу, в основному, контролюється самим
власником;
– інвестиції у формування та розвиток людського капіталу
відрізняє високий ступінь ризику, набагато більше, ніж для фізичного
капіталу. Це обумовлено тим, що період після якого починається
віддача від інвестицій у людський капітал, може досягати два-дцяти і
більше років, у той час як для фізичного капіталу цей показник значно
менший.
Цілком справедливо зазначає Матющенко С.С., про не
відображенні в балансі інтелектуальні ресурси, як невідображені
активи, які б могли суттєво збільшувати балансову вартість
підприємств, що позитивно вплинуло б на їх інвестиційну
привабливість [10].
Основне завдання оцінки вартості людського капіталу визначає
Давидюк Т.В., як отримання норм прибутку на інвестиції в людський
капітал, що зумовлено, по-перше, необхідністю відстеження витрат на
людський капітал, по-друге, відстеження вигоди, що підприємство
отримало від понесених витрат [4].
Гільорме Т.В. стверджує, що кожний конкретний суб’єкт
господарювання через специфіку своєї діяльності й індивідуальність
організаційної побудови може самостійно формувати модель обліку та
оцінки людських ресурсів й на цій основі будувати стратегії розвитку
підприємства як умова виживання в кризових явищах [1].
Добринін А.І., Дятлов С.А., Циренова О.Д. запропонували
відображати в бухгалтерському обліку людські ресурси в складі
нематеріальних активів у розмірі повної вартості за весь період
використання, а річну суму амортизації визначати виходячи з річної
величини заробітної плати працівників, включаючи виплати на
соціальне страхування [5].
Враховуючи вище зазначене, відмітимо, що у сьогоденні
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роботодавці недооцінюють значення облікової системи інвестування в
людський капітал як складової забезпечення високого рівня
прибутковості та фінансової стійкості підприємства. Однією з таких
причин є відсутність раціональної політики щодо підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації трудового потенціалу.
Також, вдосконалення системи обліку інвестицій в людський капітал
повинно включати в себе формування напрямів відображення операцій
з обліку витрат, в основі яких розвиток та збереження людського
ресурсу, а також на недопущення його втрати.
Висновки. Будь яке підприємство, незалежно від форми
власності, має в наявності інтелектуальний капітал, який проявляється
у формі людської складовою. Однак, дана складова прихована, адже не
відображається в обліку та у звітності підприємства через відсутність
методики грошової оцінки та ідентифікації складових інвестування
людського
капіталу,
недосконалість
нормативно-правового
забезпечення його обліку.
Таким чином, облік інвестицій в людський капітал повинен
відображати інформацію про вкладення в розвиток трудових ресурсів,
які спрямовані на вдосконалення інтелектуального та професійного
росту індивіда та зростанню доходу. До обліку таких інвестицій можна
віднести облік витрат на одержання освіти, підвищення кваліфікації,
збереження та зміцнення здоров'я, вдосконалення комунікативних
здібностей.
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OPГAНIЗAЦIЯ ВНУТPIШНЬOГO КOНТPOЛЮ БIOЛOГIЧНИX
AКТИВIВ ТВAPИННИЦТВA
У cтатті poзглянутo ocнoвнi пpoблeми щoдo opгaнiзaцiї i мeтoдики
пpoвeдeння внутpiшньoгo кoнтpoлю oпepaцiй з бioлoгiчними aктивaми твapинництвa.
Вкaзaнi кoнкpeтнi випaдки злoвживaнь, пopушeнь, щo дoпуcкaютьcя нa ocнoвi
викpивлeння пepвинниx дoкумeнтiв i звiтнocтi з oблiку бioлoгiчниx aктивiв
твapинництвa. Poзpoблeнo пpoпoзицiї щoдo вдocкoнaлeння мeтoдики кoнтpoлю.
Ключoвi cлoвa: бioлoгiчнi aктиви, бioлoгiчнi aктиви твapинництвa,
кoнтpoль, внутpiшнiй кoнтpoль, cуб’єкти i oб’єкти кoнтpoлю, джepeлa iнфopмaцiї,
злoвживaння.

OPГAНIЗAЦIЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
В cтaтьe paccмoтpeны ocнoвныe пpoблeмы пo opгaнизaции и мeтoдики
пpoвeдeния внутpeннeгo кoнтpoля oпepaций c биoлoгичecкими aктивaми
живoтнoвoдcтвa. Укaзaны кoнкpeтныe cлучaи злoупoтpeблeний, нapушeний,
дoпуcкaeмыx нa ocнoвe иcкaжeния пepвичныx дoкумeнтoв и oтчeтнocти пo учeту
биoлoгичecкиx aктивoв живoтнoвoдcтвa. Paзpaбoтaны пpeдлoжeния пo
coвepшeнcтвoвaнию мeтoдики кoнтpoля.
Ключeвыe cлoвa: биoлoгичecкиe aктивы, биoлoгичecкиe aктивы
живoтнoвoдcтвa, кoнтpoль, внутpeнний кoнтpoль, cубъeкты и oбъeкты кoнтpoля,
иcтoчники инфopмaции, злoупoтpeблeния.

OPHANIZATSIYA INTERNAL CONTROL ANIMAL BIOLOGICAL
ASSETS
The article examines the main issues for the organization and methods of internal
control operations with biological asset livestock. These specific cases of abuse, violations
permitted based on the curvature of primary documents and reporting of biological assets
accounting livestock. Suggestions for improving control methods .
Keywords: biological assets, biological assets are livestock control, internal control,
control subjects and objects, sources of information abuse.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Ciльcькe
гocпoдapcтвo є ocoбливoю cфepoю виpoбничoї дiяльнocтi, ocкiльки в
пpoцeci вигoтoвлeння гoтoвoї пpoдукцiї, пopяд з фiнaнcoвими,
мaтepiaльнo-тexнiчними тa тpудoвими pecуpcaми, викopиcтoвуютьcя
щe й пpиpoднi pecуpcи: зeмля тa живi opгaнiзми. Таким чином,
сiльcькoгocпoдapcькe виpoбництвo cклaдaєтьcя з двox вiднocнo
caмocтiйниx гaлузeй pocлинництвa тa твapинництвa.
І саме кoнтpoль є oднiєю з нaйвaжливiшиx функцiй в дiяльнocтi
сільськогосподарського пiдпpиємcтвa, адже гaлузeвi ocoбливocтi
ciльcькoгo гocпoдapcтвa cуттєвo впливaють нa opгaнiзaцiю тa
мeтoдику кoнтpoлю. Дo тaкиx cпeцифiчниx oб’єктiв якиx нeмaє жoднa
iз гaлузeй нapoднoгo гocпoдapcтвa є бioлoгiчнi aктиви твapинництвa.
Ocнoвнoю мeтoю cуб’єктa opгaнiзaцiї внутpiшньoгo кoнтpoлю
бioлoгiчних aктивів твapинництвa є cвoєчacнe виявлeння вiдxилeнь тa
здiйcнeння зaxoдiв для дocягнeння вcтaнoвлeниx цiлeй дiяльнocтi
підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Нeoбxiднicть внутpiшньoгo кoнтpoлю, з точки
зору Здиpкo Н.Г., oбумoвлюєтьcя тим, щo зa йoгo дoпoмoгoю
визнaчaєтьcя peaльний cтaн дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, пepeвipяєтьcя
вiдпoвiднicть йoгo poзвитку визнaчeним зaвдaнням, зaбeзпeчуєтьcя
eфeктивнe дocягнeння пocтaвлeнoї мeти [1].
Питaння внутpiшньoгo кoнтpoлю oблiку з бioлoгiчними
aктивaми твapинництвa виcвiтлeнi у пpaцяx вiтчизняниx вчeниx, a
caмe P.П. Aндpушка, З.П. Миpoнчука, O.В. Лиca, В.М, Жукa, Т.М.
Cтopoжук тa iн. Нeзвaжaючи нa нaявнicть знaчнoї кiлькocтi нaукoвиx
пpaць пoв’язaниx з внутpiшнiм кoнтpoлeм бioлoгiчниx aктивiв
твapинництвa, opгaнiзaцiйнi acпeкти його у ciльcькoгocпoдapcькиx
пiдпpиємcтвax зaлишaютьcя диcкуciйними.
Цілі статті. Мeтoю дaнoї cтaттi є дocлiджeння eкoнoмiчнoї
cутнocтi тa ocoбливocтeй кoнтpoлю бioлoгiчниx aктивiв твapинництвa.
Визнaчeння пpoблeмниx питaнь щoдo мeтoдики пpoвeдeння
внутpiшньoгo
кoнтpoлю oпepaцiй з бioлoгiчними aктивaми
твapинництвa.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
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обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вiдпoвiднo дo
П(C)БO 30 «Бioлoгiчнi aктиви» бioлoгiчнi aктиви – цe aктиви якi здaтнi
дaвaти ciльcькoгocпoдapcьку пpoдукцiю тa/aбo дoдaткoвi бioлoгiчнi
aктиви, aбo пpинocити в iнший cпociб eкoнoмiчнi вигoди пpoтягoм
пepioду, щo нe пepeвищує 12 мicяцiв, a тaкoж твapини нa виpoщувaннi
й вiдгoдiвлi [2].
Бioлoгiчнi aктиви твapинництвa – цe твapини, якi в пpoцeci
бioлoгiчниx пepeтвopeнь, здaтнi дaвaти ciльcькoгocпoдapcьку
пpoдукцiю aбo дoдaткoвi бioлoгiчнi aктиви [3].
Внутpiшнiй кoнтpoль нa ciльcькoгocпoдapcькoму пiдпpиємcтвi
cфepи твapинництвa здiйcнюєтьcя з мeтoю уcпiшнoгo функцioнувaння
пiдпpиємcтвa, пiдвищeння пiвня peнтaбeльнocтi, зaбeзпeчeння
eфeктивнoгo функцioнувaння пiдпpиємcтвa тa йoгo cтiйкocтi й
oтpимaння мaкcимaльнoгo пpибутку.
В процесі здійснення внутpiшньoгo кoнтpoлю oпepaцiй з
бioлoгiчними aктивaми твapинництвa нa ciльcькoгocпoдapcькиx
пiдпpиємcтвax перевіряючим нeoбxiднo вpaxувaти нacтупнi
ocoбливocтi:
-у
ciльcькoму
гocпoдapcтвi
вaжливим
acпeктoм
є
буxгaлтepcький oблiк пpиплoду i пpиpocту oтpимaниx вiд твapин;
- cпиcaння (вибуття) твapин в oблiку зaзнaчaєтьcя як пaдiж, зaбiй
твapин;
- для пpaвильнocтi пepeвipки мaтepiaльнo-вiдпoвiдaльниx ociб
пpи пpoвeдeннi кoнтpoлю нeoбxiднo ocoбливу увaгу звepнути нa
пpaвильнicть визнaчeння cepeдньoдoбoвoгo нaдoю мoлoкa, пpиpocту
живoї мacи зa видaми твapин.
У пpoцeci пpoвeдeнoгo дocлiджeння булo вcтaнoвлeнo, щo нa
cьoгoднiшнiй дeнь нe poзpoблeнo мeтoдичнi peкoмeндaцiї кoнтpoлю
бioлoгiчниx aктивiв твapинництвa.
Cтopoжук Т.М. вкaзує, щo «cиcтeмa внутpiшньoгo кoнтpoлю нa
пiдпpиємcтвi є eфeктивнoю в paзi якщo вoнa eфeктивнo пoпepeджує
пpo виникнeння нeдocтoвipнoї iнфopмaцiї, тa виявляє нeдocтoвipнicть»
[4].
Мeтoю внутpiшньoгo кoнтpoлю є зaбeзпeчeння дocтaтньoї
впeвнeнocтi кepiвництвa у дocягнeннi нaлeжнoгo piвня eкoнoмiї,
eфeктивнocтi i peзультaтивнocтi вiдпoвiднo дo зaвдaнь; викoнaння
вcтaнoвлeниx зaкoнoдaвcтвoм i кepiвництвoм нopм i пpaвил [5].
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Пpи пpoвeдeннi внутpiшньoгo кoнтpoлю бioлoгiчниx aктивiв
твapинництвa нeoбxiднo: зaтвepдити нaкaзи, пoлoжeння, iнcтpукцiї тa
зaбeзпeчити дoтpимaння їx пpaцiвникaми пiдпpиємcтвa. Opгaнiзaцiя
внутpiшньoгo кoнтpoл, зауважує Cтopoжук Т.М., пoклaдeнa нa
кepiвникa i гoлoвнoгo буxгaлтepa пiдпpиємcтвa. Пpи цьoму мoжливим
є вeдeння внутpiшньoгo кoнтpoлю cпeцiaльним пiдpoздiлoм нa
пiдпpиємcтвi пpaвил [4].
Зaвдaннями внутpiшньoгo кoнтpoлю бioлoгiчниx aктивiв
твapинництвa є:
- пepeвipкa пepвинниx дaниx пpo бioлoгiчнi aктиви;
- кoнтpoль дoтpимaння чиннoгo зaкoнoдaвcтвa пo oпepaцiяx з
бioлoгiчними aктивaми;
- пepeвipкa фaктичнoї нaявнocтi гpуп бioлoгiчниx aктивiв;
- кoнтpoль пpaвильнocтi вiдoбpaжeння нaдxoджeння, peaлiзaцiї,
cпиcaння бioлoгiчниx aткивiв i її cпиcaння пiд чac їx лiквiдaцiї.
Oб’єктaми внутpiшньoгo кoнтpoлю бioлoгiчниx aктивiв
твapинництвa є гpупи бioлoгiчниx aктивiв, їx пepвиннa тa cпpaвeдливa
вapтicть, пpaвильнicть дoкумeнтaльнoгo oфopмлeння oпepaцiй з
бioлoгiчними aктивaми твapинництвa.
Cуб’єктoм пpoвeдeння внутpiшньoгo кoнтpoлю бioлoгiчниx
aктивiв твapинництвa є cтpуктуpний пiдpoздiл пiдпpиємcтвa aбo
штaтний йoгo пpaцiвник.
У xoдi кoнтpoлю пoтpiбнo пepeвipяти дoкумeнти нa зaбiй xудoби
в гocпoдapcтвi, дoзвoляє вcтaнoвити пpичини зaбoю, вiдпoвiднicть
фaктичнoгo
виxoду пpoдуктiв нopмaтивaм, пpaвильнicть i
cвoєчacнicть oпpибуткувaння xудoби.
Щoб пepeвipити, як зaбeзпeчуєтьcя збepeжeння твapин,
вcтaнoвити дoпуcтимi фaкти їx poзкpaдaнь, нeпoвнoгo oпpибуткувaння
пpиплoду тa iншиx злoвживaнь, нeoбxiднo пpoвoдити кoнтpoльну
iнвeнтapизaцiю твapин. Дo пoчaтку пpoвeдeння iнвeнтapизaцiя
мaтepiaльнo – вiдпoвiдaльнo ocoбa пoвиннa зaпoвнити Книгу oблiку
pуxу xудoби нa ocнoвi вcix нaявниx пepвиниx їx дoкумeнтiв тa вивecти
зaлити пoгoлiв’я нa дeнь iнвeнтapизaцiї.
Пepepaxунoк xудoби oднoчacнo здiйcнюють cуб’єкт кoнтpoлю тa
мaтepiaльнo-вiдпoвiдaльнa ocoбa. Пpи виявлeниx poзбiжнocтяx
зacтocoвуєтьcя пoвтopний пepepaxунoк.
Peзультaти кoнтpoльнoї iнвeнтapизaцiї твapин oфopмляютьcя
406

