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Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ
АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА
У статі визначені особливості процесу аудиту поточних біологічних
активів підприємств аграрної сфери, в тому числі мета, основні
завдання,об’єкти і джерела, а також основні методичні прийоми аудиту
поточних біологічних активів тваринництва. Автор розкриває проблеми
бухгалтерського обліку біологічних активів та їх вплив на аудиторський процес.
Ключові слова: аудит, біологічні активи, прийоми аудиту, поточні
біологічні активи, сільське господарство.
The article features the audit process by the current biological assets of
enterprises of agrarian sphere, including objective, key tasks, sources and objects, as
well as basic instructional techniques audit of current biological assets livestock. The
author reveals the problems of accounting of biological assets and their impact on the
audit process.
Keywords: audit, biological assets, audit techniques, current biological assets?
agriculture.
В статье определены особенности процесса аудита текущих
биологических активов предприятий аграрной сферы? в том числе цель, основные
задачи, объекты и источники, а также основные методические приемы аудита
текущих биологических активов животноводства. Автор раскрывает проблемы
бухгалтерського учета биологических активов и их влияние на аудиторский
процесс.
Ключевые слова: аудит, биологические активы, приемы аудита, текущие
биологические активы, сельское хозяйство.

Поточні біологічні активи тваринництва складають особливу
групу оборотних активів, що утримуються виключно на
сільськогосподарських підприємствах. За своїм економічним
змістом тварини на вирощуванні та відгодівлі, як складова
поточних біологічних активів, є незавершеним виробництвом
галузі тваринництва, тому що вони в результаті біологічних
перетворень постійно змінюють свою масу і оцінку. Ці зміни
пов’язані з витратами на утримання тварин і їх годівлю до моменту
реалізації, забою, переведення до основного стада.
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Проблеми організації методики обліку і аудиту біологічних
активів у сільському господарстві, у зв’язку із запровадженням
П(С)БО 30 «Біологічні активи», були предметом досліджень
учених-економістів, зокрема, Каспрук М., Кузик Н., Огійчука М.,
Сиротюк Г. та інших.
Проте вважаємо, що методичні аспекти аудиту біологічних
активів, а саме поточних біологічних активів тваринництва
опрацьовані науковцями ще недостатньо.
П(С)БО 30 «Біологічні активи» дає таке визначення:
«Біологічний актив – тварина або рослина, яка в процесі
біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську
продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в
інший спосіб економічні вигоди». Отже, біологічний актив – це
«явище життя», тобто живі тварини або рослини, які здатні до
біологічної трансформації. З ходом часу біологічні активи можуть
поліпшувати свої якості (відбувається ріст рослин) або їх
погіршувати (плодовий сад старіє і втрачає продуктивність) [4].
Мета аудиту поточних біологічних активів відповідно до
МСА 200 «Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності»
полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки
щодо правильності відображення у звітності підприємства
інформації, що стосується поточних біологічних активів.
Виходячи з мети, основними завданнями аудиту поточних
біологічних активів є такі:
контроль за дотриманням чинного законодавства щодо
операцій з поточними біологічними активами;
встановлення відповідності умов утримання тварин
встановленим вимогам;
перевірка своєчасності і правильності документального
відображення операцій щодо надходження, руху, вибуття тварин;
перевірка правильності відображення господарських
операцій в бухгалтерському обліку;
перевірка призначення матеріально відповідальних осіб за
збереження закріпленого за ними поголів’я та укладання з ними
договорів про повну матеріальну відповідальність;
встановлення
дотримання
строків
проведення
інвентаризації тварин;
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перевірка дотримання вимог щодо організації обліку тварин
на місцях їх утримання;
з’ясування правильності відображення в обліку та
відповідності даних про надходження, рух і вибуття худоби в Книзі
обліку руху худоби і птиці на фермі первинним документам;
відповідність обсягів витрачання кормів наявній кількості
поголів’я;
відповідність даних синтетичного, аналітичного обліку та
звітності.
Об’єктами аудиту є поточні біологічні активи в розрізі груп,
операції щодо їх надходження, вибуття, переміщення тощо.
Джерелами аудиту поточних біологічних активів є:
1) вимоги нормативних документів, що регламентують облік
біологічних активів;
2) наказ про облікову політику;
3) первинні документи з обліку поточних біологічних активів
і операцій, пов’язаних з ними:
Акт на оприбуткування приплоду тварин;
Накопичувальний акт на оприбуткування приплоду звірів;
Акт на сортування яєць в цеху інкубації (для
спеціалізованих господарств);
Акт на вихід і сортування добового молодняку птиці;
Відомість зважування тварин;
Розрахунок визначення приросту;
Товарно-транспортна накладна на перевезення тварин;
Приймальна квитанція ПК-1;
Акт на переведення тварин з групи в группу;
Акт на вибуття тварин та птиці (забій, прирізка та падіж);
Обліковий лист забою та падежу худоби тощо.
Достовірним джерелом аудиту наявності та руху поточних
біологічних активів є дані рахунку 21 «Поточні біологічні активи»,
на якому ведуть облік і узагальнюють інформацію щодо
поточних біологічних активів тваринництва, зокрема тварин, що
перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів,
сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й
реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин прийнятих від
населення для реалізації, та рослинництва, які оцінюються за
9
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справедливою вартістю, зокрема зернові, технічні, овочеві та інші
культури тощо.
На думку вчених, розробити універсальну методику аудиту
поточних біологічних активів тваринництва неможливо [3].
Послідовність, вибір і обґрунтування напрямів перевірки
визначаються такими основними факторами:
форма власності та організаційно-правова форма
підприємства;
обсяги діяльності, чисельність працівників;
система оподаткування;
стан системи обліку і контролю підприємства, рівень його
інформаційного забезпечення;
рівень кваліфікації кадрів тощо.
Одним із методичних прийомів аудиту, який застосовується
для визначення стану зберігання і збереженості поголів’я, є
інвентаризація, в процесі якої можна встановити недостачі і
надлишки поголів’я за статево-віковими групами, вірогідність
облікових і звітних даних про живу масу молодняка, правильність
оприбуткування приплоду і тварин, придбаних у населення та ін.
До найбільш ефективних прийомів аудиту повноти і
своєчасності оприбуткування приплоду тварин можна віднести:
раптову інвентаризацію поголів’я;
порівняння актів на оприбуткування приплоду тварин
(форма №ПБА-3) з регістрами зоотехнічного обліку.
Ефективним засобом перевірки є також порівняння записів в
актах і журналі із схемою випоювання телят: у схемі може бути і
необлікований молодняк.
Важливість систематичного контролю за правильністю
оприбуткування приросту живої маси молодняка зумовлена
необхідністю суворого додержання принципу розподілу за працею,
оскільки оплата праці осіб, зайнятих на вирощуванні молодняка,
здійснюється за кількість одержаної продукції – приросту живої
маси [1].
Повноту оприбуткування тварин, які надійшли зі сторони,
проданих або безплатно переданих, неважко встановити за
супровідними
документами
постачальника:
товарнотранспортними накладними на перевезення тварин, де по великій
10
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рогатій худобі зазначають інвентарний номер, стать, масть, вік,
живу масу.
Уважно перевіряють операції, пов’язані із закупівлею худоби
в населення, оскільки при цьому часто бувають випадки
зловживання з боку працівників ферм, зооветеринарних
спеціалістів. Найбільш ретельно перевіряють факти падежу тварин,
який може бути спричинений різними захворюваннями і травмами.
Докладне вивчення актів на падіж, яке проводять аудитори (в
першу чергу ветеринарні спеціалісти), дає змогу встановити: в яких
підрозділах, у якої матеріально відповідальної особи, у якому віці,
в який час року і з яких причин стався падіж [2]. Необхідно
перевірити, чи вживало підприємство ефективних заходів щодо
запобігання випадків падежу тварин.
Отже, на нашу думку, аудит біологічних активів
тваринництва є недостатньо дослідженою ланкою аудиторської
діяльності. Це потребує більш ретельної розробки методичних
прийомів для здійснення аудиторської перевірки специфічних
об’єктів
бухгалтерського
обліку
сільськогосподарських
підприємств, таких, зокрема, як поточні біологічні активи
тваринництва.
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СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
У статті здійснено критичний аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних
вчених щодо визначення поняття податків, співвідношення між прямими та
непрямими податками у системі оподаткування. Автор розглядає етапи
становлення системи оподаткування в сільському господарстві України та
обґрунтовує напрямки її подальшого розвитку.
Ключові слова: податки, система оподаткування, сільське господарство,
фіксований сільськогосподарський податок.
This article provides a critical analysis of the views of domestic and foreign
scientists concerning the definition of taxes between direct and indirect taxes in the tax
system. The author examines the stages of the taxation system in agriculture of Ukraine
and substantiates the direction of its future development.
Keywords: taxes, taxation, agriculture, fixed agricultural tax.
В статье осуществлен критический анализ взглядов отечественных и
зарубежных ученых относительно определения понятия налогов, соотношение
между прямыми и косвенными налогами в системе налогообложения. Автор
рассматривает этапы становления системы налогообложения в сельском
хозяйстве Украины и обосновывает направления дальнейшего развития.
Ключевые слова: налоги, система налогообложения, сельское хозяйство,
фиксированный сельскохозяйственный налог.

Період становлення і функціонування системи податкового
обліку
в
Україні
характеризується
відсутністю
чітко
сформульованої та реалізованої концепції, непослідовністю
здійснюваних кроків у зміні податкового законодавства, надмірною
орієнтованістю на інтереси фіскальних органів.
12

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (8). 2015

Н.І. Тургенєв розглядав податки як історичну категорію,
виникнення якої пов’язано з виникненням держави і вважав
податки основним джерелом доходів держави [7, с. 85].
З IX століття данина стає основним джерелом поповнення
князівської казни. Як стверджує Д.Г. Черник, що «фактично це
було пряме оподаткування, що зароджувалося» [8, с. 12].
Серед науковців тривалий період часу ведуться суперечки
щодо співвідношення між прямими та непрямими податками у
системі оподаткування. Так ще представники меркантилізму,
зокрема,
Ж. Боден підтримував непряме оподаткування,
інші (С.Л. П. Вобан) виступали проти них. У свою чергу, школа
фізіократів на чолі з
О. Мірабо, А. Тюрго, Ф. Кене
висунули ідею єдиного податку у вигляді поземельного та
теоретично позбавила можливості стягнення непрямих податків [5,
с. 145]. Обгрунтовуючи ідею єдиного податку, фізіократи
стверджували, що лише в сільському господарстві утворюється
«чистий прибуток», а тому його необхідно обкладати єдиним
податком [1, с. 95-96].
Підтримуючи позицію фізіократів і поглибивши дослідження
у цьому напрямі, Г. Джорж зауважує, що податок на земельну
цінність залишається там, де встановлюється, а тому (відповідно)
падає безпосередньо на землевласника. І саме за таких умов йому
слід надати перевагу, оскільки податок не перекладається на
споживача.
В економічній літературі серед науковців ще до цього часу
немає однозначної думки щодо кількості етапів, протягом яких
відбувалося становлення системи оподаткування. Так, деякі з них
схильні вважати, що цей процес відбувався в три етапи:перший
етап припадає на стародавній світ і початок середніх віків; другий –
16-18 ст. і третій – 19-20 ст. Серед прихильників такого підходу є
російські науковці В. Пушкарьова і Д. Черніка [5, с. 157; 8, с. 39].
Суттєво не заперечують проти такої точки зору й окремі вітчизняні
вчені, зокрема професори А.М. Соколовська [6, с. 25] та
О.П. Кириленко [2, с. 152].
Майже такої точки зору дотримується й наступна група
вітчизняних науковців, серед яких Л.О. Омелянович,
О.О.
Папаїка,
В.О.
Орлова,
Г.Є.
Долматова
та
О.В. Веретенникова, які, погоджуючись із українським економістом
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В.М. Мельник, пропонують поділити розвиток теорії податків на два
історичних періоди, а саме:
1. Період письмових згадок про податки, які ґрунтувались на
релігійних догмах або випливають з нагальних потреб та науково не
обґрунтовуються.
2. Період наукового обґрунтування категорій отримання
доходів об’єднаннями публічного характеру.
Причому, у другому періоді, який є більш складним з точки
зору розвитку теорії податків, дані автори виділяють ще й декілька
складових, називаючи їх етапами, перший з них (з XV ст. до
останньої чверті XVIII ст.) характеризується зміною підходів від
заперечення податків, як звичайних доходів держави, до
сприйняття їх у такій ролі. Другий етап, який бере свій початок з
останньої чверті XVIII ст. й дотепер, притаманний зростанню
теоретичних розробок галузі оподаткування, які почали
випереджати податкову практику та стани використовуватись у
проведенні реформ держави [4, с. 10-11].
Кожний наступний етап формування системи оподаткування
мав свої особливості, чим і відрізнявся від попереднього. У цьому
зв’язку, заслуговує уваги цілком слушне застереження професора
О.П. Кириленко, яка, погоджуючись із думкою російських
науковців (В. Пушкарьовою та Д. Черником) щодо визнання трьох
етапів розвитку історії оподаткування, все ж гаки звертає увагу на
те, що така періодизація властива для глобальног масштабу [2, с.
152].
Професор Київського комерційного інституту М.І. Мітіліно
одним з перших звернув увагу на єдиний сільськогосподарський
податок у своїх працях. Цьому податку вітчизняний вченийфінансист віддавав «центральне місце у прибутковому нашому
бюджеті» [3, с. 157]. На думку професора М І. Мітіліно, єдиним
сільськогосподарським податком зветься податок, який береться з
людей, що працюють у сільськогосподарському промислі, а також
із колективних та радянських господарств [3, с. 110].
У процесі наукового й історичного аналізу встановлено, що,
незважаючи на вагомий доробок учених у дослідження системи
оподаткування, в економічній літературі відсутній єдиний підхід до
кількості етапів, на яких відбувалось її становлення. На підставі
логічного та історичного методів систему оподаткування у
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сільському господарстві України ми пропонуємо розглядати в
контексті розвитку держави з виокремленням тринадцяти етапів
(табл. 1).
Таблиця 1
Етапи становлення системи оподаткування України
Етапи
становлен
ня
системи
оподаткування
України
1

2

3

4

Період
становлення
системи
оподаткуванн
я

9-13 сторіччя

Поч. 14- поч.
16 сторіччя

1648-1654 рр.

Середи-на 16
– початок 20
сторіччя

Характеристика етапів
становлення системи
оподаткування України
Нерозвиненість
грошових
відносин та стягнення із селян
натуральних податків, данини та
оброку
Посилення елементу примусу,
притаманний
податкам
і
контрибуціям, які збільшували
податковий тягар для сільського
населення
і
не
сприяли
своєчасним розрахункам. Поява
кругової поруки общини за
сплату податків
Фіскальні інтереси Запорозької
Січі задовольнялись різними
видами
торгового
мита,
натуральними і особистими
повинностями, доходами від
експлуатації загальновійськових
земель й сільськогосподарських
угідь та пов’язаних з ними
промислів, а згодом – регаліями.
Останні, як різновид доменів, у
загальній еволюції системи
оподаткування стали перехідною
формою до податків
Введенням платежів залежно від
місцевих
умов
існування
об’єктів
оподаткування,
застосуванням
невластивих
показників для нарахування
податків,
зростанням
податкового
тягаря.
У
сільському господарстві
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Вид податків

Натуральні податки,
данина та оброк для
селян
Натуральні податки,
данина та оброк

Непрямі податки і
мито

Платежі залежно від
місцевих
умов
існування
об’єктів
оподаткування
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Продовження табл. 1
1

5

6

2

Початок 20
сторіччя

1917-1920 рр.

3
передбачалось два строки сплати
річних
зобов’язань,
якими
враховувалась
особливість
формування ресурсів у галузі
Стягувались раніше встановлені
податки та запроваджувались
окремі платежі, які не вимагали
спеціальних знань з обліку й
обчислення. Визначено, що
збільшення сум надходжень
досягалось
унаслідок
удосконалення
податкового
контролю, підвищення ставок і
податкової культури сільського
населення
Відзначалась
нестабільністю;
різкою диференціацією ставок
оподаткування (із 4,5 до 70 %);
перекладенням більшої частини
податкового навантаження на
так звані «куркульські» й
одноосібні
селянські
господарства;
нерівномірним
розподілом податкового тягаря
між територіями; неодноразовим
об’єднанням декількох видів у
єдині натуральні та грошові
податки; складністю обчислення
платежів у господарствах з
різною спеціалізацією. Введення
податку з чистого прибутку, із
застосуванням
прогресивних
податкових ставок залежно від
рівня
рентабельності
господарств, і на фонд оплати
праці колгоспників з єдиною
ставкою,
зменшенням
фінансових
санкцій
за
порушення
розрахунків
з
бюджетами
сприяли
у
подальшому підвищенню рівня
податкоспроможності
сільгоспвиробників

4

Платежі залежно від
місцевих
умов
існування
об’єктів
оподаткування

Податок з чистого
прибутку, податок на
фонд оплати праці
колгоспників

Продовження табл. 1
16

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (8). 2015
1

2

7

1920-1929 рр.