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

aктoм, який пiдпиcуєтьcя члeнaми iнвeнтapизaцiйнoї кoмiciї i
мaтepiaльнo-вiдпoвiдaльнa ocoбa. Для пpaвильнoгo здiйcнeння
внутpiшньoгo
кoнтpoлю,
oтpимaння
дocтoвipниx
дaниx
нaйeфeктивнiшим мeтoдoм кoнтpoлю є iнвeнтapизaцiя твapин. Для
здiйcнeння piчнoї iнвeнтapизaцiя пoтpiбнo вивecти зaлишки пoгoлiв’я
твapин нa кiнeць poку.
Мeтoю пpoвeдeння iнвeнтapизaцiї є виявлeння фaктичнoї
нaявнocтi бioлoгiчниx aктивiв твapинництвa, виявлeння їx нaдлишку
aбo нecтaчi.Iнвeнтapизaцiя мoлoдняку твapин, xудoби нa вiдгoдiвлi,
кpoлiв, звipiв тa птицi пpoвoдитьcя щoмicяця.
Висновки. З уpaxувaнням зaпитiв cуб’єктiв внутpiшньoгo
кoнтpoлю, opгaнiзaцiю i мeтoдику пpoвeдeння внутpiшньoгo кoнтpoлю
oпepaцiй з бioлoгiчними aктивaми твapинництвa нeoбxiднo
cтвopювaти з уpaxувaнням гaлузeвиx ocoбливocтeй дiяльнocтi
пiдпpиємcтвa. Тобто, пpи фopмувaннi eфeктивнoї cиcтeми
внутpiшньoгo
кoнтpoлю
бioлoгiчниx
aктивiв
твapинництвa,
кepiвництвo пiдпpиємcтвa пoвиннe зaбeзпeчити cтвopeння cлужби
внутpiшньoгo кoнтpoлю нa пiдпpиємcтвi для збepeжeння дaниx
oб’єктiв oблiку вiд знищeння тa poзкpaдaння тoщo.
Нaукoвцями дeтaльнo нe дocлiджeнo кoнтpoль бioлoгiчниx
aктивiв твapинництвa, a лишe poзглядaєтьcя кoнтpoль дiяльнocтi
пiдпpиємcтвa. Зaпpoвaджeння мiжнapoднoгo дocвiду нa укpaїнcькиx
пiдпpиємcтвax є нe дoцiльним, ocкiльки вiтчизнянe нopмaтивнe
зaбeзпeчeння є нe удocкoнaлeним тa пoтpeбує дooпpaцювaнь iз
пpaктичнoї cтopoни.
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ДІАГНОСТИКА ТА РИЗИКОВІ АСПЕКТИ ЛІКВІДНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
ДИАГНОСТИКА И РИСКОВЫЕ АСПЕКТЫ ЛИКВИДНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
DIAGNOSIS AND LIQUIDITY RISK ASPECTS OF ENTERPRISE
У даній статті проаналізовані методичні основи оцінки ліквідності
підприємства, а також визначено поняття ризику ліквідності. Надані практичні
рекомендації, що стосуються ідентифікації ризику ліквідності. Розроблено систему
управління ризиком ліквідності.
Ключові слова: моніторинг, платоспроможність, ліквідність, ризик
ліквідності.
В данной статье проанализированы методические основы оценки ликвидности
предприятия, а также определено понятие риска ликвидности. Даны практические
рекомендации, касающиеся идентификации риска ликвидности. Разработана
система управления риском ликвидности.
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Ключевые слова: мониторинг, платежеспособность, ликвидность, риск
ликвидности.
The methodical bases of evaluation of the enterprise liquidity are analyzed. The
determination of liquidity risk has been considered in the article. A practical
recommendations to the liquidity risk and a system of liquidity risk management are
proposed.
Key words: monitoring, solvency, liquidity, liquidity risk.

Постановка проблеми. Процес функціонування підприємств
України в умовах політичної та економічної нестабільності
підвищують вагомість своєчасного і повного здійснення розрахунків
між суб’єктами в процесі їх діяльності з метою зменшення як
операційних, так і фінансових ризиків, адже від швидкого виконання
зобов’язань суб’єктом господарювання залежить його можливість
мати доступу до зовнішніх джерел надходження капіталу, ділова
репутація, та довіра партнерів.
Наявність необхідної кількості активів, які можуть швидко
трансформуватися в грошову масу, є одним з факторів успішного
господарського циклу. Звідси виникає необхідність посилення уваги
до ліквідності, яка є важливою складовою фінансового стану суб’єкта
господарювання, з метою удосконалення форм і методів управління і
контролю за нею.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання ліквідності і
платоспроможності досліджували у своїх працях такі українські та
зарубіжні вчені: В.В. Ковальов,
А.В. Грачов, А.Д. Шеремет, Н.В.
Тарасенко, І.А. Бланк, Є.В. Мних, М.Д. Білик, М.І. Чумаченко, А.В.
Чупіс, М.І. Лагун та інші. Але деякі аспекти, що стосуються
діагностики ризику ліквідності підприємства, а також побудови
системи управління ним вимагають доопрацювання в подальшому.
Постановка завдання. Мета статті полягає у з’ясуванні
сутності ризику ліквідності, і, відповідно, розробка пропозицій задля
створення системи управління ним.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Термін
«ліквідність» походить від латинського liquidus, що в перекладі
означає проточний, рідкий, тобто ліквідність дасть тому чи іншому
об’єкту характеристику легкості руху, переміщення. Термін
«ліквідітет» був запозичений з німецької мови на початку ХХ ст. [1].
Важливо відмітити, що на сьогодні в науковій літературі практично
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відсутня різниця між поняттями «ліквідність» і «платоспроможність».
Платоспроможність – це можливість підприємства наявними
грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зобов'язання.
Іншими словами, це постійна наявність грошових коштів та їх
еквівалентів, достатніх для погашення кредиторської заборгованості,
що вимагає негайної сплати. Платоспроможність є зовнішнім проявом
фінансової стійкості підприємства[1]. Ліквідність же вважають
засобом забезпечення платоспроможності суб’єкта господарювання в
короткостроковому періоді.
В економічній літературі ліквідність, зазвичай, розглядають як
проміжок часу, необхідний для реалізації активу, або ж, як суму,
отриману від його продажу. Ми вважаємо, що ліквідність слід
охарактеризувати як здатність підприємства перетворювати свої
активи в гроші для покриття своїх платежів в міру настання їх строків
та швидкість їх здійснення.
Ступінь ліквідності активів залежить від тривалості періоду
часу, протягом якого актив може перетворитись на грошові кошти, і
чим коротшим є період трансформації активу у гроші, тим вищим
вважається ступінь ліквідності даного активу.
Рівень ліквідності активів залежить від співвідношення
оборотних і необоротних активів, сфери діяльності підприємства та
швидкості обороту оборотних активів і їх складу тощо.
Ліквідність
є
обов’язковою
і
необхідною
умовою
платоспроможності підприємства. Платоспроможність, в свою чергу,
залежить від ступеня ліквідності активів і балансу.
У
процесі
дослідження
поточної
платоспроможності
(ліквідності) порівнюють суми платіжних засобів суб’єкта
господарювання зі строковими зобов’язаннями. Більш ліквідним буде
вважатиметься підприємство, поточний капітал якого складається
переважно із грошових коштів та короткострокової дебіторської
заборгованості, порівняно з підприємством, поточні активи якого
складатимуться переважно із запасів.
Низький рівень ліквідності призводить до нездатності
підприємства сплачувати свої поточні борги і зобов'язання, що у свою
чергу, веде до продажу активів та довгострокових фінансових
вкладень підприємства, або й, взагалі, до зниження рівня дохідності і
банкрутства. Якщо ліквідність низька, то це негативно впливає і на
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кредиторів, оскільки відбувається затримка сплати відсотків та суми
боргу, а в крайньому випадку це призведе до часткової чи повної
втрати суми неповернутого боргу.
Найбільш поширеною методикою оцінки ліквідності є аналіз
ліквідності балансу, який полягає у співставленні чотирьох груп
активів з чотирма групами пасивів (розраховуються абсолютні
показники). Менш поширеною методикою вважають аналіз показників
ліквідності, який полягає у співставленні різних за ступенем
ліквідності активів з поточними зобов’язаннями (розраховуються
коефіцієнти ліквідності).
При аналізі показників ліквідності проводиться оцінка здатності
підприємства генерувати кошти в розмірах і в терміни, необхідних для
визначення поточної платоспроможності [2].
На нашу думку, аналіз ліквідності підприємства, який
проводиться з урахуванням вище зазначених методик не може бути
корисним інструментом для прийняття управлінських рішень щодо
забезпечення ліквідності і платоспроможності підприємства. Оцінка
показників в динаміці дасть змогу лише діагностувати наявність
порушень щодо швидкості розрахунків підприємства зі своїми
кредиторами.
Важливо зазначити, що в діяльності підприємств, які не є
суб’єктами
фінансового
ринку,
будь-який
контроль
за
платоспроможністю і ліквідністю майже відсутній, тому моніторинг
стану ліквідності має стати основним завданням менеджменту
ліквідності на підприємстві. Причому засоби моніторингу ліквідності
мають більше базуватися на діагностиці факторів, що утворюють ці
показники, а ніж на оцінці самих коефіцієнтів ліквідності.
Моніторинг стану ліквідності підприємства має проводитись з
метою діагностування і управління ризиком ліквідності. В П(С)БО 13
«Фінансові інструменти» [3] ризик ліквідності трактується як
імовірність втрат внаслідок неспроможності виконати свої
зобов’язання у зв’язку з неможливістю реалізувати фінансові активи за
справедливою вартістю. Тобто, дане визначення можливо
застосовувати лише тоді, коли йтиме мова про ризик ліквідності
фінансових інструментів.
Якщо ж говорити про підприємство, то при визначенні ризику
ліквідності варто, на мій погляд, використовувати визначення цього
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терміну, наведене в Методичних рекомендаціях НБУ «Система оцінки
ризиків» [4], адаптувавши його до підприємства як суб’єкта
господарювання.
Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний
ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність
підприємства виконати свої зобов'язання у належні строки, не
зазнавши при цьому неприйнятних втрат [4]. Якщо на підприємстві
присутній певний рівень незбалансованості, тобто спостерігаються
незадовільні показники ліквідності або недотримання умов ліквідності
балансу це свідчитиме про наявність ризику ліквідності.
Незбалансованість ліквідності підприємства може виникати під
впливом різних груп факторів:
- помилки в процедурах і процесах, що забезпечують
безперервне здійснення платежів підприємством;
- невиконання платіжних зобов’язань споживачами за
відвантажену продукцію, надані послуги;
- ризик втрати ліквідності, пов'язаний з незбалансованістю за
термінами, сумами і валюти активів і пасивів;
- ризик, пов'язаний з вимогами дострокового погашення
кредитних зобов’язань;
- неможливість реалізації активів, що плануються до продажу у
встановлений термін за запланованою ціною;
- ризик ліквідності, пов'язаний із закриттям ліміту кредитної
лінії, відмовою банку в наданні овердрафту.
Для виявлення вищенаведених факторів під час оцінки ризику
незбалансованої ліквідності балансу необхідно здійснити спеціальні
заходи (рис.1).
1. розробити процедури аналізу грошових потоків підприємства за
активними і пасивними операціями в розрізі термінів, валют
виконання і груп платежів
2. оцінити ймовірність виникнення вимог про дострокове погашення
окремих зобов’язань
3. оцінити і спланувати повернення активів на підставі оцінки
кредитного і ринкового ризиків, в тому числі великих кредитних
ризиків
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4. оцінити і спрогнозувати позиковий потенціал підприємства для
залучення сторонніх ліквідних ресурсів
5. оцінити кількісні параметри і стан товарного і фінансового ринків
6. розробити заходи щодо управління ліквідністю в розрізі
альтернативних сценаріїв
Рис. 1. Заходи виявлення факторів незбалансованості ліквідності
підприємства

Діагностика ризику ліквідності проводиться на підставі
групування активів і пасивів за ступенем ліквідності та за термінами
виконання зобов’язань, відповідно. Виходячи з цього, на нашу думку,
найбільш
зручною
формою
проведення
аналізу
ризику
незбалансованої ліквідності є побудова матриці збалансування
ліквідності.
Елементами матриці збалансування ліквідності є суми
відповідних груп активів, спрямовані на покриття певних груп пасивів.
В заголовках стовпчиків розташовуються групи пасивів, які потрібно
обов’язково профінансувати. В матриці ліквідність активів спадає
згори до низу, терміновість пасивів, навпаки, зростає зліва направо.
Звідси стає ясно, що в матриці суми можуть бути розташовані
зверху і знизу головної діагоналі. Якщо активи спрямовуються на
погашення пасивів з більш довгими термінами погашення, то суми
розташовуються зверху головної діагоналі, що свідчитиме про ризик
незбалансованої ліквідності.
Знизу від головної діагоналі розташовуються суми, якщо кошти
з певним терміном погашення покриваються активами з більшими
термінами реалізації. Такі розриви можуть свідчати про ризик
незбалансованої ліквідності, тобто про нестачу ліквідних ресурсів і
можливість виникнення стану неплатоспроможності.
Вважається, що ризик незбалансованої ліквідності відсутній,
коли всі суми розташовані на головній діагоналі, але виникає
відсотковий ризик, спричинений змінами відсоткових ставок і зміною
вартості грошей в часі. Тому, суми, які розташовані на діагоналі,
представляють собою закриті позиції ліквідності, а суми, які
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розташовані нижче і вище діагоналі матриці називатимуться
розривами ліквідності.
Матриця збалансування ліквідності є важливим інструментом
управління ліквідністю балансу. Хоча визначення лише розривів
ліквідності і напрямків їх збалансування замало для комплексного
управління ризиком ліквідності. Вважаємо, що система управління
ризиком ліквідності підприємства має базуватися на взаємопов’язаних
складових (рис.2).
Аналіз і планування стану ліквідності
Розробка системи лімітів і нормативів ліквідності з урахуванням
особливостей функціонування конкретного підприємства
Ідентифікація ризиків ринкової ліквідності
Формування управлінської звітності по стану ліквідності (не менше
ніж раз у квартал)
Розробка системи заходів щодо контролю стану ліквідності на
підприємстві
Рис. 2. Складові управління ризиком ліквідності

Перші дві підсистеми стосуються управління, в більшій мірі
лише, внутрішніми факторами, які впливають на ліквідність
підприємства і забезпечують виникнення ризику ліквідності. Проте
комплексне управління ризиком ліквідності має виявити та
діагностувати і зовнішні чинники, що створюють ризик несвоєчасного
погашення зобов’язань перед кредиторами.
Детально розглянув методологію оцінки зовнішніх ризиків у
своїх працях О.В. Таран, де він зазначає: «Якщо діагностика ризиків
ринкової ліквідності виявила незначний ризик, то напрямком протидії
ризиковим подіям, які його обумовлюють, можна вважати пошук
нових каналів збуту, зниження собівартості продукції. Якщо виникає
суттєвий рівень ризику ринкової ліквідності, то підприємству варто
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або підвищити якість товарів, які виготовляються, або оновити
асортимент товару. У разі виникнення значного ризику балансової
ліквідності доцільним є перегляд стратегії опанування ринку товарів.
Підґрунтям такого визначення напрямків протидії проявам подій, які
обумовлюють різні види ризику ліквідності є, перш за все, розгляд
взаємозв’язку різних видів ризиків у вигляді певного логічного
ланцюжка» [5].
В процесі моніторингу ліквідності підприємства та управління
ризиком ліквідності важливу роль відіграє реальна, адекватна оцінка
вартості оборотних активів і поточних зобов’язань на відповідну
фіксовану дату.
Висновки. Отже, наведені рекомендації призводять до
висновку, що для прийняття ефективних управлінських фінансових
рішень, які впливатимуть на ліквідність, а також поточну чи
довгострокову платоспроможність, підприємствам недостатньо
обмежуватися оцінкою вже відомих показників. І, лише змістовна
аналітична робота та системний підхід до оцінки ліквідності,
діагностики ризику ліквідності та організація управління ним в
загальній системі фінансового менеджменту забезпечать необхідний
рівень стану розрахунків та умови для успішної трансформації активів
підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ПО
ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Анотація. Робота присвячена дослідженню обліку податку на доходи
фізичних осіб (ПДФО) – одного із трьох «великих» податків податкової системи,
вивченню чинної нині системи обчислення ПДФО. Розглянуто особливості обліку
розрахунків податку на доходи фізичних осіб в Україні, охарактеризовані основні
елементи податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Ключові слова: облік, утримання, податок на доходи фізичних осіб, база
оподаткування, обчислення податку, пільга.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО
НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация. Работа посвящена исследованию учета налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) – одного из трех «больших» налогов налоговой системы,
изучению действующей в настоящее время системы исчисления НДФЛ. Рассмотрены
особенности учета расчетов налога на доходы физических лиц в Украине,
охарактеризованы основные элементы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Ключевые слова: учет, содержание, налог на доходы физических лиц, база
налогообложения, исчисления налога, льгота.

FEATURES OF ACCRUAL ACCOUNTING AND TAX ON
PERSONAL INCOME
Annotation. The work is devoted to research accounting income tax (PIT) - one of
the three "big" in the tax system, the current study is currently calculating income tax
system. The features of the payments of tax on personal income in Ukraine, described the
main elements of income tax (PIT).
Keywords: accounting, content, income tax, tax base, tax calculation, privilege.
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Постановка завдання. Важливою складовою податкової
системи будь-якої країни є оподаткування доходів фізичних осіб.
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)є одним із основних джерел
доходів державного бюджету та виконує роль соціального регулятора.
Питанням, що пов'язане з обліком і звітністю розрахунків за
ПДФО у різні часи займалися такі вітчизняні вчені-економісти,як Г.
Бикова, М. Бондар, Ф. Бутинець, С. Ковач, М. Коцупатрий, А.
Крутова, Ю. Шара та інші.
Метою даної статті є дослідження особливостей нарахування та
обліку податків на доходи фізичних осіб, у зв’язку зі змінами у
чинному податковому законодавстві.
Виклад основного матеріалу. Податок на доходи фізичних
осіб — загальнодержавний податок, що стягується з доходів фізичних
осіб (громадян — резидентів) і нерезидентів, які отримують доходи з
джерел їх походження в Україні
Податок на доходи фізичних осіб у Податковому кодексі
регулюється розділом IV. Відповідно до ст. 162 Податкового кодексу
платниками податку є:
 фізична особа — резидент, яка отримує доходи як із джерела
їх походження в Україні, так і іноземні доходи;
 фізична особа — нерезидент, яка отримує доходи з джерела
їх походження в Україні;
 податковий агент (зауважимо, що податкових агентів
зараховано Податковим кодексом до платників податків уперше).
Об'єктом оподаткування резидента є:
 загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
 доходи із джерела їх походження в Україні, які остаточно
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);
 іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані з джерел
за межами України.
Об'єктом оподаткування нерезидента є:
 загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід із джерела
його походження в Україні;
 доходи із джерела їх походження в Україні, які остаточно
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).
Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету
417

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

передбачає ст. 68 Податкового кодексу України. Відповідно до ст. 64
Бюджетного кодексу України податок на доходи фізичних осіб, який
сплачується податковим агентом зараховується до місцевого бюджету
за її місцезнаходження в обсяг податку, нарахованого на доходи.
Податкові агенти зобов’язані подавати до контролюючого
органу податковий розрахунок за формою №1 ДФ. Форма №1 ДФ
містить інформацію про всі нараховані доходи фізичним доходам, а
також про суми ПДФО та військовий збір.
Податковим
агентам
та
особам,
відповідальним
за
оподаткування доходів, окрім порядку перерахування ПДФО до
бюджету необхідно також дотримуватися строків сплати податку,
установлених ПКУ для різних видів доходів
Місячний оподаткований дохід складається із суми
оподаткованих доходів, нарахованих протягом такого звітного місяця.
Загальний річний оподаткований дохід дорівнює сумі загальних
місячних оподаткований доходів.
З 01.01.2016 р. відповідно до Закону України від 24 грудня 2015
року № 909-VIII « Про внесення змін до Податкового кодекс України
та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у2016 році» введена єдина
ставка на ПДФО- 18% замість колишніх 15 і 20%. Також зменшено
ставку ПДФО для пасивних доходів з 20 % до 18%. Для дивідендів по
акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами на
прибуток підприємств залишено ставку податку 5 %, а для пенсій
встановлено 15 %. Але в той же час, ставка податку для доходів,
отриманих платником податку від нерухомого майна, спадщини,
залишено без змін – 5 %.
Законом України від 25 грудня 2015 року № 928-VIII « Про
державний бюджет України на 2016 рік» прожитковий мінімум на
працездатних осіб станом на 1 січня 2016 року встановлено у розмірі
1378 грн.
Відповідно до пп. 1.4 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПК
нарахування,утримання та сплата військового збору до бюджету
здійснюється за ставкою 1,5%. Але, якщо в підприємства є
неуповноважені відокремлені підрозділи, то порядок сплати до
бюджету ПДФО не застосовується до військового збору.
Дохід, отриманий у вигляді додаткового блага, включається до
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загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податків.
Додаткове благо може надаватися: – у грошовій формі, то його
сума включається до бази оподаткування повністю та обкладається
ПДФО за ставкою 18 %; – у формі, відмінній від грошовій, то базою
оподаткування вважається сума такого доходу, розрахована за
звичайними цінами і помножена на коефіцієнт (К).
Важливою складовою процесу обліку податку на доходи
фізичних осіб є пільга в оподаткуванні, а саме податкова соціальна
пільга, яка не може застосовуватися до доходів платника податку,
інших ніж заробітна плата. У 2016 р. розмір звичайної ПСП закріпили
на рівні 50% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб (у розрахунку на місяць) на 1 січня звітного року.
В окремих випадках платник ПДФО має право на податкову
знижку за наслідками звітного податкового року. До податкової
знижки включаються фактично здійснені протягом звітного
податкового року платником податку витрати, підтверджені
відповідними платіжними та розрахунковими документами. Загальна
сума податкової знижки не може перевищувати суми річного
загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого
як заробітна плата та з урахуванням інших вимог законодавства.
Визначену за нормами податкового законодавства суму ПДФО
необхідно відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.
Відповідно до
Інструкцією про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій, від 30.11.1999 р. № 291, облік сум
обрахованих податків ведеться на субрахунку 641 «Розрахунки за
податками» рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами», який
призначено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства
за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з
працівників підприємства.
Відображення суми податку на доходи фізичних осіб на
рахунках бухгалтерського обліку – один із завершальних етапів
облікових процедур, який передує відображенню нарахованих сум
ПДФО у звітних формах.
Висновки. Узагальнюючи всі складові нарахування та опіку
податку на доходи фізичних осіб можна стверджувати, що цей податок
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виконує важливу фіскальну та соціально-регулятивну функції.
Реформування податкового законодавства сприяло збільшенню
податкових надходжень до бюджету.
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МАНІЯ АБОЛІЦІОНІЗМУ В ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
MANIA ABOLITIONIST IN ACCOUNTING THEORY
МАНИЯ АБОЛИЦИОНИЗМА В ТЕОРИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Анотація. Наводиться критичний аналіз публікацій, які підмінюють серйозні
наукові пошуки можливостей вирішення проблеми недоліків інформативності
системи бухгалтерського обліку легковажними настановами, спрямованими на
знищення традиційної назви нашого предмета. Наголошується на необхідності
дотримання економічних меж бухгалтерського обліку, оскільки головною вадою
теперішньої практики є їхнє абсолютне ігнорування.
Ключові слова: бухгалтерський облік, інформативність,економічні межі,
система, теорія.
Abstract. An critical analysis publications substitute serious scientific research
opportunities to address the problem of deficiencies informative accounting frivolous
guidelines aimed at the destruction of the traditional name of our subject. The necessity of
the economic boundaries of accounting as a major drawback of the present practice is their
absolute neglect.
Keywords: accounting, information, economic limits, system theory.
Аннотация. Приводится критический анализ публикаций, подменящих серьезные
научные
исследования
возможностей
решения
проблемы
недостатков
информативности системы бухгалтерского учета легкомысленными установками,
направленными на уничтожение традиционного названия нашего предмета.
Подчеркивается необходимость соблюдения экономических границ бухгалтерского
учета, поскольку главным недостатком нынешней практики является их абсолютное
игнорирование.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, информативность, экономические
границы, система, теория.
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бухгалтерському обліку маємо двобічну проблему: недостатність і
водночас незатребуваність сформованої тут інформації – з одного боку
й громіздкість його як системи, відтак надмірні витрати на її
функціонування – з іншого, не повинно переходити в профанацію –
аболіціонізм4 його назви, – яка в останні роки розквітла махровими
півоніями. Таким чином, пошуки шляхів обґрунтованого вирішення
цієї проблеми мають вагоме наукове й практичне значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення проблеми. Якщо кинути побіжний погляд на назви
опублікованих в останні два десятиліття монографій, то можна було
би вслід за Р. Коузом повторити: ’’Бажання бути корисним своїм
ближнім – мотив, звичайно ж, благородний’’. Проте коли заглибитися
в написане деякими з цих авторів, то складається враження, кажучи
словами цього вченого, що це ’’люди, які дають відповідь навіть тоді,
коли відповіді не існує’’[3, c. 42]. Й замість того, аби зосереджувати
увагу на вирішенні насущних проблем бухгалтерського обліку, вони
лише консервують ситуацію, за якої ’’глибинні ідеї, постулати й
парадокси, котрі лежать в основі теорії, не розглядаються взагалі,
перетворюючи курс теорії в курс без теорії’’[7, с. 5], намагаючись з
усіх сил подавати свої фентезі як нібито вирішення відзначеної
проблеми, котрій не можуть дати ради через банальну причину –
слабку обізнаність як власне з методикою, так і з економічними
межами бухгалтерського обліку, сформульованими Й.-В. Шером,
’’перейшовши які, бухгалтер перестає бути економістом’’[9, с. 442443]. Відтак спроможні лише плутатися у власних схоластичних
мантрах на кшталт: ’’Створення на підприємстві нової галузі обліку …
диктується вимогами епохи, коли з метою виживання в
конкурентному середовищі фірми змушені застосовувати стратегічне
планування й управління5’’, вочевидь не помічаючи суперечності
такого конгломерату предметів, виділених нами курсивом. Адже й
творці т. зв. ’’чрезучёта’’ П. М. Амосов і В. К. Мнюх (останній
іменував себе червоним бухгалтером), що створили картотеку більш
ніж у мільйон карточок (1921), яку вели 40 осіб[6, с. 486], не
Аболіціонізм (з лат.) – скасування, знищення.
Посилання не наводиться з огляду на те, що суть проблеми не в
особистостях.
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додумалися до поєднання обліку й стратегічного планування в цій
службі, а тим паче іменувати таку ефемерію стратегічним обліком –
idee fixe нинішніх аболіціоністів.
Формулювання мети статті та її завдань. Зважаючи на це,
метою й завданнями
статті визначено критичний розгляд
псевдометодологічних публікацій, які підмінюють серйозні наукові
пошуки можливостей вирішення окресленої проблеми легковажними,
або, за висловом одного з авторів,’’поверхневими’’ есеями,
спрямованими на знищення традиційної назви нашого предмета.
Виклад основного матеріалу дослідження. Феноменомпарадоксом для вітчизняної теорії бухгалтерського обліку став
перевернутий з ніг на голову ефект від можливості ознайомлення
науковців із перекладними виданнями зарубіжної літератури
економічного профілю, оскільки замість осмислення того, що могло би
дати імпульс для удосконалення його системи, отже й розвитку як
науки, сталося протилежне – неперебірливе копіювання не
перевірених на практиці сумнівних нововведень або й просто
енігматичних дефініцій, котрі не мають жодного смислу, принаймні з
облікових позицій.
Відтак сподіваного поступу в теорії бухгалтерського обліку не
сталося. Навпаки, піддавшись масовому гіпнозу чужомовної
термінології, частина авторів збивається на манівці, переписуючи
абстракції на кшталт контролінгу, стратегічного обліку тощо,
внаслідок чого замість виважених з наукового й практичного боку
удосконалень бухгалтерського обліку та звітності маємо все більше
верхоглядів, яким хочеться „на хапку” ввійти в сонм корифеїв, ото й
„мутят умы и карикатурят истину” подібно до Ф. Єзерського[6, с. 248],
плодячи томи монографій та дисертацій, які стають лише поживою
для архівних гризунів. Приміром, певний час була прикута до
контролінгу – терміна, який відсутній у всіх фундаментальних
словниках англійської, французької чи німецької мов, однак це не
завадило навіть маститим авторам прикластися до тиражування
пустослів’я з приводу такої дефініції.
Водночас, на жаль, начисто ігнорується методологічне кредо
професора Харківського університету М. Алєксєєнка (1847-1917):
’’Будь-яка доктрина, котра не має в основі скорочення затрат,
дешевості, будь-яка така теорія повинна бути відкинута, тому що вона
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не відповідає життєвим потребам’’[4, c. 107]. А характерним для
нинішнього етапу формування вітчизняної облікової теорії стало
засилля аболіціоністів, нібито стурбованих її теперішнім станом, котрі
як не з одного, то з іншого боку, применшують значення системи
бухгалтерського обліку, Проте на цьому їхня ’’стурбованість’’
закінчується, й братися за розробку такої, яка цих вад була би
позбавлена, не беруться. Натомість плодять пустопорожні месиджі,
метою яких є спонукання інших до монтажу аморфного конгломерату
різних економічних дисциплін від менеджменту до прогнозування,
який, на щастя, ніхто не береться конструювати. Бо якби він і був
змонтований, то цифри стосовно рівня використання нині фоблікової
інформації, якими вони оперують до речі, висотані з пальця,
прийшлось би принаймні подвоювати, а бухгалтерський облік вже
точно залишився б тільки в мемуарах.
Причому поганою модою стало гудити бухгалтерський облік і
взамін видумувати або компілювати щоразу інші назви, не звертаючи
уваги, що нерідко це виглядає курйозом, особливо при компонуванні
їх на основі словосполучень з латині, чи перекладі з іноземних мов. Не
кажучи вже про безпорадність стосовно конкретики в цих,
перепрошую, ’’монографіях’’. Адже при ознайомленні з ними виникає
думка, що всі насущні проблеми теорії бухгалтерського обліку давно
вирішені, отож треба братися не менш, як метатеорію. Однак цілком
згідно зі саркастичним висловом А Вагнера (1835-1917): ’’Значення
результатів таких досліджень для економічної науки перебільшується,
оскільки мікроскопічним речам … надається набагато більше
значення, ніж яке вони можуть мати насправді’’[3, c. 32] сподіватися,
що вони повторять долю ’’Тактату Мо-цзи’’ – книги6 послідовників
вчителя Мо (479-400 рр. до н.е.), від імені якого походить її назва,
поза намаганнями декого на роль отакого ’’цзи’’ в теорії
бухгалтерського обліку, марно,.
Приміром, замість того, аби хоч окреслити, що ж усе таки входить
у ’’різноманітну інформацію оперативного, тактичного і стратегічного
характеру’’, якої ’’вимагає вищий рівень управління’’, особливо
останню, яку, на думку цитованого автора, має забезпечувати
Вона писалася впродовж двох століть.