8

9

1930-1945 рр.

1945-1990 рр.

3
Продподаток був введений
Декретом ВЦВК від 21 березня
1921 року. Його метою було
створення селянам стимулів для
відбудови
і
розширення
господарств,
збільшення
виробництва
і
реалізації
сільськогосподарської продукції.
Запровадження
єдиного
сільськогосподарського податку
(замість усіх існуючих на селі),
стягування його виключно у
грошовій формі
З 1933 року характер прямого
натурального податку мали
обов’язкові високі поставки
продукції державі з присадибних
ділянок: м’яса, молока, яєць,
картоплі,
вовни;
сільськогосподарський податок
було фактично поділено на три
податки:
з
колгоспів
і
колгоспників;
з
особистих
трудових
селянських
господарств; із куркульських
господарств;
встановлено
пільгове
оподаткування.
Податок
із
господарств
колгоспників розраховувався за
твердими ставками з гектара
насаджень
Колгоспи
повинні
були
сплачувати
прибутковий
податок з отриманого доходу.
Ставки
податку
встановлювалися залежно від
виду діяльності, від якого
отримано дохід, і становили від 6
% до 15 % оподаткованого
доходу.
При
цьому
враховувалася
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4
Продподаток, єдиний
сільськогосподарський податок

Податки: з колгоспів
і колгоспників; з
особистих трудових
селянських
господарств;
із
куркульських
господарств

Прибутковий
податок з отриманого
доходу,
сільськогосподарський податок
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Продовження табл. 1
1

2

10

1991-1994 рр.

11

1994-1999 рр.

3
специфіка
виробництва
в
сільському
господарстві,
нерівномірність
отримання
прибутків протягом року, тому
терміни
сплати
було
встановлено такі: до 1 червня –
30 % річної суми податку, до 1
жовтня – 30 % і до 1 грудня – 40
%. У 1953 році була проведена
також
реформа
сільськогосподарського податку.
Прийнято
Закон
«Про
сільськогосподарський
податок»,
Цим
законом
передбачалася зміна порядку
нарахування
сільськогосподарського податку.
Прибуткове обкладення було
замінено
погектарним
обкладенням.
Суттєво не відрізнялась від
загальнодержавної
системи
оподаткування за структурною
будовою та не передбачала чітко
виражених особливостей для
сільськогосподарських
товаровиробників
у
сплаті
податків і податкових зборів
Суттєво не відрізнялась від
загальнодержавної
системи
оподаткування за структурною
будовою та не передбачала чітко
виражених особливостей для
сільськогосподарських
товаровиробників
у
сплаті
податків і податкових зборів
лише з деякими виключеннями
(наприклад, звільнення від сплати
податку на прибуток)
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4

Платежі залеж-но від
місцевих
умов
існування об’єк-тів
оподаткуван-ня,
податок з чис-того
прибутку, податок на
фонд оплати праці
колгоспників
Платежі залежно від
місцевих
умов
існування
об’єктів
оподаткування,
податок з чистого
прибутку, податок на
фонд оплати праці
колгоспників
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Продовження табл. 1
1

2

12

1999-2010 рр.

13

2010 -2015
рр.

3
Прийнято
Закон
про
запровадження фіксованого сільськогосподарського
податку
(ФСП),
який
об’єднував
дванадцять раніше сплачуваних
податків.
Прийнято ПКУ, де зазначаються
особливості
справляння
і
регулювання ФСП

4
Фіксований
сільськогосподарськи
й податок, частково
ПДВ
Фіксований
сільськогосподарськи
й податок, частково
ПДВ

Отже,
розглядаючи
етапи
становлення
системи
оподаткування, зокрема у сільському господарстві, варто
зауважити, що її формування та розвиток особливо характерно
стали простежуватися за часів Київської Русі. Загалом це й дає
підстави вважати даний період початком її виникнення. Зважаючи
на позитивні та негативні періоди існування для сільського
господарства, в усі часи актуальною залишалась проблема вибору
оптимальної системи оподаткування сільгоспвиробників, що
має свої особливості, є досить складною через її
багатоаспектність, складність взаємозв’язків і взаємозалежностей
елементів самої системи.
Проведений аналіз етапів її становлення дозволяє зробити
висновок про доцільність виокремлення в національній системі
оподаткування підсистеми особливої галузі, до якої належить
сільське господарство. Цей висновок ґрунтується на тій
закономірності, що сільське господарство на всіх етапах розвитку
системи оподаткування було одним із основних платників податків,
починаючи з натуральних зборів та повинностей, мало властиві йому
об’єкти оподаткування та особливий порядок сплати. Тому
важливим напрямом її подальшого розвитку є дотримання
тенденцій податкової гармонізації з національною системою
оподаткування.
Література:
1. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ. – М.: Издво соц.-эконом. лит-ры, 1960. – 550 с.
2. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія і вітчизняна практика): навч. посіб. /
О.П. Кириленко. – Тернопіль: Астон, 2002. – 212 с.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗА РУХОМ ДЕРЕВИНИ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
У статті розглянуто різні системи контролю за використанням лісових
ресурсів, а саме закордонний досвід таких країн, як Індонезія, Таїланд, Бразилія,
Швеція та Польща. Автор проводить порівняльний аналіз закордонних та
вітчизняної систем контролю, обґрунтовує напрямки подальшого розвитку і
вдосконалення вітчизняної системи контролю за використанням лісових ресурсів.
Ключові слова: контроль, система контролю, лісова сертифікація, метод
індивідуальної ідентифікації, метод балансової ідентифікації.
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In the article the various systems control the use of forest resources, such as the
experience in countries such as Indonesia, Thailand, Brazil, Sweden and Poland. By
conducting a comparative analysis of foreign and domestic control systems justifies the
directions of further development and improvement of national systems control the use
of forest resources.
Keywords: control, control system, forest certification, method of individual
identification, method of carrying identification.
В статье рассмотрены различные системы контроля за использованием
лесных ресурсов, а именно зарубежный опыт таких стран, как Индонезия,
Таиланд, Бразилия, Швеция и Польши. Автор проводит сравнительный анализ
зарубежных и отечественной систем контроля, обосновывает направления
дальнейшего развития и совершенствования отечественной системы контроля
за использованием лесных ресурсов.
Ключевые слова: контроль, система контроля, лесная сертификация,
метод индивидуальной идентификации, метод балансовой идентификации.

Скорочення
лісових
ресурсів
світу
внаслідок
неконтрольованих вирубок лісу, перетворення лісових масивів на
сільськогосподарські угіддя зумовлює посилення вимог на
міжнародному та національному рівнях до контролю за
використанням деревини.
Контроль – це взаємопов’язана система, яка базується на
спостереженні за досліджуваним об’єктом та спрямована на його
вивчення та вдосконалення.
Розвинуті країни світу на законодавчому рівні запровадили
механізми боротьби з незаконними рубками та попередження
потрапляння на їх ринки деревини, яка не має підтвердження
законності її походження. На відміну від цього, набула широкого
поширення незалежна оцінка належного ведення лісового
господарства – лісова сертифікація.
Лісова сертифікація – це процес, за яким третя незалежна
сторона (аудитор) здійснює оцінку з метою визначення
відповідності ведення лісового господарства заздалегідь
встановленим стандартам та засвідчує це у письмовому документі
– сертифікаті, що підтверджує законне та раціональне
використання лісових ресурсів.
Незважаючи на те, що в Україні, згідно з офіційними даними,
величина незаконних рубок не перевищує 1% загального обсягу
лісозаготівель, значна частина експертів оцінює незаконні рубки в
розмірі від 5% до 20%. Таким чином, виникає необхідність
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формування механізму ідентифікації законності походження
лісопродукції та контролю її руху на всіх етапах переробки та
просування.
Для боротьби з незаконними рубками лісових ресурсів
закордонні країни вдались до дієвих заходів, а саме підтримали та
запровадили добровільну партнерську програму ENPI EAST FLEG
II («Правозастосування й управління в лісовому секторі країн
Східного регіону дії Європейського інструменту сусідства та
партнерства») з Європейським союзом.
ENPI EAST FLEG II – це спеціальна програма сертифікації
деревини, яка була розроблена Європейським союзом для
зменшення тіньового обігу лісових ресурсів на власному ринку [1].
Програма передбачає наявність документів (сертифікатів), що
підтверджують походження реалізованої деревини.
Контроль за рухом деревини, відповідно до Європейської
програми, здійснюється двома методами: індивідуальної та
балансової ідентифікації [2].
Метод індивідуальної ідентифікації – це метод контролю за
рухом лісопродукції, який передбачає спостереження за кожним
окремим об’єктом деревини (хлистом), шляхом його маркування.
Метод балансової ідентифікації – це метод контролю за
рухом лісо продукції, одиницею спостереження якого є не окремий
об’єкт деревини, а її партія.
На нашу думку, перевагою індивідуального методу
ідентифікації лісопродукції є детальний контроль за обсягами її
заготівлі на початковому етапі, що не допускає вирубки більшого
обсягу деревини ніж потрібно. Проте даний метод контролю
закінчується при передачі деревини від заготівлі до переробки,
тому деякі країни поєднують ці два методи.
Так, для легалізації руху деревини в Індонезії запровадили
Індонезійську систему гарантування законності (The Indonesian
Legality Assurance System), що використовує балансовий метод
ідентифікації деревини [1]. Система побудована на базових
принципах лісової сертифікації та реалізується в рамках
добровільної партнерської програми FLEG з Європейським
Союзом.
Зміст системи полягає в тому, що органи з оцінки
відповідності, акредитовані індонезійськими органами акредитації,
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перевіряють законність проведення операцій з деревиною
лісокористувачами, продавцями, переробниками та експортерами.
Результати перевірок надходять в Міністерство лісового
господарства країни. Таким чином, незалежна аудиторська
компанія за дорученням уряду країни перевіряє увесь ланцюжок
руху деревини, починаючи від місця її заготівлі в лісі і до
вивезення готової продукції за межі країни.
Система контролю руху деревини Таїланду відноситься до
державних обов’язкових систем і передбачає використання
балансового методу з окремими елементами індивідуальної
ідентифікації. При формуванні системи контролю руху деревини
застосовуються традиційні паперові носії. Згідно з Лісовим Актом
країни для перевезення деревини необхідний дозвіл, який є
активним впродовж 24-48 годин. Його відмінністю є регламентація
зупинки на визначених контрольних точках, залежно від відстані
вивозки для перевірки державного лісового департаменту. Після
перевірки документації на певній частині колод ставиться клеймо
спеціальним молотком, що підтверджує факт перевірки.
Державним лісовим департаментом, окрім контролю на дорогах,
перевіряються і місця переробки деревини. Таким чином, зазначена
державна система контролю за обігом деревини забезпечує
контроль та перевірку транспорту, який здійснює перевезення
деревини, а також перевірку деревообробних підприємств.
Система контролю руху та стеження деревини в Бразилії
відноситься до державних обов’язкових систем та передбачає
використання балансового методу ідентифікації деревини. Для
контролю використовується електронна система сертифікатів
лісового походження DOF [1].
DOF – це електронна система контролю за рухом деревини,
яка є обов’язковою для всіх суб’єктів господарювання, що
здійснюють її заготівлю, перевезення та переробку. Весь обіг
деревини в Бразилії контролюється даною системою шляхом
видачі сертифікатів походження на кожну її партію.
Транспортування деревини на усіх етапах ланцюга
постачання здійснюється за умови внесення перевізником до
центральної бази даних інформації про її місце заготівлі, назву, тип
продукції, кількість і вартість деревини, маршрут транспортування.
Подальші операції, пов’язані з переробкою та використанням
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деревини, обов’язково відображаються в системі шляхом внесення
відповідної інформації.
Необхідним етапом видачі сертифікату для здійснення
перевезення лісопродукції продавцем до покупця є обов’язкове
підтвердження покупцем замовлення. Впродовж всього руху
деревини сертифікат її супроводжує, а внесена до бази даних
інформація співвідноситься з обсягами дозволеної для заготівлі
деревини, відповідно до планів ведення лісового господарства. По
мірі проведення лісозаготівель, система зменшує обсяг, який
можливо зареєструвати при отриманні сертифікату.
Система контролю руху та стеження деревини в Швеції
відноситься до приватних добровільних та передбачає
використання балансового методу ідентифікації деревини.
Аналізуючи систему обліку та контролю руху лісопродукції в
Швеції, необхідно відмітити, що об’єднання майже 50-ти
лісопромислових компаній заснувало спеціальну і незалежну ІТ
компанію, яка забезпечує контроль обліку угод з деревиною, її
вимірювання
та
перевезення,
використовуючи
сучасні
інформаційні технології – Skogsbrukets Datacentral (SDC) [1].
SDC – це централізоване сховище інформації про угоди між
власниками деревини, її покупцями, перевізниками, лісопильними
заводами і незалежними організаціями, які здійснюють обмір та
визначення якості деревини.
Система працює за таким принципом, що покупець спочатку
реєструється в ній, далі він формує віртуальне «Замовлення на
деревину» і лише після цього укладається контракт через систему
SDC.
Центральне місце в інформаційній системі обліку деревини
займає сервіс «Замовлення на деревину». За його допомогою
формується документ, призначений для ідентифікації походження
деревини та стеження шляху її руху з лісу до деревообробного
підприємства. Такий документ має унікальний ідентифікаційний
номер для кожної бізнес-операції купівлі-продажу. З метою
детального контролю замовлена партії деревини маркується
шляхом прикріплення на неї спеціальної паперової бирки, на якій
нанесені код продавця, покупця та перевізника. Бирка має бути
сформована на кожну партію лісопродукції – зазвичай по одній на
кожну секцію лісовоза.
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Система контролю руху та стеження деревини в Польщі
відноситься до державних обов’язкових систем та передбачає
використання як балансового методу, так і методу індивідуальної
ідентифікації деревини.
Інформаційна система державних лісів у Польщі (SILP) є
програмним комплексом, який слугує бізнес-інструментом
інтеграції усіх інформаційних потоків, включаючи питання обліку,
контролю та звітності холдингу «Державні ліси» на усіх
організаційних рівнях: лісництво – надлісництво – інші cпоріднені
виробничі підрозділи – регіональна дирекція – генеральна
дирекція [2].
У структуру інформаційної системи державних лісів Польщі
SILP входять інтегровані між собою підсистеми:
LAS – підсистема, що контролює господарську
діяльність та оборот деревини;
ACER – підсистема, що займається плануванням
заготівлі деревини та формуванням плану реалізації;
DLUZNIK – підсистема, що займається плануванням та
надходженням від реалізації товарів, робіт та послуг;
PLATNIK – модуль, який відображає стан сплати
податків, соціального внеску.
Система контролю Польщі є досить ефективною та постійно
оновлюється і вдосконалюється.
На відміну від закордонних країн, які запровадили системи
контролю за рухом деревини досить давно, в Україні таку систему
впровадили лише декілька років тому.
Так, у розпорядженні Кабінету міністрів України від 16
вересня 2009 р. зазначено: «Незаконні рубки, існування тіньового
ринку деревини негативно впливають на стан природного
середовища, розвиток лісового господарства та національної
економіки в цілому. Ефективне проведення моніторингу рубок,
посилення контролю за охороною, захистом, використанням та
відтворенням
деревостанів,
своєчасне
притягнення
до
відповідальності за порушення лісового законодавства потребує
створення єдиної державної системи електронного обліку
деревини, яка забезпечить функціонування лісової галузі
відповідно до європейських стандартів з раціонального
використання та збереження лісів» [3].
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Незважаючи на те, що система контролю за рухом деревини в
Україні почала працювати з 2010 р., повна її реалізація по всій
території країни так і не відбулась. Так, основою даної системи
став закордонний досвід сусідніх країн, а саме Польщі.
Українська система контролю за рухом деревини також
набула державного обов’язкового характеру та поєднала в собі як
балансовий, так і індивідуальний методи ідентифікації деревини.
Ведення даної системи передбачає низку переваг для
української лісової галузі, а саме:
1. Єдиний державний контроль за легально заготовленою
деревиною:
он-лайн моніторинг та контроль використання лісових
ресурсів;
формування Єдиного реєстру обліку деревини;
проведення аналізу і порівняння інформаційних даних
щодо якості та обсягу деревини на всіх етапах обігу.
2. Підтвердження легальності заготівлі деревини, боротьба з
її тіньовим обігом.
3. Перехід на електронний документообіг, поєднання
інформаційних потоків між Системою ЕОД та бухгалтерськими
програмами, що використовується на підприємствах.
Проте, незважаючи на низку переваг, є і досить вагомі
недоліки, які слід вирішити для ефективного функціонування
системи.
Так, дослідивши закордонний досвід, ми з’ясували, що коли в
Польщі ввели систему контролю за рухом деревини, то вона ледь
не зазнала краху. Більшість лісництв не була готова до
впровадження даної системи. Зокрема, першочерговим етапом було
внесення в інформаційну систему даних лісовпорядкування та
робота з портативним комп’ютером (реєстратором). На жаль,
рівень освіти лісничих, які мали великий досвід і практичний стаж
роботи, був недостатнім для того, щоб самостійно навчитись
працювати з реєстратором. Тоді значна кількість польських
лісництв наголосили на тому, що впровадження електронної
системи обліку не полегшило працю лісівників, а навпаки –
погіршило.
Проте, Генеральна дирекція Польщі провела аналіз та змогла
віднайти причини та знайшла вирішення даних проблем.
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Таким чином, ми вважаємо, що попри наявність позитивних
сторін системи контролю, слід виокремити ті, що потребують
першочергового вирішення, а саме:
1. Високий розмір витрат унеможливлював впровадження
даної системи на малих підприємствах.
2.Недосконалість податкового законодавства.
3. Складність впровадження системи контролю через
відсутність відповідної Законодавчої бази (застарілі державні
стандарти).
4. Трудомісткість операцій при здійсненні ЕОД, що вимагає
кваліфікованих кадрів.
5. Використання застарілого електронного обладнання, яке
морально та фізично застаріло.
Тому ми вважаємо, що для досягнення системою контролю
за рухом деревини максимального ефекту, необхідно, перш за все,
вирішити вищенаведені проблеми як на рівні лісових господарств,
так і на рівні держави.
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено методику аналізу ефективності діяльності
підприємства. Автор розглядає показники рентабельності продукції, продажу,
активів, поточних активів, власного капіталу та розглядає їх моделювання за
факторними залежностями..
Ключові слова: активи, акціонерний капітал, власний капітал, обсяг
продажу прибуток, рентабельність.
In the article the method of analysis of the effectiveness of the company. The
author examines the cost effectiveness of production, sales, assets, current assets, equity
and considers them a factor modeling dependencies.
Keywords: assets, equity, equity sales revenue, profitability.
В статье исследованы методику анализа эффективности деятельности
предприятия. Автор рассматривает показатели рентабельности продукции,
продаж, активов, текущих активов, собственного капитала и рассматривает их
моделирование с факторными зависимостями.
Ключевые слова: активы, акционерный капитал, собственный капитал,
объем продаж прибыль, рентабельность.