6

424

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

’’спеціальна служба’’ цієї ’’нової галузі обліку’’, наводиться стара
пісня,
мовляв, ’’бухгалтерський облік затуманює … процес
мислення’’, тому тільки ’’заміною її іншою назвою’’ можна
’’модернізувати науку про інформаційні ресурси, які на порядок чи
кілька порядків повинні бути більшими за обсягом і різноманітністю
щодо явищ, які відбуваються на підприємстві та за його межами, ніж
отримують тепер’’. Де вже тут говорити про економічні межі
бухгалтерського обліку Й.-В. Шера, коли мова йде про спростування
афоризму Козьми Пруткова: ’’Никто не обнимет необъятного’’[1, с.
236].
Однак тих, хто наївно сподівається дочитатися до того, що
конкретно повинна робити ’’спеціальна служба’’ цієї ’’нової галузі
обліку’’, очікує розчарування, оскільки, крім притягнених за вуха
підтасувань абстракцій із перекладної іноземної літератури, тут
віднайти бодай згадку про методику ведення такого обліку, назва
якого з кожним подувом вітру змінюється на іншу в амплітуді від
управлінського до стратегічного, неможливо. Ба більше, в цих
’’монографіях ’’, крім назв на обкладинках, йдеться про що завгодно,
тільки не про облік. І власне щодо стратегічного обліку це можна
помітити відразу, адже така назва – щонайменше непорозуміння, якщо
не навмисне підтасування з метою привабити якомога більше покупців
до книги Б. Раяна ‘‘Strategiс Accounting for Management’’[4], в якій
йдеться про стратегічні розрахунки для менеджменту, а не
’’стратегічний облік’’ – як намагаються переконувати вітчизняні (тут
скористаємося
висловом
одного
вітчизняного
копірайтера)
’’неграмотні переписувачі чужого’’, які, не знаючи здебільшого азів
бухгалтерського обліку, пропонують відразу зробити ’’докорінні
зміни’’ в обліковому забезпеченні менеджменту, й замість ’’старих
канонів’’ притьмом упровадити ’’концепцію системи обліку, яка
складається з підсистем фінансового, управлінського і стратегічного
обліку’’ [5, с. 35], не відаючи, що ж, а найголовніше – як саме слід
міняти. Позаяк крім отаких загальників, ніякої методики
’’стратегічного’’ обліку ніколи не наводиться, що доволі дивне,
зважаючи на твердження про ’’нерегламентованість’’ останнього
’’ніякими стандартами’’, мовляв, він ’’організовується на запит
менеджерів, повинен генерувати оригінальний набір економічних
показників про діяльність бізнесу’’. При цьому жодного
425

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

’’оригінального економічного показника’’ теж немає, поза тим, що
’’без такої інформації бізнес безпорадний і розвивається хаотично в
умовах повної невизначеності’’[5, с.35].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Думається,
що сентенція ’’малого не хочеться, а велике не видумується’’ зіграла з
деким із авторів злий жарт, повторивши історію з Ф. Єзерським (18361916), загалом справжнім фахівцем, який теж виголошував епатажні
фрази щодо бухгалтерського обліку, але ввійшов в історію його теорії
як ’’шарлатан, що веде дріб’язкову торгівлю пілюлями шкідницьких
ідей’’[4, с. 248]. Бо всі оці, як зауважував видатний італійський
вчений (бухгалтер, математик, юрист) Ф. Беста (1845-1923), нібито
намагання „підняти благородство нашого предмета надмірно
розширюють його межу, заставляючи його обійняти господарське
управління у всьому обсязі. Але потім, коли вони пробують
обґрунтувати ці положення, не йдуть далі загальних місць’’[4, с. 128].
Тому пора полишити “схоластичні суперечки, шляхом яких нам не
вдається вияснити ... основних питань рахівництва, котрі для більшої
переконливості раз у раз доповнюються інсинуаціями і
пересмикуваннями”[2].
Втім, актуальність окресленої проблеми
на цьому не завершується, відтак її наступні дослідження уявляються
перспективними.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В данной статье исследованы теоретические аспекты организации системы
внутреннего контроля операций с денежными средствами и контроля над их
сохранностью. Рациональное использование и контроль за сохранностью денежных
средств является одной из важнейших задач бухгалтерского учета и системы
внутреннего контроля на предприятии.
Ключевые слова: денежные средства, система внутреннего контроля,
направления проверки, касса, счета в банках.

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
В даній статті досліджено теоретичні аспекти організації системи
внутрішнього контролю операцій з грошовими коштами та контролю за їх
збереженням. Раціональне використання і контроль за збереженням грошових
коштів є однією з найважливіших завдань бухгалтерського обліку і системи
внутрішнього контролю на підприємстві.
Ключові слова: грошові кошти, система внутрішнього контролю, напрямки
перевірки, каса, рахунки в банках.

THE ORGANIZATION OF THE INTERNAL CONTROL
SYSTEM OF CASH FLOW
This article studies the theoretical aspects of the organization of the internal control
system of cash transactions and control over their safety. Rational use of and control over
the safety of funds is one of the most important tasks of accounting and internal control
system in the enterprise.
Keywords: cash, internal control system, directions check, cash, accounts in banks.
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Актуальность выбранной темы выражена тем, что в настоящее
время хорошо организованная система внутреннего контроля
использования денежных средств помогает сохранить и рационально
использовать их, предотвратить просроченную задолженность, а также
улучшить финансовое состояние предприятия.
Задачами контроля денежных средств, являются: выявление
состояния сохранности денежных средств, целевое их использование,
подлинность и достоверность совершения денежных операций и
правильность отражения их в бухгалтерском учете, соблюдение
кассовой дисциплины, полноты оприходования, использование
денежных
средств
не
противоречащее
действующему
законодательству, соблюдение условий хранения денежных средств.
Решение этих задач будет способствовать повышению
платёжеспособности предприятия, своевременности расчетов за
приобретенные
материальные
ценности,
оказанные
услуги,
своевременности расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
В этом и заключается важность контроля над соблюдением
кассовой
дисциплины,
правильностью
и
эффективностью
использования денежных средств, так как денежные средства
предприятия, как вид оборотных средств, обладают абсолютной
ликвидностью, то есть немедленной способностью выступать
средствам расчетов по исполнению обязательств предприятия.
Система
внутреннего
контроля
это
совокупность
организационной структуры, методик и процедур, принятых
руководством предприятия в качестве средств, для эффективного
ведения хозяйственной деятельности, которая включает в т.ч.
организованные внутри данного субъекта надзор и проверку:
- соблюдения требований законодательства;
- точности и полноты документации бухгалтерского учета;
- своевременности подготовки достоверной бухгалтерской
отчетности;
- предотвращения ошибок и искажений;
- исполнения приказов и распоряжений руководства;
- обеспечения сохранности имущества субъекта.[4]
Организация системы внутреннего контроля на предприятии
включает в себя процесс по разработке и установлении стандартов
внутреннего контроля, которые разрабатываются и применяются
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непосредственно на предприятии с учетом специфики его
производственно-хозяйственной
и
финансово-экономической
деятельности. Определение допустимых отклонений и сопоставление
результатов проделанной работы по контролю над объектами учета, а
также проведение постоянного оценки достигнутых результатов
внутреннего контроля
в сопоставлении с установленными на
законодательном уровне стандартами контроля.
Мониторинг существующей практики работы отдельных
структурных подразделений внутреннего контроля в области учёта и
движения денежных средств показывает, что основными их задачами
являются:
1. Осуществление контроля над выполнением требований
документов, регламентирующих порядок ведения учётных операций с
денежными средствами.
2. Совершенствование организации бухгалтерского и налогового
учёта на предприятии и повышение его роли в рациональном и
экономическом использовании финансовых, материальных и трудовых
ресурсов.
3.
Всестороннее
изучение
постановки
учёта
и
внутрихозяйственного контроля над сохранностью собственности
предприятия,
установление
полноты,
своевременности
и
достоверности отражения хозяйственных и финансовых операций в
первичных документах, учётных регистрах и отчетности, контроль над
осуществлением мероприятий по внедрению совершенно новых форм
и методов учёта, оптимизации и автоматизации учётных работ.
Отсюда, целью системы внутреннего контроля операций с
денежными средствами является выполнение вышеуказанных задач.[2]
Внутренний контроль движения денежных средств должен
выполнять следующие функции (рис.1)

429

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

Рис. 1 Функции внутреннего контроля денежных средств

Руководитель предприятия совместно с главным бухгалтером
обязаны организовать, с учётом специфики деятельности предприятия,
такую систему внутреннего контроля, которая смогла бы обеспечить
недопущение перерасхода денежных средств на любой стадии
производственной деятельности ( производственной, финансовой и
хозяйственной) предприятия. Для этого возможно применение двух
форм организации системы внутреннего контроля:
1) внутренний контроль осуществляется специально созданным
подразделением (службой) внутреннего аудита;
2) функциями внутреннего контроля наделяются конкретные
работники организации (в основном – главный бухгалтер).
Подразделение (служба) внутреннего аудита, контрольноаналитический отдел или другое структурное подразделение
предприятия, наделенное контрольной функцией, являются одним из
важных элементов в системе управления предприятием, а также
значимым элементом внутреннего контроля за производственно430
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хозяйственной
и
финансово-экономической
деятельностью
предприятия.
Внутренняя
контрольная
служба
является
отдельным
административным подразделением, которое непосредственно
подчинено руководителю предприятия или его собственникам, и
представляет собой часть системы внутреннего контроля.
Основной целью создания внутренней службы контроля
является все большая направленность финансово-хозяйственной
деятельности предприятий на повышение стоимости бизнеса и защита
интересов предприятия при проведении контрольно-ревизионных
мероприятий внешними контрольными органами.
В должностные обязанности главного бухгалтера входит
руководство работой по организации системы внутреннего контроля
над правильностью свершения и оформления хозяйственных
операций, участию в проведении финансового анализа и
формировании налоговой политики организации, организации
внутреннего аудита, подготовке предложений, нацеленных на
улучшение результатов финансовой деятельности организации,
устранение потерь и непроизводительных затрат. Таким образом,
перед проведением внешней проверки главный бухгалтер должен быть
убежден, что система внутреннего контроля на предприятии
организована должным образом.
При проведении проверки денежных средств в кассе основными
направлениями являются:
1.
проверка установленного лимита остатка денежных
средств в кассе;
2.
установление наличия договора о полной материальной
ответственности с кассиром (лицом, ответственным за сохранность
наличных денежных средств);
3.
проверка наличия акта ревизии наличных денежных
средств в случае смены кассира;
4.
установление соответствия суммы наличных денег,
полученных из банка, согласно корешку чековой книжки, данным
отраженным в приходном кассовом ордере (кассовой книге);
5.
проверка тождественности записей в кассовой книге
остатков денежных средств на конец дня остаткам на начало
следующего дня;
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6.
проверка
недопустимости
заполнения
инвентаризационных описей с ошибками, помарками, подчистками и
т.п.
При проверке денежных средств на счетах в банке основными
направлениями могут быть:
1.
соблюдение качественного оформления первичных
документов;
2.
правильность совершения бухгалтерских записей на
счетах учета;
3.
соблюдение
своевременности
и
полноты
оприходования и списания денежных средств;
4.
недопущение арифметических ошибок;
5.
проверка достоверности остатка по счёту путем
документальной визуализации;
6.
соблюдение своевременности продажи обязательной
части валютной выручки;
7.
исследование на достоверность выписок банка, а также
проверка наличия приложений к ним;
8.
установление
соответствия
аналитического
и
синтетического учета;
9.
соблюдение целевого использования денежных
средств;
10.
контроль
над
своевременностью
и
полнотой
перечисления денежных средств контрагентам при совершении
расчетных операций;
11.
отсутствие претензионных сумм и др.
Проделав работу по изучению
направлений проверки
денежных средств и систематизировав полученные результаты можно
выделить следующие процедуры внутреннего контроля:
Таблица 1
Цели и средства внутреннего контроля по разделу учёта
”Денежные средства“
Цели средств контроля и
подтверждаемые критерии
проверки
Поступление денежных
средств оформлено
документально и

Описание средств внутреннего контроля
Все операции оформляются унифицированным
первичным документом – приходным кассовым
ордером (форма КО-1, КО-1в)
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отражено в бухгалтерском
учёте надлежащим
образом

Инвентаризация наличных
денежных средств
сравнивается с данными
бухгалтерского учёта

Расходование денежных
средств утверждается
руководством и
соответствующим образом
отражается в
бухгалтерском учёте