Абсолютна сума прибутку, отримана підприємством від
діяльності, є дуже важливим показником. Однак він не може
достатньою
мірою характеризувати рівень ефективності
господарювання. Щоб зробити висновок про рівень ефективності
роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти з
понесеними витратами.
По-перше, витрати можна розглядати як поточні витрати
діяльності підприємства, тобто собівартість продукції (робіт,
послуг). Тут можливі різні варіанти визначення поточних витрат і
прибутку, що використовуються у розрахунках.
По-друге, витрати можна розглядати як авансовану вартість
(авансований капітал) для забезпечення виробничої та фінансовогосподарської діяльності підприємства. Тут також можливі різні
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варіанти визначення авансованої вартості й визначення прибутку,
що береться для розрахунків.
Співвідношення прибутку і авансованої вартості або
поточних витрат характеризує таке поняття, як рентабельність. У
найширшому, найзагальнішому понятті рентабельність означає
прибутковість або доходність виробництва і реалізації всієї
продукції (робіт, послуг) чи окремих видів її; доходність
підприємств, організацій, установ у цілому як суб’єктів
господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки.
Рентабельність безпосередньо пов’язана з отриманням
прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою
отриманого прибутку.
У
визначенні
показників
ефективності
діяльності
підприємства науковці пішли різними шляхами. При аналізі
виробництва показники рентабельності можна об’єднати в такі
групи [4, с. 80]:
1) показники рентабельності продукції;
2) показники рентабельності капіталів (активів);
3) показники, розраховані на підставі потоків власних
грошових коштів.
Перша група показників формується на підставі розрахунків
рівнів рентабельності (доходності) за показниками прибутку
(доходу), відображеного в звітності підприємства (рис. 1).
Прибуток від
реалізації
Обсяг
продажу

Балансовий
прибуток
Обсяг
продажу

«Оприбуткований»
прибуток
Обсяг
продажу

Чистий
прибуток
Обсяг
продажу

Рис. 1. Показники рентабельності продукції
Дані показники характеризують прибутковість (доходність)
продукції базисного та звітного періоду.
Друга група показників рентабельності формується на
підставі розрахунків рівнів рентабельності залежно від зміни
розміру та характеру авансованих коштів: всі активи підприємства;
інвестиційний
капітал
(власні
кошти
+ довгострокові
зобов’язання); акціонерний (власний) капітал (рис. 2).
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Неспівпадіння рівнів рентабельності за цими показниками
характеризує ступінь використання підприємством фінансових
важелів для підвищення доходності, довгострокових кредитів та
інших залучених коштів.
Чистий прибуток
Активи

Чистий прибуток
Інвестиційний
капітал

Чистий прибуток
Акціонерний
капітал

Рис. 2. Показники рентабельності капіталів (активів)
Дані показники практичні, вони відповідають вимогам
власників. Наприклад, адміністрацію підприємства цікавить
віддача (доходність) всіх активів (всього капіталу); потенційних
інвесторів і кредиторів – віддача на вкладений капітал; власників та
засновників – доходність акцій.
Кожний з перерахованих показників легко моделюється за
факторними залежностями. Розглянемо наступну залежність
(формула (1)):

ЧП
А

ЧП ОП
,
ОП А

(1)

ЧП ОП СК
,
ОП СК АК

(2)

де ЧП – чистий прибуток;
ОП – обсяг продажу;
А – активи.
Ця формула розкриває зв’язок між рентабельністю всіх
активів (або виробничих активів), рентабельністю реалізації та
фондовіддачею (показником оборотності виробничих фондів).
Економічний зв’язок полягає в тому, що формула прямо вказує
шляхи підвищення рентабельності: при низькій доходності
продажу необхідно прискорювати оборотність виробничих активів.
Розглянемо ще одну факторну модель рентабельності
(формула (2)):

ЧП
АК

де ЧП – чистий прибуток;
ОП – обсяг продажу;
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СК – сукупний капітал;
АК – акціонерний капітал.

Як бачимо, рентабельність власного (акціонерного) капіталу
залежить від зміни рівня рентабельності продукції, швидкості
обороту сукупного капіталу та співвідношення власного та
залученого капіталу. Вивчення цих залежностей має виправдану
ціну для оцінки фінансового стану підприємства, оцінки ступеня
результатів своєї діяльності. З цієї залежності випливає, що за
інших рівних умов віддача акціонерного капіталу підвищується
при збільшенні залучених коштів в складі сукупного капіталу.
Третя група показників рентабельності формується на базі
розрахунку рівня рентабельності аналогічно до показників першої
та другої груп, однак замість прибутку в розрахунок приймається
чистий грошовий потік (рис. 3).
Чистий
грошовий потік
Обсяг
продажу

Чистий грошовий
потік
Сукупний
капітал

Чистий грошовий
потік
Власний
капітал

Рис. 3. Показники рентабельності, розраховані на підставі
чистого грошового потоку
Дані показники дають уявлення про ступінь можливостей
підприємства забезпечити кредиторів, позичальників та акціонерів
власними грошовими коштами в зв’язку з використанням його
виробничого потенціалу.
Концепція рентабельності, яка розраховується на підставі
притоку грошової «готівки», широко використовується в країнах з
розвинутою ринковою економікою. Вона більш пріоритетна, тому
що операції з грошовими потоками є ознакою інтенсивного типу
виробництва, ознакою «здоров’я» економіки і фінансового стану
підприємства. Перехід на використання цієї концепції потребує
перебудови звітності підприємства.
Підприємство насамперед звертає свою увагу на проблеми
контролю за змінами промислової прибутковості і старається
знизити роль зовнішнього фактора або фінансової залежності.
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Однією з вимог процвітання підприємства є розширення
ринку збуту продукції за рахунок зниження ціни за пропоновані
товари. Оскільки цей процес не супроводжується зниженням цін на
використовувані ресурси, роль дефлятора ціни в формуванні
доходності підприємства знижується. Це «природним» шляхом
переключає сферу вимог керівництва на контроль за зміною
промислової продуктивності, тобто за внутрішніми факторами:
зниження матеріаломісткості і трудомісткості продукції,
підвищення віддачі основних фондів, машин та обладнання.
Інші автори виділяють такі показники рентабельності [1, с.
49]:
рентабельність продукції;
рентабельність продаж;
рентабельність активів;
рентабельність поточних активів;
рентабельність власного акціонерного капіталу.
1. Рентабельність продукції (витрати) ( Рпр ) визначається
відношенням прибутку від реалізації
собівартості реалізації продукції:

Рпр

продукції

Пр
100% ,
С

до

повної
(3)

де Рпр – рентабельність продукції;

Пр – прибуток від реалізації продукції;
С – повна собівартість реалізації продукції.
Цей показник показує, скільки прибутку в процесі реалізації
продукції припадає на одиницю витрат в основній діяльності
підприємства.
2. Рентабельність продажу (RОS) визначається як відношення
прибутку від реалізації до виручки від реалізації без податків, які
включаються в ціну продукції:

ROS

Пр
100% ,
В

(4)

де RОS – рентабельність продажу;
Пр – прибуток від реалізації продукції;
В - виручка від реалізації без податків, які включаються в
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ціну продукції.
Рентабельність продаж характеризує доходність основної
діяльності підприємства. Менеджер використовує цей показник для
контролю над взаємозв’язком між цінами, кількістю реалізованого
товару, витратами виробництва і реалізації продукції.
3. Рентабельність активів (RОА) визначається як відношення
прибутку (балансового чи чистого) до середньої величини активів
за якийсь період:

ROA

Пб ( Пч)
100% ,
Асер

(5)

де RОА – рентабельність активів;
Пб (Пч) – балансовий прибуток (чистий прибуток);
Асер - середня величина активів за певний період.
Цей показник служить для визначення ефективності
використання капіталу, оскільки дає загальну оцінку доходності
вкладеного в виробництво капіталу, як власного, так і залученого.
Рентабельність активів також можна представити як
ефективність використання матеріальних і фінансових ресурсів:
добуток рентабельності продажу і оборотності активів (Оа):
RОА = RОS Oa ,
(6)
де RОА – рентабельність активів;
RОS – рентабельність продажу;
Oa – коефіцієнт оборотності активів.
Чим менше частка прибутку в ціні, тим більше повинна бути
швидкість обороту, щоб рентабельність вкладень в підприємство
була достатньою. І навпаки, чим нижче швидкість обороту, тим
більше повинна бути частка прибутку в ціні товару.
4. Рентабельність поточних активів ( Pпа ) визначається як
відношення чистого прибутку підприємства до середньої величини
поточних активів (оборотних коштів) підприємства:

Pпа

Пч
100% ,
Ап сер

(7)

де Рпа – рентабельність поточних активів;

Пч – чистий прибуток;
Ап сер - середня величина поточних активів за певний
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період.
Цей показник характеризує величину прибутку, отриману з
кожної гривні, що вкладена у поточні активи.
5. Рентабельність власного акціонерного капіталу (RОЕ)
визначається як відношення чистого прибутку до середньої
величини власного капіталу підприємства за певний період:

ROE

Пч
100% ,
ВКсер

(8)

де RОЕ – рентабельність власного акціонерного капіталу;
Пр – чистий прибуток;
ВКсер – середня величина власного капіталу підприємства.
Цей показник займає особливе місце серед показників
рентабельності і характеризує ефективність використання власних
коштів акціонерів, величину прибутку, яка отримана на кожну
гривню вкладень акціонерів в підприємство і залишається в
розпорядженні підприємства.
Рентабельність власного акціонерного капіталу характеризує
ступінь привабливості об’єкта для вкладень коштів акціонерів. Чим
вище цей показник, тим більше прибутку припадає на одну акцію,
тим вище потенційні дивіденди.
На величину рентабельності власного акціонерного капіталу
впливає показник рентабельності активів. В ринковій економіці
велике значення має порівняння прибутку з прибуткоутворюючими
факторами і базами їх формування.
При стандартній оцінці фінансового стану підприємства
західні методики пропонують:
по-перше, використання системи взаємозв’язаних
показників рентабельності, кожний з яких несе однакове
навантаження як для робітників підприємства, так і для
користувачів фінансової інформації (менеджерів, акціонерів,
інвесторів та кредиторів);
по-друге,
використання
системи
показників
рентабельності як однієї з елементів фінансово-економічної оцінки
поточного стану підприємства;
по-третє, необхідність проведення динамічного і
порівняльного аналізу показників рентабельності за секторами
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основної
діяльності,
за
підприємствами-аналогами
і
підприємствами-конкурентами.
З цією метою розроблена система показників рентабельності,
котра об’єднує три основні класи показників (таблиця 1).
Таблиця 1
Система фінансових коефіцієнтів рентабельності
Основні класи
показни-ків
рентабельності
1
1. Показник
рентабельності,
розрахований на
підставі прибутку
(доходу)
2. Показник
рентабельності,
розрахований в
зв’язку з
використанням
виробничих
активів
3. Показник
рентабельності,
розрахований на
підставі потоків
власних грошових
коштів

Фінансові коефіцієнти рентабельності
2
1.1.Коефіцієнт обмеженого рівня валового прибутку.
1.2.Коефіцієнт обмеженого рівня прибутку від основної
(операційної) діяльності.
1.3.Коефіцієнт обмеженого рівня прибутку всієї діяльності
підприємства.
1.4.Коефіцієнт обмеженого рівня чистого прибутку.
1.5.Коефіцієнт критичної рентабельності.
2.1.Коефіцієнт віддачі на всю суму виробничих активів.
2.2.Коефіцієнт віддачі на інвестований капітал.
2.3.Коефіцієнт віддачі на акціонерний капітал.

3.1.Коефіцієнт рентабельності відбору.
3.2.Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу.
3.3.Коефіцієнт рентабельності власного капіталу.
3.4.Коефіцієнт обслуговування боргу.

Різноманітність
показників
рентабельності
визначає
альтернативність пошуку шляхів її підвищення. При аналізі шляхів
підвищення рентабельності важливо розрізняти вплив зовнішніх та
внутрішніх факторів. Такі показники, як ціна продукту і ресурсу,
об’єм використовуваних ресурсів та обсяг виробництва продукції,
прибутку від реалізації та рентабельності (доходності) продажу,
знаходяться між собою в тісному функціональному зв’язку.
Таким чином, рентабельність є однією з базових економічних
категорій економіки. Пояснення терміну «рентабельність» не
викликає різних думок, оскільки під ним розуміють відношення, в
чисельнику якого завжди фігурує прибуток. Рентабельність
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прибутку визначається як відношення прибутку до капіталу
(активів), рентабельність витрат – як відношення прибутку до
собівартості (витрат), рентабельність продажу – відношення
прибутку до ціни (виручки від реалізації).
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА НАПРЯМКИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
В статті досліджено проблеми ведення обліку виробничих запасів на
підприємствах лісового господарства та напрямки його вдосконалення.
Ключові слова: виробничі запаси, бухгалтерський облік, план рахунків,
облікова політика, лісогосподарські підприємства.
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In the article the problem of inventory accounting at the enterprises of forestry
and directions of its development.
Keywords: inventories, accounting, chart of accounts, accounting policies
forestry enterprises.
В статье исследованы проблемы ведения учета производственных запасов
на предприятиях лесного хозяйства и направления его совершенствования.
Ключевые слова: производственные запасы, бухгалтерский учет , план
счетов , учетная политика , лесохозяйственные предприятия .

Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних
форм власності, реформування економічних відносин в Україні
висувають нові вимоги до бухгалтерського обліку, як до способу
контролю за веденням господарської діяльності підприємств.
Важливим фактором розвитку виробництва є стабільна
забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами та їх
ефективне використання.
Враховуючи те, що витрати сировини, матеріалів, палива,
напівфабрикатів на підприємствах лісової промисловості займають
80–90% серед всіх витрат на виробництво нової продукції, то
головним завданням є визначення забезпеченості підприємства
різними видами матеріальних ресурсів та пошук резервів
раціонального їх використання.
Практика показує, що процес обліку використання
виробничих запасів все ж таки є трудомісткою ділянкою. Тому не
дивно, що на багатьох підприємствах лісової галузі
спостерігаються певні недоліки, а на деяких – запущеність обліку,
що призводить до великих втрат запасів.
Все це зайвий раз підтверджує, що до цього часу
залишаються невирішеними багато важливих питань, пов’язаних з
розробкою науково обґрунтованої системи обліку використання
виробничих запасів.
Загальні питання обліку виробничих запасів висвітлені у
працях відомих вітчизняних учених-економістів. Значну увагу їм
приділяли Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Новодворський
В.Д.,
Пух Л.О., Кужельний М.В., Тесля Г.А., Рудницький
В.С.,
Ткаченко Н.М., Сопко В.В., Смоленюк П.С.
Зокрема, Новодворський В.Д. та Пух Л.О. досліджували
вдосконалення обліку виробничих запасів на підприємствах
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загалом [1, c. 324].
Для організації синтетичного обліку наявності і руху
виробничих запасів на підприємствах використовується рахунок 20
«Виробничі запаси» за субрахунками.
За дебетом рахунка 20 «Виробничі запаси» та його
відображають надходження відповідних запасів на підприємство та
збільшення їх вартості в результаті дооцінки, за кредитом –
витрати на виробництво, відпуск в переробку, на сторону, а також
зменшення вартості запасів внаслідок уцінки.
Переважну більшість виробничих запасів підприємства
придбають у постачальників на підставі укладених договорів
(контрактів, угод).
На відвантажені матеріальні цінності постачальник виписує
рахунок-фактуру, податкову накладну та інші розрахунковоплатіжні документи, у яких вказуються такі реквізити:
назва;
номенклатурний номер;
одиниця виміру;
кількість;
сорт, що відпускаються;
ставка і сума ПДВ;
загальна сума, що підлягає до оплати [2, с. 14].
Матеріальні, сировинні та паливні ресурси є одним з
найважливіших на підприємстві, тому й документальне
оформлення надходження, наявності і витрачання зазначених
ресурсів є досить відповідальним процесом, який повинен
забезпечити необхідну інформацію як для обліку, так і для
контролю та оперативного управління рухом матеріальних
цінностей.
Існує декілька варіантів обліку виробничих запасів
бухгалтерії підприємства:
сортовий;
партіонний;
сальдовий.
Подамо коротку характеристику цих методів обліку.
За сортового методу обліку виробничих запасів на підставі
первинних документів на кожен вид виробничих запасів
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відкривається картка аналітичного обліку, де їх обліковують в
натуральному і грошовому вираженні. По закінченні звітного
періоду складається оборотні відомості аналітичного обліку.
Залишки і обороти по них порівнюються з даними карток
складського обліку.
За партіонного методу обліку виробничих запасів первинні
документи групуються за номенклатурними номерами і в кінці
звітного періоду кінцеві дані по кожному з номерів заносяться до
оборотних відомостей. Оборотні відомості складаються в
натуральному і грошовому вираженні по кожному складу і для
кожного рахунку.
Сльдовий метод обліку виробничих запасів базується на
використанні регістрів аналітичного обліку карток складського
обліку. Щоденно (щотижня, раз на 10 днів) працівником
бухгалтерії перевіряється правильність записів про надходження і
витрачання виробничих запасів на складі і підтверджується
залишок по картці складського обліку особистим підписом
бухгалтера, а кожного першого числа місяця залишок по кожному
номенклатурному номеру переноситься до відомості обліку
залишків матеріалів на складі. На підставі даних відомості
виводяться підсумки по складу [3 с. 341].
Основними типовими документами з оприбуткування та
видачі матеріалів на підприємствах лісового господарства є такі:
накладні;
товарно-транспортні накладні;
прибуткові ордери;
акти про приймання матеріалів тощо [4, с. 831].
Запаси зберігаються як на загальних складах, так і в інших
центрах відповідальності:
цехах;
бригадах;
майстернях;
гаражах тощо.
Всі запаси повинні бути передані під відповідальність
завідуючим
складами,
комірникам,
іншим
матеріально
відповідальним особам, з якими повинен бути укладений договір
про повну матеріальну відповідальність.
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На нашу думку, аналізуючи в цілому діяльність підприємств
лісового господарства з точки зору організації бухгалтерського
обліку виробничих запасів, можна виокремити наступні негативні
аспекти:
складність визначення справедливої (ринкової та
неринкової) вартості запасів, що полягає у використанні
підприємствами бартерного обміну, більше того, обміну на
неподібні активи;
низький
рівень
оперативності
інформаційного
забезпечення управління виробничими запасами підприємств;
невідповідний рівень контролю та оперативного
регулювання процесів утворення запасів;
обмеженість контролю використання виробничих запасів
тощо.
Переконані, що вирішення цих проблем потребує оновлення
системи отримання інформації про виробничі запаси, використання
нетрадиційних для вітчизняної облікової практики підходів щодо
ефективного їх використання та оптимізації результатів діяльності
підприємства через застосування принципів і методів
бухгалтерського обліку.
Саме
тому
можна
виділити
наступні
напрямки
вдосконалення
управління
виробничими
запасами
на
підприємствах:
підвищення оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємств, яке забезпечується
запровадженням інформаційних технологій обробки економічної
інформації;
удосконалення
системи
автоматизації
обліковоаналітичних робіт в управлінні виробничими запасами та
обґрунтування раціональних методів проведення інвентаризації
виробничих
запасів,
оскільки
успішне
функціонування
підприємства залежить, перш за все, не тільки від вдосконалення
внутрішньогосподарської діяльності взагалі, а і від того, наскільки
розвинута система автоматизації їхньої діяльності;
узгодження механізмів бухгалтерського і податкового
обліку виробничих запасів; обґрунтування системи обліку
матеріальних витрат на освоєння нової техніки і технології
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виробництва;
чітка організація обліково-контрольних процедур руху
запасів підприємств (застосування прийомів обліку за центрами
відповідальності, заходів контролю та оперативного регулювання
процесів утворення запасів).
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ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ
У статті досліджені особливості процесу управління товарними
запасами. Автор визначає його напрями, а також проблеми , які можуть
виникнути на цих етапах і потребують вирішення.
Ключові слова: процес управління, товарні запаси, асортимент,
ефективність, економіка.
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In the article the features of the process of inventory management. The author
defines its direction, as well as problems that may arise in these stages and require
solutions.
Keywords: management process, inventory, range, efficiency, economy.
В статье исследованы особенности процесса управления товарными
запасами. Автор определяет его направления, а также проблемы, которые могут
возникнуть на этих этапах и требуют решения.
Ключевые слова: процесс управления, товарные запасы, ассортимент,
эффективность, экономика.

Особливо актуальною і водночас, складною проблемою в
сучасних умовах господарювання є посилення і удосконалення
процесу управління товарними запасами, адже за умов
інтенсивного розвитку технологій, посилення конкуренції процес
управління
та
раціонального
використання
ресурсів
підприємствами
торгівлі
стає
необхідною
умовою
їх
функціонування. Основою цього є стратегічні і тактичні плани.
Стратегією виступає довгострокова мета підприємства, як
наприклад розширення асортименту, ринків збуту, досягнення
лідируючого положення на ринку, тощо. Запорукою її досягнення є
виконання тактичних завдань, для торгівельних підприємств - це
впорядкування та удосконалення процесу управління товарними
запасами на всіх стадіях руху. Адже при здійсненні господарської
діяльності торговельні підприємства використовують товарноматеріальні запаси, які є найбільш важливою і значною частиною
активів підприємства. Вони займають особливе місце у складі
майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств
торгівельної сфери діяльності.
Так, розглянемо процес управління товарними запасами, а
саме визначимо його напрями, а також проблеми , які можуть
виникнути на цих етапах і потребують вирішення:
1. Процес надходження:
- необхідність безперебійного постачання товарних запасів;
- страхування збоїв поставок та транспортування товарів;
- потреба в захисті від підвищення закупівельних цін;
- можливість економії на транспортуванні;
- можливість економії на отриманні оптових знижок при
придбанні великих партій;
- зміна постачальника, пошук нових;
42