Разработан график документооборота по учёту
денежных средств
Осуществляется
контроль
за
графиком
документооборота главным бухгалтером
Осуществляется контроль над сохранностью
денежных средств
Все операции по поступлению отражаются в
кассовой книге
Учёт курсовых разниц и отражение их отдельной
строкой
Сверка данных банковских выписок со счетов
организации,
корешков
чековых
книжек,
приходных кассовых ордеров и записей в
кассовой книге
Отражение данных в журнале регистрации
приходных и расходных кассовых ордеров
Инвентаризация наличных денежных средств
санкционируется с руководством в соответствии с
планом внезапных проверок кассы
Инвентаризация наличных денег производится
своевременно
Ежемесячно осуществляется сверка данных
аналитического учета денежных средств с
данными синтетического учета, главной книгой
Документальное оформление инвентаризации
осуществляется в полном объеме, точно и
своевременно
Результаты инвентаризации должным образом
отражаются
в
бухгалтерском
учете
и
анализируются руководством организации
По результатам инвентаризации в случае
выявления излишков или недостач принимаются
соответствующие меры
Все операции оформляются унифицированным
первичным документом – расходным кассовым
ордером (форма КО-2, КО-2в)
Все операции по расходованию отражаются в
кассовой книге
Выдача средств строго по целевому назначению
Согласование всех расходов с руководством
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Разработан график документооборота по учёту
денежных средств
Осуществляется
контроль
за
графиком
документооборота главным бухгалтером
Отражение данных в журнале регистрации
приходных и расходных кассовых ордеров

Таким образом, хорошо налаженная система внутреннего
контроля позволяет обеспечить сохранность имущества, качество
учёта и достоверность отражения данных учета в отчётности.
Проводимые
контрольные
мероприятия
способствуют
своевременности получения руководству хозяйствующего субъекта и
собственникам информации об имеющихся недостатках в
осуществляемой
финансово-экономической
и
хозяйственной
деятельности предприятия, дают возможность совершения правильной
оценки фактического использования денежных и материальных
ресурсов, состояния бухгалтерского и налогового учета и отчетности,
подтверждают полноту выполнения мероприятий, включенных в
бизнес-планы и программы деятельности. Система внутреннего
контроля, как функция управления, направлена на своевременное
выявление проблем и устранение их раньше, чем они станут
весомыми, и будут препятствовать достижению поставленных целей
предприятием.
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АНАЛИЗ ЗАТРАТОЕМКОСТИ РАБОТ
ANALYSIS OF TIME-CONSUMING WORK
АНАЛІЗ ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ
Проблема снижения затрат в современных экономических условиях выходит
на передний план, так как ее решение позволит каждому конкретному предприятию
выжить в условиях жесткой рыночной конкуренции. Только комплексно анализируя
затратоемкость выполненных работ, предприятие сможет достичь своей цели и не
проиграть своим конкурентам. В статье исследуются особенности анализа
затратоемкости выполненных работ в строительстве.
Ключевые слова анализ, затраты, строительство, затратоемкость,
строительно-монтажные работы
The problem of reducing costs in the current economic environment comes to the
fore, as its decision to allow each specific enterprise to survive in the fierce market
competition. Only a comprehensive analysis of input intensities of completion, the company
will be able to achieve their goals and not to lose to their competitors. The article examines
the features of the analysis input intensities performed works in construction.
Keywords analysis, cost, construction, input intensities, building and assembly jobs
Проблема зниження витрат в сучасних економічних умовах виходить на
передній план, так як її рішення дозволить кожному конкретному підприємству
вижити в умовах жорсткої ринкової конкуренції. Тільки комплексно аналізуючи
затратоемкость виконання робіт, підприємство зможе досягти своєї мети і не
програти своїм конкурентам. У статті досліджуються особливості аналізу
затратоемкую виконання робіт в будівництві.
Ключові слова аналіз, витрати, будівництво, затратоемкость, будівельномонтажні роботи
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производством
может
быть
действенным
при
изучении
затратоемкости выполненных работ.
Анализ затрат выполненных строительных работ на
предприятии начинают с анализа динамики фактических затрат как в
целом, так и по их отдельным элементам [2]. Элементы затрат – это
материальные затраты (сырье и строительные материалы, покупные
комплектующие изделия и полуфабрикаты, топливо, электроэнергия,
теплоэнергия и т.д.), затраты на оплату труда, отчисления на
социальные нужды, амортизация, прочие затраты.
Т абл и ца 1
Анализ динамики затрат по элементам за 2013-2014гг.
Элементы затрат
2013 г.
2014 г.
Абсол.
Темп
тыс.р.
тыс.р.
откл.
роста,
тыс.р.
%
Материальные затраты
47252
70924
23672
150,1
Затраты на оплату труда

5960

9066

3106

152,1

Отчисления
нужды
Амортизация

1788

2719

931

152,1

800

1000

200

125,0

Прочие затраты

550

660

110

120,0

Итого по элементам затрат

56350

84369

28019

149,7

Объем
работ

59380

87255

27875

146,9

на

социальные

строительно-монтажных

А одним из показателей характеризующих эффективность
использования производственных ресурсов, выступают затраты на 1
рубль строительно-монтажных работ.
Затраты на 1 р. стоимости выполненных работ (Зр)
рассчитываются как отношение затрат выполненных строительных
работ (Сзп) к стоимости строительно-монтажных работ (Q).
Данный обобщающий показатель рассчитывается по формуле
(1):
Зр = Сзп / Q,
где Зр – затраты на 1 рубль стоимости выполненных работ;
Сзп – производственные затраты;
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Q – стоимость строительно-монтажных работ.
Так, затраты на 1 рубль стоимости выполненных СМР составили
(по формуле 1) в 2014г. 0,967 р.
Обобщим данные, необходимые для анализа, в таблицу 2.
Т абл и ца 2
Затраты на 1 рубль стоимости СМР за 2013 – 2014 гг.
Показатель
2013г.
2014г.
Абсол.
Темп роста, %
откл.,
тыс.р.
Затраты
выполненных 56350
84369
28019
149,72
работ, тыс. р.
Стоимость строительномонтажных работ, тыс. р.
Затраты на 1 рубль
строительно-монтажных
работ, р.

59380

87255

27875

146,94

0,949

0,967

0,018

101,89

Как видно из таблицы 2, стоимость строительно-монтажных
работ в 2014 г. к уровню 2013 г. выросла на 27875 тыс. р., или
(46,94%), а затраты на 1 рубль затраты на 1 рубль стоимости
выполненных работ выросли в период с 2013 года по 2014 год на 0,018
тыс. р., или 1,892%
Для анализируемого предприятия характерен рост затрат на 1 р.
стоимости работ, что ведет к уменьшению прибыли. Так, затраты на
рубль стоимости выполненных работ выросли с 0,949 р. в 2013 г. до
0,967 р. в 2014 г. Это значит, что в 2014 г. с каждого рубля стоимости
выполненных работ 96 коп. - это затраты, а прибыль, следовательно,
составит 4 коп.
Взаимосвязь производственных затрат и эффективности
использования производственных ресурсов можно установить, если
показатель затрат на 1 рубль стоимости выполненных работ разложить
на отдельные элементы затрат:
– материальные затраты;
– затраты на оплату труда;
– отчисления на социальные нужды;
– амортизация;
– прочие затраты.
Модель разложения обобщающего показателя затрат на 1 рубль
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стоимости выполненных работ такова (формула (2) [1, с. 22]:
Зр = С/Q = Cм/Q +(Соп + Сотч)/Q + Сам/Q + Спроч/Q,

(2)

где С – себестоимость выполненных работ;
См – материальные затраты;
Соп – затраты на оплату труда;
Сотч – отчисления на социальные нужды;
Сам – амортизация;
Спроч – прочие затраты.
Материалоемкость выполненных работ в 2013 г. составила 79,57
тыс. руб, а в 2014г.–81,284 тыс.р.
Общую сумму отклонения затрат на 1 рубль объема
выполненных работ (в отчетном году от данных в базовом году
найдем по формуле (3) [1, с. 23]:
 Зр = Мем + Зем + Аем + Пз,

(3)

где Сруб – общая сумма отклонения затрат на 1 рубль объема
выполненных работ в отчетном году от данных в базовом году;
Мем – материалоёмкость выполненных работ;
Зем – зарплатоёмкость выполненных работ (с учетом
отчислений);
Аем – амортизациеёмкость выполненных работ;
Пз – прочие удельные затраты на 1 рубль выполненных работ.
Таким образом, основываясь на формулу (2), определили в
период с 2013 по 2014 год:
 Зр 2014 г. = 1,708+0,458+ (- 0,201) + (-0,17)=1,795 коп
Наибольший вклад в рост удельных затрат внесено увеличением
в 2014г. материалоемкости выполненных работ (1,708 коп.),
зарплатоёмкости 0,458 коп., сокращением амортизациеёмкости 0,201
коп,. и удельных затрат – 0,17 коп.
Для того чтобы установить масштаб влияния каждого
составляющего элемента затрат на 1 р. объема выполненных работ на
себестоимость работ, воспользуемся формулой (4) [1, с. 23]:
С = Сруб × Q,
(4)
Покажем

расчет

влияния
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производственных ресурсов на затраты выполненных строительных
работ, используя данные таблицы 1 Результаты представим в таблице
3
Т абл и ца 3
Влияние эффективности использования производственных ресурсов на
изменение затрат 2013 – 2014 гг.
Факторы
Изменение
Изменение общей величины затрат,
затрат
на тыс.р.
рубль объема расчет
Результат
выполненных
(+,-)
работ, коп.
Повышение
1,70798
1,708× (87255/ 100)
1490,298
материалоемкости
выполненных работ
Повышение
0,45822
0,45822×
(87255/ 399,820
зарплатоемкости
100)
выполненных работ
Понижение
-0,20119
-0,20119 × (87255/ -175,548
амортизациеемкости
100)
выполненных работ
Понижение прочих -0,16983
-0,16983×· (87255 / -148,185
удельных затрат
100)
Итого
1,79518
1,79518× (87255 / 1566,384
100)

Рост материалоемкости и зарплатоемкости в 2013 – 2014гг.
вызвало увеличение затрат выполненных работ на 1490,29 тыс. р. и
399,82 тыс.р. соответственно.
Сокращение амортизациеемкости в 2013 – 2014гг. вызвало
снижение себестоимости работ на 175,55 тыс. р., а зарплатоемкости –
29168,27 тыс. р.
Уменьшение прочих удельных затрат вызвало затрат понижение
на 148,18 тыс. р.
Для того чтобы детализировать факторы изменения
зарплатоемкости выполненных работ, следует воспользоваться
формулой (5) [1, с. 24]:
Зем = tем × Зср,
где Зем – зарплатоемкость выполненных работ, коп.;
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tем – трудоемкость выполненных работ, чел/тыс. р.;
Зср – средняя за отчетный период заработная плата одного
работника с учетом отчислений от зарплаты, тыс. р.
Для установления влияния этих расходов составим таблицу 4, в
которой представлены все необходимые данные. Зарплатоемкость
показывает, сколько затрат по заработной плате с отчислениями на
социальные нужды приходится на 1 р. стоимости выполненных
работ.
Т абл и ца 4
Анализ влияния отдельных факторов на зарплатоемкость выполненных работ
ООО «1»
Показатель
2013 г.
2014г.
Изменения
Затраты на оплату труда с 7748
11785
4037
отчислениями, тыс. р.
Стоимость
выполненных 59380
87255
27875
работ
в ценах базового
периода, тыс. р.
Среднесписочная численность 50
70
20
персонала, чел.
Зарплатоемкость
0,1305
0,13506
0,00458
выполненных работ, тыс. р.
Трудоемкость выполненных 0,00084
0,00080
-0,00004
работ, чел./тыс. р. (стр. 3 / стр.
2)
Средняя годовая заработная 154,960
168,3571
13,39714
плата одного работника (с
учетом отчислений), тыс. р.
(стр. 1 / стр. 3)

Рост производительности труда, как правило, приводит к
снижению показателя затратоемости. Однако если увеличивается
доля более трудоемких работ, то, следовательно, увеличивается
зарплатоемкость производства. Из таблицы 3.7 видно, что затраты на
оплату труда с отчислениями выросла за два года на 4037 тыс. р., а
среднесписочная численность на 20человек, но и зарплатоемкость
увеличилась на 0,00458 тыс. р.
Анализ производственных затрат очень трудоемкая и
длительная работа.
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Величина производственных затрат в отчетном периоде не
сопоставима с аналогичным показателем за предыдущий период по
следующим параметрам:
– объем выполненных работ;
– структура выполненных работ;
– уровень затрат произведенных ресурсов.
Для выявления резервов снижения себестоимости выполняется
расчет себестоимости по всем видам осуществляемых работ исходя из
предусмотренного сметой строительства и с учетом планового
показателя по уровню затрат на 1 р. выполненных работ.
Результаты анализа производственных затрат свидетельствуют,
что строительное производство материало- и трудоёмкое.
Литература
1
Никольская Э. В. Анализ затрат на производство / Э. В. Никольская //
Экономический анализ: теория и практика. – 2007. – №7. – С.20 –25
2
Бузырев В. Анализ и диагностика финансов-хозяйственной деятельности
в строительстве / В. Бузырев, М.: Кнорус,2015.–332с.

Автор: Челмакина Лариса Александровна, к.э.н.,доцент
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГОБУВПО «МГУ
им. Н. П. Огарева», г. Саранск.
Сфера научных интересов: формирование системы отбора и
оценки эффективности инвестиционных проектов предприятий,
развитие учета и анализа для устойчивого развития.
Связь с автором: Lchel@mail.ru

441

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016

УДК 657.6:331.2
Шевчук Катерина,
к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Михнюк Оксана,
Національний університет біоресурсів і
природокористування України,
м. Київ
ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
FEATURES OF THE INTERNAL AUDIT OF
SETTLEMENTS OF WAGES
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА РАСЧЕТОВ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
У статті досліджено особливості внутрішнього аудиту розрахунків з оплати
праці. Проаналізовано необхідність проведення аудиту розрахунків з оплати праці на
підприємстві. Визначено основні завдання, джерела та послідовність проведення
аудиту. Обґрунтовується необхідність створення внутрішнього аудиту на
підприємстві.
Ключові слова: аудит, методика, облік, заробітна плата, джерела аудиту.
The article studies features of the internal audit settlements of wages. Was analyzed
the need of audit settlements of wages in the enterprise. Determined the main tasks, sources
and consistency of the audit. Substantiates the necessity the establishment of internal audit
in the company.
Keywords: audit, methods, accounting, payroll, audit sources.
Аннотация. В статье исследованы особенности внутреннего аудита
расчетов по оплате труда. Проанализирована необходимость проведения аудита
расчетов по оплате труда на предприятии. Определены основные задачи, источники
и последовательность проведения аудита. Обосновывается необходимость создания
внутреннего аудита на предприятии.
Ключевые слова: аудит, методика, учет, оплата труда, источники аудита.

Постановка проблеми. Аудит розрахунків з оплати праці є
однією з трудомістких ділянок аудиторської перевірки. В
бухгалтерському обліку розрахунків з оплати праці виникає значна
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кількість помилок та порушень, що мають бути виявлені в процесі
аудиторської перевірки. Систематичне проведення аудиторських
перевірок на підприємстві створює можливості для правильної оцінки
та стану та розвитку трудових відносин на підприємстві, сприяє
виявленню
резервів
підвищення
ефективності
діяльності
підприємства.
Правильна побудова та чітке функціонування системи обліку
розрахунків з оплати праці на підприємстві багато в чому залежать від
наявності налагодженого внутрішнього аудиту. Внутрішній контроль
присутній на кожному підприємстві, проте не завжди забезпечується
його ефективність.
Організація внутрішнього аудиту є одним з найбільш дієвих
способів контролю за станом обліку розрахунків з оплати праці.
Проведення внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці має бути
спрямоване на: консультування і розробку рекомендацій з питань
організації праці і виробництва; підвищення ефективності розрахунків
по заробітній платні; надання практичної допомоги працівникам
підприємства.
На сьогодні в Україні недооцінюється значення внутрішнього
аудиту як форми організації внутрішнього контролю.
Рівень дослідження в економічній літературі. Значний внесок
у вивчення питань обліку та аудиту розрахунків з оплати праці
зробили такі вітчизняні вчені-економісти: М.Д. Білик, М.Т. Білуха, Ю.
А. Верига, Н.В. Вітвицька, Л.П. Кулаковська, М.Ф. Огійчук, О.А.
Петрик, Л.М. Чернелевський та інші. Досліджували ці питання і
зарубіжні науковці: М.А. Волгін, Р. Додж, К. Друрі, Дж. К. Лоббек,
Ю.Г. Одегов та інші.
При цьому окремі аспекти обліку та аудиту оплати праці,
аналізу ефективності використання трудових ресурсів залишаються
дискусійними, потребують подальших наукових досліджень і розробок
у напрямі їх удосконалення. Зокрема, це стосується удосконалення
методики внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці та
оптимізації витрат часу при його проведенні. Сучасний рівень
дослідження зазначених питань є недостатнім, що й обумовило вибір
тематики даної статті.
Зміст та напрями дослідження. Нормативна регламентація
внутрішньогосподарського контролю в Україні зосереджена на
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окремих його напрямках – зовнішньому (незалежному) аудиті,
контролі, який здійснює бухгалтерія, державному фінансовому
контролі та ін. Значна увага в нормативному забезпеченні
внутрішнього контролю приділяється сфері банківських послуг.
Реальний сектор економіки, до якого належать підприємства
промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку,
залишається поза увагою досліджень проблематики внутрішнього
аудиту [4].
Аудитору необхідне розуміння операцій і функцій для
оцінювання прийнятності структури й ефективності функціонування
системи внутрішнього контролю. Оцінюючи внутрішній контроль
операцій з оплати праці, аудитор повинен зрозуміти відповідні
процедури контролю. До цілей контролю операцій з оплати праці
належать: реальність; санкціонування; точність; класифікація;
періодизація.
В аудиті операцій з оплати праці найбільший ризик пов’язаний з
досягненням реальності. Виходячи з цього, основним недоліком
контролю операцій з оплати праці є неадекватний розподіл обов’язків
[2].
Потреба у створенні внутрішнього аудиту виникає тому, що для
досягнення стратегічних цілей та забезпечення реалізації прийнятих
управлінських рішень підприємства внутрішньогосподарський
контроль, який в основному здійснюється керівниками структурних
підрозділів, функціональних відділів, а також бухгалтерією
підприємства, вважається недостатнім [4]. Існуючі методи i форми
економічного контролю не задовольняють інформаційні потреби
керівників підприємств, які прагнуть отримувати більш якісну та
системну фінансову оцінку внутрішньогосподарських процесів, мати
можливість своєчасно попереджати фінансові зловживання та
протистояти фактам шахрайства. Тому внутрішній аудит розвивається
на тих підприємствах, де керівники розуміють його сутність,
необхідність та величину потенціалу [5].
Внутрішній аудит – це діяльність з оцінювання, яка організована
в межах суб’єкта господарювання і яку виконує окремий відділ.
Функції внутрішнього аудиту можуть виконувати спеціальні служби
або окремі аудитори, які знаходяться у штаті підприємства.
Аудит розрахунків з оплати праці є однією найважливіших і
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складних ділянок аудиторської роботи, оскільки облік праці і
заробітної плати є трудомістким процесом, потребує постійної уваги і
сконцентрованості, оскільки пов’язаний з обробкою значного масиву
первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення
яких потребує значних витрат часу.
Внутрішній аудит розрахунків з персоналом з оплати праці
спрямовано на вирішення завдань пов’язаних з: оцінкою діючих
систем оплати праці в організації; оцінкою стану синтетичного й
аналітичного обліку операцій з оплати праці; оцінкою ефективності
внутрішнього контролю операцій з нарахування заробітної платні;
оцінкою повноти відображення операцій в бухгалтерському обліку по
рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»; перевіркою
достовірності облікових регістрів, форм бухгалтерської і статистичної
звітності з праці і заробітній платі; правильністю нарахувань на фонд
оплати праці персоналу організації; контролем за дотриманням
нормативно-правових актів України, які регулюють трудові стосунки і
питання, пов’язані з питаннями праці та її оплати; проведенням
аналізу оплати праці та трудових ресурсів організації; розробкою
рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності системи
управління персоналом та оплатою праці; визначенням оптимальної
системи управління оплатою праці в організації [3].
Інформаційним забезпеченням внутрішнього аудиту є
сукупність бухгалтерських документів, облікових регістрів, форм
звітності та інших документів, що пов’язані з дотриманням трудового і
податкового законодавства з питань праці та її оплати. Основними
інформаційними джерелами внутрішнього аудиту виступають
первинні документи, які мають безпосередній вплив на формування
бухгалтерських записів, складання облікових регістрів та форм
звітності.
О.Б. Жогова [1] джерела аудиторської перевірки обліку
розрахунків із заробітної плати поділяє на групи:
 загально-організаційні документи (колективний договір;
положення про оплату праці, про відпустки, преміювання; правила
внутрішнього розпорядку; посадові інструкції; штатні розписи);
 кадрові документи (накази по кадрах; особові справи
працівників; трудові договори, акти виконаних робіт; договори
цивільно-правового характеру);
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 бухгалтерські документи (табелі обліку робочого часу;
розрахункові відомості по заробітній платі; платіжні відомості по
заробітній платі; касові документи; особові рахунки; журнали-ордери,
картки-рахунки, оборотно-сальдові відомості по рахунках обліку
заробітної плати; акти виконаних робіт за договорами цивільноправового характеру; інші документи).
Внутрішній аудит розрахунків з персоналом є складною
системою та потребує від аудитора проведення перевірки не тільки
напрямів, пов’язаних з обліком оплати праці, а також проведення
комплексного аналізу з метою розробки ефективної моделі та політики
управління оплатою праці [3].
Головне завдання аудиту оплати праці - перевірка дотримання
нормативно-правових актів при нарахуванні оплати праці, здійснених
з неї утримань, правильності ведення бухгалтерського обліку з оплати
праці.
Основними завданнями внутрішнього аудиту є: раціональне
витрачання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; дотримання
законності господарських операцій, виявлення допущених зловживань
чи порушень; забезпечення управлінського персоналу необхідною
інформацією для прийняття обґрунтованих рішень, що стосуються
ефективного функціонування бізнесу; розробка та участь в проваджені
заходів, що сприяють покращенню господарської діяльності
підприємства.
Внутрішній аудит є однією із функцій управління
господарською діяльністю підприємства. Одним із його вирішальних
завдань є надання інформації про діяльність підприємства для
прийняття ефективних управлінських рішень, що можливе лише
умови
його
раціональної
організації.
Ефективна
організація внутрішнього контролю є одним із заходів, спрямованих
на вдосконалення управління підприємством, яка забезпечує високий
рівень виконання його завдань, чіткий порядок його ведення.
Під час перевірки розрахунків з оплати праці аудитору важливо
переконатися в дотриманні підприємством чинного законодавства про
оплату праці, відсутності порушень умов оплати праці працівників,
при цьому – перевірити правильність здійснених відрахувань податків
і зборів із заробітної плати працівників, а також відповідність
відображення операцій в бухгалтерському обліку та достовірність їх
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висвітлення у фінансовій звітності підприємства.
За результатами внутрішнього аудиту розрахунків по оплаті
праці складається акт внутрішнього аудиту або доповідна записка на
ім’я керівника або власника підприємства.
Аудиту розрахунків з оплати праці здійснюють у певній
послідовності. Основними етапами перевірки є:
1. Перевірка наявності положення про оплату праці, трудових
угод, правил внутрішнього трудового розпорядку, норм і розцінок,
затверджених у встановленому порядку, контрактів, трудових
договорів та інших документів, в яких визначено порядок
використання трудових ресурсів, оплати праці та розрахунків із
працівниками по ній. Ознайомлення з формою та системою оплати
праці, що існує на підприємстві.
2. Оцінка стану роботи з нормування, тарифікації, дотримання
штатної дисципліни, тарифних ставок, розцінок, посадових окладів.
3. Аудит фонду оплати праці.
4. Перевірка відповідності облікової політики щодо операцій
нарахування та виплати заробітної плати.
5. Вивчення стану первинної документації із обліку праці й її
оплати.
6. Аудит чисельності працівників. Вибіркова перевірка
наявності трудових книжок і записів у них.
7. Перевірка дотримання положення про оплату праці та умов
преміювання працівників адміністративно-управлінського складу.
8. Перевірка первинних документів із нарахування оплати
праці. Арифметична перевірка даних, наведених у документах,
об’єктивності відображення господарських операцій. Вибірково
контролюють правильність нарахування оплати праці, премій,
утримань із оплати праці.
9. Оцінка відповідності даних аналітичного обліку щодо оплати
праці показникам синтетичного обліку за рахунком 66 «Розрахунки за
виплатами працівникам».
10. Перевірка правильності нарахування гарантованих виплат по
кожному виду виплат.
11. Систематизація й аналіз виявлених помилок і порушень,
визначення їх впливу на достовірність показників фінансової,
податкової та статистичної звітності.
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Виділені етапи мають бути спрямовані на збір аудиторських
доказів та розробку рекомендацій стосовно удосконалення існуючих
систем розрахунків з персоналом з оплати праці. Саме тому
внутрішньому аудитору необхідно зосередити увагу на дослідження
існуючих систем та форм оплати праці з метою рекомендації найбільш
оптимальної. Це зумовлено тим, що від правильної організації оплати
праці на підприємстві залежить якість праці та розмір витрат на її
оплату.
Висновки та пропозиції. На підприємствах проведення аудиту
розрахунків з оплати праці ускладнюється відсутню внутрішнього
аудиту. Можливість використання матеріалів внутрішнього аудиту
дала б зовнішньому аудитору більше уявлення про те, на що необхідно
звернути увагу. Не можна не враховувати значення комп’ютерних
технологій у процесах обліку та контролю господарської діяльності на
підприємстві, в тому числі і в аудиті. Застосування комп’ютерних
технологій є ефективним на всіх етапах (стадіях) аудиту: під час
планування, здійснення, документування аудиторської роботи,
оформлення аудиторського звіту (висновку).
Систематичне проведення аудиторських перевірок створює
можливості для правильної оцінки стану та розвитку трудових
відносин на підприємстві. Тому перспективи подальшого дослідження
аудиту розрахунків з оплати праці на підприємствах є важливим
інструментом забезпечення правильного обліку праці та її оплати,
достовірності й повноти інформації, наведеної у відповідних формах
фінансової, податкової та статистичної звітності.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ
ПІДПРИЄМСТВА
METHODICAL ASPECTS OF AUDIT FORMATION OF INCOMES
ENTERPRICE
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА ФОРМИРОВАНИЯ
ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статті проведено дослідження методичних аспектів формування доходів
підприємства. Визначено основні завдання, джерела аудиту, запропонована
послідовність проведення аудиту доходів підприємства, наведено перелік типових
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порушень, що виявляються в процесі перевірки.
Ключові слова: дохід підприємства, прибуток, система контролю, аудит
доходів підприємства, джерела аудиту.
In this article was done research of methodological aspects of formation of incomes
of the company. Determined the main tasks, sources audit proposed sequence of audit of
company income, was created list of typical violations found during the inspection.
Keywords: enterprise revenue, profit, system control, audit business income, sources
audit.
В статье проведено исследование методических аспектов формирования
доходов предприятия. Определены основные задания, источники аудита, предложена
последовательность проведения аудита доходов предприятия, приведен перечень
типичных
нарушений,
выявляемых
в
процессе
проверки.
Ключевые слова: доход предприятия, прибыль, система контроля, аудит
доходов предприятия, источники аудита.

Постановка проблеми. Ринкові відносини спонукають
власників підприємств до максимізації доходів та мінімізації витрат
діяльності, у зв’язку з цим збереження конкурентоспроможності є
одним з ключових завдань, що зумовлює підвищення ролі аудиту як
основного фактора збільшення прибутковості підприємств. Внаслідок
цього функції аудитора не обмежуються лише підтвердженням
достовірності даних бухгалтерського обліку та показників фінансової
звітності.
В даних економічних умовах аудитор має надати обґрунтовані
рекомендації щодо підвищення прибутку підприємства. Також з
розвитком ринкових відносин підприємства почали, окрім основної
діяльності, інвестувати вільні активи у фінансову та інвестиційну
діяльність, а це неможливо, у випадку коли більшість українських
підприємств є збитковими оскільки розмір їх доходів знаходиться на
мінімальному рівні. Тому керівники підприємств усвідомили
необхідність суворого контролю за доходами підприємства [3].
Рівень дослідження в економічній літературі. Дослідженню
проблем організації і методології бухгалтерського обліку та контролю
доходів від операційної діяльності значну увагу приділили у своїх
працях відомі вітчизняні вчені: М.Т. Білуха, Л.В. Гуцаленко,
В.П. Завгородній,
М.В.
Кужельний,
Л.П.
Кулаковська,
І.Д. Лазаришина, М.М. Коцупатрий, М.Ф. Огійчук, М.С. Пушкар, та
інші. Активно займалися вирішенням зазначених проблем зарубіжні
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вчені: Х. Андерсен, І.А. Бланк, Р. Брейлі, Ван Бреда, К. Друрі,
В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, Е.С. Хендріксен, А.Д. Шеремет та інші.
Але варто відмітити, що, незважаючи на таку кількість
наукових праць, постійне реформування системи оподаткування поновому розкриває теоретичні і практичні проблеми обліку доходів і
відповідно, потребує реформування процесу аудиту як однієї з форм
контролю.
Зміст та напрями дослідження. Одержання прибутку, який є
основною метою будь-якої підприємницької діяльності, суттєво
залежить від величини доходів, у зв’язку з цим підприємства прагнуть
одержати якнайкращі результати за цим показником, а це в свою чергу
стає предметом аудиторських перевірок.
Досвід вітчизняних підприємств та зарубіжних компаній
показує, що важливою складовою ефективної системи управління є
застосування аудиту. З метою здійснення ефективного управління
доходами та витратами, надзвичайно важливо ввести в організаційну
структуру підприємства службу внутрішнього аудиту. На сьогодні в
Україні недооцінюється значення внутрішнього аудиту як форми
організації внутрішнього контролю.
Дослідження сучасного стану контролю як системи, що
забезпечує користувачів інформацією дозволило зробити висновок, що
користувачі інформації такої системи, на різних рівнях, не отримують
її у достатньому обсязі для прийняття ефективних управлінських
рішень. Крім цього, відсутній належний двосторонній зв’язок
користувачів та інформаційної системи контролю. Системою
контролю не вивчені і не визначені інформаційні потреби
користувачів усіх рівнів управління, а самі користувачі інформації не
завжди чітко розуміють сутність інформації та уявляють власні
потреби в інформації [1].
Завданням контролю доходів та фінансових результатів є оцінка
динаміки показників формування прибутку, обґрунтованості
фактичної величини утворення і розподілу прибутку, виявлення
впливу різних факторів на величину прибутку; оцінка можливих
резервів подальшого зростання прибутку на основі оптимізації обсягів
виробництва і витрат. Досліджуючи загальні фінансові результати
діяльності підприємства, контроль визначає конкретні напрями
поглиблення аналізу факторів, що впливали на формування прибутків
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(збитків) та їх тенденцію на майбутню діяльність підприємства [5].
В сучасних економічних умовах важливим елементом діяльності
суб’єкта господарювання є наявність в його структурі підрозділу
(служби) внутрішнього контролю. Зовнішній та внутрішній аудит
залежно від обраного об’єкту можуть охоплювати всі види аудиту.
Відмінність полягає в тому, що внутрішній аудит здійснюється
кваліфікованими працівниками підприємства. Внутрішній аудит є
складовою системи внутрішнього контролю або способом його
організації.
Доцільність та необхідність впровадження внутрішнього аудиту
на підприємстві повинна бути обґрунтована його необхідністю, з
врахуванням особливостей його діяльності, обсягів фінансовоекономічної діяльності та рядом інших факторів.
Загальна проблема аудиту доходів полягає в недосконалості
науково обґрунтованих дієвих методик аудиторських перевірок за
видами діяльності підприємств. Предметом аудиту обліковоаналітичного відображення доходів і результатів діяльності є
господарські процеси, що безпосередньо пов’язані з розрахунком
обсягів реалізації продукції і фінансових результатів, а також зв’язки з
контрагентами підприємства. До основних завдань аудиту операцій з
обліку доходів підприємств можна віднести: перевірка доходів в
розрізі класифікаційних груп згідно з діючим Планом рахунків
бухгалтерського обліку; дотримання умов визнання та вартісної
оцінки доходів за видами економічної діяльності; перевірка законності
та правильності відображення показників доходів в фінансовій,
податковій та інших видах звітності [2].
Розробка дієвої методики аудиту доходів підприємства, що
включає повний обсяг інформаційних джерел, об‘єктів і оптимальних
етапів перевірки, розробка робочих документів аудитора є запорукою
підтвердження показників фінансової, податкової та інших видів
звітності. Розмір отриманих доходів визначає стратегію підприємства
з питань управління матеріальними ресурсами та витратами,
персоналом підприємства, податковою та інвестиційною політикою
підприємства.
Основними джерелами інформації при проведенні аудиту
доходів для аудитора є:
- елементи облікової політики суб’єкта господарювання з питань
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доходів;
- записи в первинних документах з обліку доходів, на основі
яких формується чистий прибуток підприємства;
- облікові документи, які використовують для відображення в
обліку операцій з формування прибутку підприємства;
- акти, аудиторські висновки та інша документація, яка була
відображена в минулих періодах; звітність, що узагальнює результати
аудиту;
- законодавчі акти та інші нормативні документи.
У процесі аудиторської перевірки доходів аудитору доцільно
здійснювати аналіз підприємства за такими напрямами:
- аналіз облікової політики підприємства та її доцільність;
- перевірка наявності змін в обліковій політиці підприємства;
- умови визнання доходів;
- аналіз методики утворення чистого прибутку підприємства;
- аналіз системи звітності та її показників;
- ведення окремого обліку доходів та основної документації, на
основі якої здійснюється облік доходів [4].
Основними методичними прийомами збирання аудиторських
доказів для перевірки доходів
є такі: арифметична перевірка
підрахунків точності визначення доходів; тестування надійності
систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю доходів;
усне опитування, анкетування керівництва підприємства, його
персоналу; перевірка дотримання основних облікових принципів та
правил обліку доходів; перевірки по суті; запити та підтвердження для
отримання у письмовому вигляді інформації; відсікання;
документальна перевірка для підтвердження облікових записів
первинними документами, встановлення їх реальності та правильності
оформлення; аналітичні процедури.
Виходячи
з
організаційно-технологічних
особливостей
підприємства та професійного рівня аудитора можлива різна
послідовність аудиту, на наш погляд варто виділити наступні основні
етапи аудиту формування доходів:
1. Перевірка відповідності облікової політики щодо обліку
доходів нормам чинного законодавства.
2. Оцінка ефективності внутрішнього контролю доходів і
фінансових результатів за напрямками діяльності підприємства.
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3. Перевірка реальності та достовірності операцій з реалізації
продукції, виконання робіт і надання послуг.
4. Оцінка виконання договірних зобов’язань підприємством.
5. Перевірка достовірності даних про виручку від реалізації.
6. Перевірка відображення господарських операцій із реалізації
продукції, виконання робіт і надання послуг. У ході аудиторської
перевірки мають бути встановлені: санкціонованість операцій із
реалізації продукції, робіт, послуг; повнота та своєчасність
відображення операцій на субрахунках 701 «Дохід від реалізації
готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів», 703 «Дохід від
реалізації робіт і послуг», 704 «Вирахування з доходу», а також
списання доходу у кінці звітного періоду на субрахунок 791
«Результат операційної діяльності»; правильність класифікації
отриманого доходу від реалізації. Перевірку правильності визначення
фінансових результатів необхідно здійснювати як за видами продукції
(робіт, послуг), так і по підприємству в цілому.
7. Перевірка операцій із реалізації продукції, робіт та послуг за
готівку працівникам підприємства та на ринку.
8. Аудит доходів іншої звичайної діяльності – здійснюється з
використанням даних рахунків 71 «Інший операційний дохід», 72
«Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші
доходи». Необхідно перевірити достовірність відображення в обліку
курсових різниць.
9. Дохід від реалізації інших оборотних активів перевіряють на
предмет реальності реалізації оборотних активів.
10. Перевірка повноти та своєчасності нарахування і
перерахування коштів із операційної оренди здійснюється шляхом
порівняння даних договорів операційної оренди та документів про
нарахування орендної плати.
Узагальнення результатів перевірки у спеціальних робочих
документах та аудиторському висновку (звіту) аудитора.
В ході аудиторської перевірки можуть бути виявлено ряд
порушень, допущених при веденні бухгалтерського обліку доходів:
- неправильна класифікація доходів підприємства;
- недотримання принципу нарахування та відповідності доходів і
витрат;
- невірне обчислення сум доходів та відповідно неправильне
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відображення у звітності інформації про розмір доходів підприємства;
- помилки в бухгалтерських проведеннях при відображенні
господарських операцій з формування доходів та списання їх на
фінансові результати;
- відсутність первинних документів з обліку доходів;
- невідповідність даних синтетичного і аналітичного обліку;
- невірне відображення в звітності доходів підприємства.
Висновки та пропозиції. На практиці досить часто виникають
ситуації, за яких інформація, що відображена у фінансовому обліку не
відповідає даним фінансової звітності. Отже, проведення аудиту на
підприємстві допоможе виявити недоліки і слабкі місця в обліку
доходів, формуванні та використанні прибутку, відображенні
результатів у бухгалтерському обліку та звітності.
Функції аудиту не повинні обмежуватися лише підтвердженням
даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності,
аудитор повинен надати обґрунтовані рекомендації щодо
раціонального використання ресурсів, оптимізації господарської
діяльності тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНКИ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ ЗГІДНО
ВИМОГ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
FEATURES OF EVALUATION ASSETS AT FAIR VALUE
ENTERPRISE REQUIREMENTS UNDER NATIONAL
STANDARDS OF ACCOUNTING
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОЦЕНКИ АКТИВОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти оцінки активів
підприємства за справедливою вартістю згідно вимог Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в Україні. Обґрунтовано необхідність створення в Україні
єдиного механізму достовірного визначення справедливої вартості та відповідності
його світовій практиці.
Ключові слова: справедлива вартість, оцінка активів, П(С)БО.
In the article the theoretical and practical aspects of evaluation of assets at fair
value in compliance with Regulations (standards) of accounting in Ukraine. The necessity of
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creating in Ukraine a single mechanism for reliable determination of fair value and its
compliance with international practice.
Keywords: fair value assessment of assets, Regulations (standards) of accounting in
Ukraine.
В статье исследованы теоретические и практические аспекты оценки
активов предприятия по справедливой стоимости в соответствии с требованиями
Положений (стандартов) бухгалтерского учета в Украине. Обоснована
необходимость создания в Украине единого механизма достоверного определения
справедливой стоимости и соответствия его мировой практике.
Ключевые слова: справедливая стоимость, оценка активов, П(С)БУ.

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік є головним
джерелом інформації під час складання фінансової звітності. Його
першочерговим завданням є надання користувачам інформації про
ринкову вартість підприємства. Це можливо, якщо під час складання
звітності застосовувати оцінку активів та зобов’язань за справедливою
вартістю, хоча суб’єктивність та неоднозначність такого підходу не
дозволяють реально оцінити вартість активів підприємства.
Аналіз останніх досліджень. Питання визначення вартості
активів підприємства завжди були в центрі уваги. Значний внесок у
питання оцінки вартості активів зробили такі вчені-економісти, як Ф.
Ф. Бутинець, Л. Г. Ловінська, Н. М. Малюга, В. Ф. Палій та інші.
Проте розвиток видів підприємницької діяльності, нових методів
управління вартістю активів підприємства потребує постійного
вдосконалення методів і способів оцінювання. Разом з тим значна
частина сучасних публікацій з питань оцінювання орієнтована
переважно на зарубіжний досвід і не завжди придатна для вітчизняної
практики, оскільки потребує врахування специфічних проблем
української економіки.
Мета дослідження. Визначення особливостей застосування
оцінки активів підприємства за справедливою вартість згідно
вітчизняних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Викладення основного матеріалу. Впровадження оцінки за
справедливою вартістю в Україні є кроком до зближення вітчизняних
стандартів обліку з міжнародними. Необхідність ведення обліку за
МСФЗ зумовлена декількома причинами:
1. Бажання вийти на міжнародні ринки. Якщо підприємство
приймає рішення вийти на міжнародний ринок, йому, насамперед,
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необхідно забезпечити максимальну прозорість звітності. При чому,
такого принципу треба дотримуватись не тільки тоді, коли іноземна
особа є акціонером підприємства, але й тоді, коли користувачами
звітності є контрагент, кредитор тощо.
2. Залучення фінансування у вигляді кредитів іноземних банків.
Коли підприємство має намір отримати позикові кошти від іноземного
банку, трансформація звітності згідно МСФЗ є обов’язковою.
3. Підвищення капіталізації підприємства. Оцінка за
справедливою вартістю є одним з інструментів підвищення
капіталізації підприємства, оскільки це дозволяє значно підняти
вартість активів, а отже, і власного капіталу.
Л.Г. Ловінська вважає, що сильною стороною справедливої
вартості «є те, що її використання створює умови для об’єктивного
оцінювання майбутніх грошових потоків, забезпечення порівнюТаблиця 1
Об’єкти оцінки за справедливою вартістю згідно вимог П(С)БО
Чим
Об’єкт
регламентує
Коли використовується
оцінки
ться
1
2
3
- дорівнює первісній вартості:
 при безоплатному отриманні(п. 10);
П(С)БО 7
 при внесенні до статутного капіталу (п. 10);
Основні
«Основні
 при обміні на подібний та неподібний актив
засоби
засоби» (п. 12, 13).
- необхідна для визначенні індексу переоцінки (п.
17).
- дорівнює первісній вартості:
 при обміні на подібний актив (п. 12);
 при безоплатному отриманні (п. 13);
П(С)БО 8
Нематеріаль
 при внесенні до статутного капіталу (п. 14);
«Нематеріал
ні активи
 при отриманні внаслідок об’єднання
ьні активи»
підприємств (п. 15).
- необхідна для визначенні індексу переоцінки
(п. 21).
- дорівнює первісній вартості:
П(С)БО 9
 у разі, якщо на момент оприбуткування її
Запаси
«Запаси» неможливо достовірно визначити (п. 9);
 при внесенні до статутного капіталу (п. 11);
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Фінансові
інвестиції

Фінансові
інструменти
Орендовани
й актив

Дохід

Біологічні
активи

Інвестиційн
а
нерухомість

 при безоплатному отриманні (п. 12);
 при обміні на подібний та неподібний актив
(п. 13).
- дорівнює собівартості якщо придбання
П(С)БО 12 здійснюється шляхом обміну:
«Фінансові
 на цінні папери власної емісії (п. );
інвестиції»
 на інші активи (п. 5).
- оцінка на дату балансу (п. 6).
П(С)БО 13
«Фінансові - дорівнює первісній вартості (п. 29);
інструменти - оцінка на дату балансу (п. 30).
»
П(С)БО 14 - оцінка активу, одержаного у фінансову оренду
«Оренда» (п. 5).
- дохід відображається в обліку в сумі вартості
активів, що отримані або підлягають отриманню
П(С)БО 15 (п. 21);
«Дохід» - сума доходу за бартерним контрактом
визначається за вартістю активів, робіт, послуг,
що одержані або підлягають одержанню (п. 23).
- дорівнює первісній вартості біологічних
активів:
 при безоплатному отриманні(п. 8);
П(С)БО 30
 при внесенні до статутного капіталу (п. 8).
«Біологічні
- оцінка біологічних активів на дату балансу (п.
активи»
10);
- оцінка додаткових біологічних активів та с/г
продукції при їх первісному визнанні (п. 9, 12).
П(С)БО 32
«Інвестицій
на
- оцінка на дату балансу (п. 16).
нерухомість
»

Активи,
платіж за
П(С)БО 34
якими
«Платіж на - оцінка активів, платіж за якими здійснюється
здійснюєтьс
основі
на основі акцій (п. 2.2, 2.3, 2.4).
я на основі
акцій»
акцій
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ваності активів, придбаних у різний час. У свою чергу, це сприяє
ефективному менеджменту та об’єктивній оцінці його результатів.
Слабкою стороною справедливої оцінки є її умовний характер, адже
вона визначається не за реальною господарською операцією і не
підтверджена документально. Крім того, вона певною мірою «сприяє»
порушенню принципу обачності, дотримання якого вимагається при
складанні фінансової звітності» [1, с.66]
Визначення поняття справедливої вартості наведено у П(С)БО 7
«Основні засоби» та П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств». Згідно з
ними «справедлива вартість – сума, за якою можна продати актив або
оплатити зобов’язання за звичайних умов».
Необхідність використання оцінки активів за справедливою
вартістю передбачено вимогами вітчизняних П(С)БО. Перелік
П(С)БО, які вимагають оцінки активів за справедливою вартістю,
об’єктів оцінки та випадків, коли така оцінка застосовується, наведено
у таблиці 1.
Бачимо, що значна кількість нормативних актів вимагає
застосування оцінки активів за справедливою вартістю, проте
відсутність єдиного, чіткого механізму її визначення часто робить це
неможливим.
Результатом застосування оцінки активів та зобов’язань за
справедливою вартістю під час складання фінансової звітності буде:
1) отримання обліку, який дасть змогу надавати актуальну та
дійсну інформацію про вартість підприємства зовнішнім та
внутрішнім користувачам фінансової звітності;
2) можливість підприємства виходити на міжнародний
інвестиційний ринок;
3) можливість приймати управлінські рішення, які обґрунтовані
реальним фінансовим становищем підприємства [14, с.56].
Проте, зараз в Україні відсутня єдина методика визначення
реальної справедливої вартості, що значно ускладнює роботу
бухгалтерів.
Сьогодні є кілька способів, з допомогою яких можна визначити
справедливу вартість активу:
1) Спираючись на ринкові ціни. Такий спосіб можна
використовувати лише для оцінки тих активів, щодо яких існує
активний ринок, тобто ціна на них буде формуватися з врахуванням
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всіх факторів, які на неї впливають (рівень інфляції, попит та
пропозиція товару на ринку, ситуація в країні);
2) Самостійно. Спосіб полягає в тому, що підприємство формує
комісію, куди входять спеціалісти певних сфер, оцінювачі, які здатні
реально оцінити стан активу та визначити його реальну справедливу
вартість.
3) Послуги оцінювача. Станом на вересень 2016 року в Україні
майже 3 тисячі сертифікованих суб’єктів оціночної діяльності можуть
провести оцінку активів, з них 54 діють у Волинській області, 39 у
місті Луцьк. Оцінку нерухомості, земельних ділянок, машин та
обладнання, транспортних засобів мають право проводити майже всі
оцінювачі, проте оцінку нематеріальних активів, цінних паперів, прав
інтелектуальної власності у Волинській області можуть провести лише
11 суб’єктів. Що стосується оцінки біологічних активів, то такої
спеціалізації оцінювачів Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та
Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів
оціночної діяльності не передбачено. Крім цього, послуги оцінювачів є
дорогими. Якщо у підприємства виникне необхідність звертатися до
таких послуг часто, то, на нашу думу, це є недоцільним та економічно
невигідним.
Висновки. Для залучення іноземних інвестицій та виходу на
міжнародні ринки підприємству необхідно складати звітність згідно
МСФЗ та відображати реальну вартість активів підприємства.
Запорукою її визначення є оцінка за справедливою вартістю. Згідно
вимог вітчизняних П(С)БО, оцінка активів за справедливою вартістю в
багатьох випадках є обов’язковою, але сьогодні в Україні не існує
чіткого механізму її визначення, що значно ускладнює процес
відображення правдивої та неупередженої інформації у фінансової
звітності. Прийняття окремого національного стандарту, який би
регламентував процес визначення справедливої вартості, - важливий
крок на шляху вдосконалення вітчизняного обліку та формування
звітності.
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УМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ
ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ФІНАНСОВУ
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ
У статті досліджено умови та перспективи використання нових положень
законодавства України про фінансову реструктуризацію. Рекомендовано кредиторам
і боржникам, які вже розпочали або запланували процедуру фінансової
реструктуризації, скористатися можливостями отримання переваг від
застосування нових нормативних положень.
Ключові слова: фінансова реструктуризація, план реструктуризації,
фінансове оздоровлення підприємства.

CONDITIONS AND PROSPECTS OF USING
OF THE NEW UKRAINIAN’ LAW PROVISIONS
ON FINANCIAL RESTRUCTURING
In the article the conditions and prospects of the new provisions of the Ukrainin law
on financial restructuring are explored. For creditors and debtors that have already started
or planned financial restructuring process, is recommended to take advantage of
opportunities to benefit from the application of new regulations.
Keywords: financial restructuring, restructuring plan, the financial recovery of the
company.

УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ О
ФИНАНСОВОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
В статье исследованы условия и перспективы использования новых положений
законодательства Украины о финансовой реструктуризации. Рекомендовано
кредиторам и должникам, которые начали или запланировали процедуру финансовой

463

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (12). 2016
реструктуризации, воспользоваться возможностями получения преимуществ от
применения новых нормативных положений.
Ключевые слова: финансовая реструктуризация, план реструктуризации,
финансовое оздоровление предприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
19 жовтня 2016 року набуває чинності Закон України № 1414-VIII
“Про фінансову реструктуризацію” від 14 червня 2016 року (далі –
“Закон про фінансову реструктуризацію”), який було офіційно
опубліковано 19 липня 2016 року [1]. Підготовка проекту Закону про
фінансову реструктуризацію була здійснена в рамках спільного
проекту ЄБРР та Світового банку з залученням широкого кола
учасників, в тому числі з вітчизняного бізнесового середовища [2].
Варто зазначити, що відповідно до прикінцевих та перехідних
положень Закону про фінансову реструктуризацію, він втратить
чинність через три роки з дня набрання ним чинності (тобто, 19
жовтня 2019 року). Розгляданий Закон безпосередньо пов’язаний із
внесеними в 2016 році змінами до Податкового кодексу України,
якими запроваджено податкові пільги для учасників процедури
реструктуризації, що здійснюється відповідно до Закону про
фінансову
реструктуризацію,
причому
такі
пільги
також
залишатимуться чинними протягом трьох років. Тимчасовий характер
закону обумовлений потребою досягнення цілей прискореного
відновлення економіки, розрахований на вирішення специфічних
обставин кризи та заохочує сторони до його застосування протягом
терміну дії для отримання переваг [3].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Широкий перелік питань, пов’язаних з фінансовою
реструктуризацією підприємств, знайшли своє відображення в працях
як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зокрема М. Д. Білик [4],
В. П. Мартиненко та І. М.Вербіцької [5], І. І. Мазур, Т. Мізерної,
А. М. Поддерьогіна, О. О. Терещенка, Н. М. Притуляк, М. Хаммера,
Д. Чампі, В. Д. Шапіро та інших. Можливі проблеми майбутнього
застосування окремих аспектів нового Закону про фінансову
реструктуризацію проаналізували співробітники компанії “Sayenko
Kharenko” С. Верланов, Н. Чернявський і О. Друг [2], Р. Демчак [3],
А. Вігірінський [4] та інші. В той же час, комплексного дослідження
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особливостей та перспектив застосування нових положень
законодавства України про фінансову реструктуризацію здійснено не
було.
Цілі статті. Метою даного дослідження є дослідження умов та
визначення перспектив використання основних положень Закону
України про фінансову реструктуризацію.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Фінансова
реструктуризація підприємства являє собою систему фінансовоекономічних та інших заходів, спрямованих на реформування його
фінансової діяльності і забезпечення досягнення мети його фінансової
стратегії шляхом здійснення необхідних перетворень складу його
капіталу, активів та грошових потоків, адаптованих до змін
кон’юнктури фінансового ринку та інших зовнішніх факторів
формування результатів фінансової діяльності [4]. Реалізація
процедури фінансової реструктуризації передбачає проведення ряду
заходів, зокрема щодо зміни розмірів та структуру позикового і
власного капіталу, перегляду підходів до здійснення інвестиційної
діяльності тощо. Метою проведення фінансової реструктуризації
підприємства на мікроекономічному рівні є усунення загрози його
банкрутства, отримання доступу до фінансування, підвищення
ліквідності та платоспроможності, оздоровлення фінансового стану,
забезпечення його ефективної фінансово-господарської діяльності та
зростання конкурентоспроможності, а на макроекономічному рівні –
забезпечення стабільності фінансової системи нашої держави [1; 5,
с. 89].
Згідно Закону [1], виступити учасником процедури добровільної
фінансової реструктуризації боржника й скористатися режимом,
передбаченим вказаним Законом, можуть будь-які вітчизняні
господарюючі суб’єкти, які мають непогашену заборгованість перед
банками чи іншими фінансовими установами. Слід зауважити, що
самих банків і фінансових установ процедура добровільної фінансової
реструктуризації боржника не стосується.
Обов’язковою умовою застосування аналізованої процедури є
перспективність господарської діяльності боржника. Відповідно до
положень Закону [1], при умові, що залученими кредиторами
підписано згоду на реструктуризацію, то перспективність діяльності
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боржника слід вважати підтвердженою. В той же час, експерти
вважають, що для підтвердження перспективності діяльності
господарюючого суб’єкта останній повинен замовити незалежну
експертизу своєї фінансово-господарської діяльності й отримати
відповідний звіт [6].
Участь у процедурі фінансової реструктуризації можуть взяти
усі кредитори, навіть ті, які є пов’язані з боржником (хоча й без права
голосу). Слід зауважити, що боржник може залучати усі органи
стягнення (органи виконавчої влади, які реалізують державну
податкову і митну політику, політику у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів чи організації примусового
виконання рішень судів) до процедури фінансової реструктуризації за
їх згоди, проте згода вимагається тільки в тому випадку, якщо частка
боргу кредитора в загальній сумі заборгованості боржника перевищує
33,33%. Якщо ж частка є меншою за вказану величину, то Закон [1]
зобов’язує органи стягнення, в тому числі податкові органи, взяти
участь у процедурі фінансової реструктуризації без необхідності
надання згоди на це та без права голосу.
Процедура фінансової реструктуризації реалізується через
проведення переговорів між боржником, залученими кредиторами та
інвесторами (за їх наявності) у позасудовому порядку. Варто
зазначити, що саме позасудовий порядок процедури визначає основну
відмінність від процедур санації і реструктуризації, передбачених
Законом “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом” (далі – Закон про банкрутство) [7] та в значній мірі
обумовив
необхідність
прийняття
Закону
про
фінансову
реструктуризацію [3]. Так, Закон про банкрутство передбачає
реалізацію будь-яких процедур фінансового оздоровлення боржника, в
тому числі і процедури фінансової реструктуризації, виключно за
рішенням суду [8].
Щоб
розпочати
процедуру
добровільної
фінансової
реструктуризації боржника, останній повинен подати до секретаріату
(новоствореного адміністративного органу технічної підтримки
процедури) наступні документи: 1) заяву; 2) письмову згоду про
участь від однієї чи кількох не пов’язаних з боржником фінансових
установ, яким належить половина чи більше вимог до боржника.
Згідно Закону [1], план реструктуризації може передбачати
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реструктуризацію грошових зобов’язань чи господарської діяльності
боржника через: 1) надання нового фінансування боржнику;
2) залучення нових інвестицій у капітал боржника; 3) прощення
частини боргу; 4) внесення змін до існуючих кредитних договорів,
зміну термінів погашення, зміну валюти виконання зобов’язання чи
розміру процентних ставок, зупинення нарахування процентів;
5) зміну форми чи умов боргових зобов’язань; відчуження майна
боржника; 6) надання додаткового забезпечення боржником;
7) переведення зобов’язань боржника в капітал; 8) реорганізацію
боржника та інші заходи.
Варто зазначити, що проведення реорганізації боржника,
зокрема в формі злиття, перетворення, приєднання, поділу чи виділу
унеможливлює для кредиторів вимогу дострокового виконання
зобов’язань
[1].
Вибір
конкретного
методу
фінансової
реструктуризації підприємства слід обирати з урахуванням, в першу
чергу, структури боргу, а також: 1) загальної суми боргу та кількості
кредиторів, з якими необхідно працювати; 2) суми боргів кожному
класу кредиторів; 3) суми боргів критично важливим і критично
неважливим
кредиторам;
4) ставлення
критично
важливих
постачальників, тобто їх готовності до співпраці; 5) здатності досягти
підтримки тих кредиторів, яким належить більше половини боргів
господарюючого суб’єкта [9, с. 501].
Після введення процедури фінансової реструктуризації сторонам
надається 90 днів (з можливістю подовження ще на 90 днів за
рішенням кредиторів) для завершення процедури та погодження плану
реструктуризації. Мораторій, тобто припинення виконання боржником
вимог залучених кредиторів і пов’язаних осіб боржника, а також
припинення реалізації заходів щодо виконання цих вимог,
автоматично запроваджується з дня початку проведення процедури
фінансової реструктуризації [1].
Згідно оцінок експертів, план реструктуризації буде
погоджуватися усіма без винятку залученими кредиторами, оскільки
всі кредитори надають згоду на участь у процедурі ще до її початку
[2].
Слід зауважити, що реалізація процедури фінансової
реструктуризації забезпечуватиме боржнику значні можливості щодо
зменшення чи ліквідації податкового боргу. Так, підлягають повному
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списанню штрафи, пені та санкції, що були нараховані до початку
процедури. Податковий борг, який виник більше, ніж за 3 роки до
початку процедури, списується повністю, а той, який виник в період
до 3 років – пропорційно до частки прощених зобов’язань іншими
кредиторами [1].
Також для боржника, щодо якого застосовується процедура
добровільної фінансової реструктуризації, передбачені тимчасові,
проте суттєві пільги зі сплати податку на прибуток підприємств (діють
до 19 жовтня 2019 року) та податку на додану вартість (діють до 1
січня 2020 року).
На думку автора, Закон про фінансову реструктуризацію не
містить важливих положень, які не могли б бути реалізовані за
допомогою чинного Закону про банкрутство при умові внесення
певних змін до нього. Так, оскільки фінансова реструктуризація, як
було вказано вище, передбачає в першу чергу управління боргами
боржника (їх прощення, списання, зміну умов залучення тощо), то
фінансова реструктуризація підприємства може виступати частиною
його санації [10, c. 63]. Власне, розробники Закону [1] стверджують,
що в початковому варіанті планували суттєво змінити Статтю 6
Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом”, зокрема доповнити її новим механізмом
фінансового оздоровлення, який запускався б у дію на основі плану,
погодженого боржником і кредиторами ще до подання заяви до суду.
Подібні механізми передбачені законодавством ряду економічно
розвинутих країнах світу, зокрема Сполучених Штатів Америки (prepackaged restructuring) та Великобоританії (schemes of arrangement) та
успішно виконують свою функцію протягом тривалого періоду часу.
Хоча пропоновані зміни наразі не прийняті, робота над ними триває у
профільних комітетах Верховної Ради України [2].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Варто
зазначити, що закони, схожі до вітчизняного Закону про фінансову
реструктуризацію, були прийняті у ряді країн, що постраждали від
Азійської фінансової кризи кінця дев’яностих років (Індонезії,
Малайзії, Південній Кореї, Таїланді), а також у Туреччині після
фінансової кризи в цій країні 2001-2003 років. Подібні закони також
були прийняті у Сербії, Хорватії, Чорногорії та ін. Оскільки прийняття
законів про фінансову реструктуризацію у вказаних країнах значно
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сприяли вирішенню питань, пов’язаних з непрацюючими кредитами та
відновленням банківського і корпоративного секторів [3], то
сподівання
на
дієвість
Закону
України
про
фінансову
реструктуризацію є значними.
Доцільно рекомендувати тим кредиторам і боржникам, які вже
розпочали
або
запланували
процедуру
реструктуризації,
відтермінувати початок її реалізації до 19 жовтня 2016 року. Це
дозволить їм отримати суттєві переваги від реалізації на практиці
описаних вище основних положень Закону [1], в першу чергу тих, що
стосуються пільг зі сплати податку на прибуток підприємств, а також
можливості повного списання штрафів, пені та санкцій, застосованих
податковими органами, та повного чи часткового списання
податкового боргу.
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