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (8). 2015

- налагодження тісних, прозорих відносин з постачальником;
- ведення спільних
з постачальником інвестиційних
проектів, що дозволяють змінити технологію виробництва
продукції постачальника.
2. Розміщення та утримання на складах:
- визначення оптимального розміру запасів для забезпечення
ритмічності продажів;
- раціональне розміщення на складах та ефективне
використання складських приміщень;
- забезпечення нормальних умов зберігання запасів для
запобігання їх псування;
- попередження крадіжок і виникнення нестач взагалі;
- усунення пересортування.
3. Процес вибуття запасів:
- необхідність безперебійного обслуговування споживачів в
умовах сезонного коливання попиту на окремі вид товарів або
несподіваного зростання обсягів продажу;
- можливість економії на транспортуванні;
- потреба в розміщенні запасів у центрах споживання для
скорочення часу виконання замовлень споживачів;
- оптимізація витрат, пов’язаних з оформленням замовлення;
- можливість негайного обслуговування покупців;
- зведення до мінімуму простоїв у реалізації через відсутність
певних найменувань товарів;
- розширення асортименту;
- розширення ринків збуту;
- впровадження реклами та використання систем акційних
продажів для забезпечення стимулювання попиту.
Все вищенаведене цілком виправдовує позитивне ставлення
до товарних запасів як до об'єкту управління, адже їх основне
призначення на торговельних підприємствах – забезпечувати
стійку пропозицію товарів із урахуванням купівельного попиту та
виражену у вигляді сформованого асортименту.
Так як від управління запасами майже напряму залежить
результативність діяльності торгівельних підприємств, необхідно
відмітити наслідки відсутності управління запасами, аби повністю
переконатися в значущості цього процесу. Отже до негативних
наслідків можна віднести наступні:
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1. Збільшення поточних витрат, пов'язаних із зберіганням
запасів, а саме:
- витрати на реалізацію (на формування та відвантаження
замовлення)
- витрати на зберігання запасу:
- витрати на оренду чи утримання складського приміщення, у
разі нераціонального розміщення запасів;
- оплата праці персоналу,
- витрати на підтримку запасів в нормальному стані,
- втрати (псування, втрати та крадіжки, моральне старіння
або фізична непридатність);
- штрафи: за порушення договірних зобов'язань, за
несвоєчасне постачання;
- вартість транспортування запасів при розміщенні, доставці
до місця споживання;
- витрати створення спекулятивного запасу;
- втрати від завищення ціни закупівлі, вартості доставки.
2. Зниження реакції підприємства на вимоги споживачів.
3. Необґрунтоване завищення вартості продукції.
4. Зниження прибутку на інвестований капітал (пов'язане з
втратами фінансових коштів, заморожених у запасах).
5. Зменшення обсягів продажу.
6. Збільшення залишків нереалізованих товарів.
Таким чином, завдання управлінського персоналу полягає в
створенні політики управління товарними запасами підприємств за
такими аспектами:
- формування оптимальної облікової, податкової, цінової та
товарної політики;
- забезпечення дієвої системи внутрішнього контролю;
- аналіз складу та структури товарних запасів;
- оптимізація структури товарних запасів;
- мінімізація поточних витрат на обслуговування товарних
запасів;
- забезпечення ефективності використання товарних запасів.
При тому мають бути враховані дві групи чинників:
внутрішні і зовнішні. До зовнішніх чинників належить загальний
стан економічної ситуації в країні та регіоні, особливості та
нестабільність податкового законодавства, умови надання кредитів
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та процентні ставки, наявність цільового фінансування. Однак не
меншу роль відіграють внутрішні чинники, які підприємство має
активно використовувати з метою підвищення ефективності
використання товарних запасів, а саме форма товарної спеціалізації
та тип магазину; обсяг товарообороту; питома вага товарів
місцевих постачальників в загальній сумі їх закупівлі; рівень
забезпеченості підприємства приміщеннями для зберігання товарів;
наявність розробленої нормативної бази та логістичних схем
внутрішнього руху товарних запасів; форми внутрішнього
контролю за їх станом і рухом, що використовуються. Врахування
розглянутих факторів в процесі управління товарними запасами в
підприємствах
роздрібної
торгівлі
дозволить
підвищити
ефективність цього процесу [6, С. 275].
Слід зазначити, що питома вага товарних запасів має значні
розбіжності за підприємствами, що свідчить, що на ряді
підприємств слід удосконалити процес їх управління. При
загальній тенденції до скорочення терміну оборотності товарних
запасів спостерігається значне коливання показників по
підприємствах, що свідчить про наявність невикористаних ними
можливостей щодо поліпшення організації формування та
використання
товарно-матеріальних
запасів.
Розроблення
ефективної стратегії управління товарними запасами торговельного
підприємства
дає
змогу
забезпечити
високоефективну
господарську діяльність та конкурентоспроможність підприємства,
а також формування стратегічного плану його розвитку в сучасних
умовах господарювання. Правильне управління товарними
запасами суттєво впливає на фінансовий стан торговельного
підприємства. Присутність або відсутність товарних запасів
впливає як на доходи, так і на витрати. Кожне підприємство
вибирає форму управління товарними запасами, виходячи з
особистих потреб і поточного стану споживчого попиту.
Ефективний
механізм
управління
товарними
запасами
торговельного підприємства дає змогу в повному обсязі
реалізувати цілі та завдання, які стоять перед ним; сприяє
результативному здійсненню всіх його функцій на підприємствах
торгівлі. Раціональне формування товарних запасів і їх
регулювання – найважливіша умова для забезпечення розширеного
відтворення товарів, у тому числі безперебійного продажу товарів,
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усе більш повного задоволення попиту населення за умов
мінімально можливих витрат виробництва й обороту [2, С.44].
В умовах, що ринкова економіка нестабільна, інфляція та
світова криза – вже не рідкість, підприємства не мають права собі
дозволити таку розкіш – як неефективне або нераціональне
використання капіталу. Через це впровадження системи управління
на підприємствах стає необхідністю. Для торгівельних підприємств
– це система управління товарними запасами.
Отже, облік в системі управління товарними запасами є
інформаційною базою, на основі даних якої
приймаються
управлінські рішення стосовно змін в русі товарних потоків
(скорочення або розширення асортименту, збільшення або
зменшення обсягів закупівлі, зміна методів оцінки запасів, тощо).
Аналіз в свою чергу показує результати (позитивні чи негативні)
впроваджених змін, вказує які саме фактори вплинули на це. Також
на основі аналітичних даних формуються певні альтернативи щодо
прийнятих управлінських рішень. Саме з цього і складається
система управління – на основі достовірної інформації постійно
змінювати, коригувати політику господарської діяльності з оптової
торгівлі товарами, так сказати виконувати тактичні плани задля
реалізації стратегії (досягнення головної мети) підприємства.
Якщо підтримувати систему управління запасами в тонусі та
постійно її вдосконалювати це неодмінно дасть позитивний
результат, діяльність стане стабільною, підприємство – фінансово
стійким і буде здатне до розширення.
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Сегодня, в условиях высокой конкуренции между производителями,
развитие бизнеса все больше зависит от эффективного управления активами
предприятия, концентрации имеющихся ресурсов в основной деятельности.
Крупные промышленные предприятия по сей день характеризуются наличие
пяти-шести видов вспомогательного производства. При этом предприятия в
большей степени стремятся сделать менее затратным собственное
вспомогательное производство, чем привлечь какую-либо организацию со
стороны. Сократить расходы вспомогательных цехов поможет четкое
планирование и анализ результатов деятельности, т.к. традиционно, этим
подразделениям на крупных предприятиях практические не уделяется должного
внимания.
Ключевые слова: вспомогательное производство, себестоимость,
планирование, экономический анализ, управленческий учет.
Today, under conditions of high competition among producers, business
development increasingly dependent on efficient asset management, the concentration of
available resources in the core business. Large industrial enterprises today are
characterized by the presence of five or six kinds of auxiliary production. Moreover,
enterprises increasingly seek to make less expensive own auxiliary production, how to
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attract any organization from the outside. Reduce the cost of service shops will help
clear planning and analysis of results of operations, as Traditionally, these departments
in large enterprises practical neglected.
Keywords: auxiliary production, cost, planning, economic analysis,
management accounting.
Сьогодні, в умовах високої конкуренції між виробниками, розвиток бізнесу
все більше залежить від ефективного управління активами підприємства,
концентрації наявних ресурсів в основній діяльності. Великі промислові
підприємства донині характеризуються наявністю п'яти-шести видів
допоміжного виробництва. При цьому підприємства більшою мірою прагнуть
зробити менш витратним власне допоміжне виробництво, ніж залучити якунебудь організацію з боку. Скоротити витрати допоміжних цехів допоможе
чітке планування та аналіз результатів діяльності, тому традиційно, цим
підрозділам на великих підприємствах практично не приділяється належної уваги.
Ключові слова: допоміжне виробництво, собівартість, планування,
економічний аналіз, управлінський облік.

Среди
вспомогательных
производств
целесообразно
отдельно говорить о строительном производстве. Строительный
цех занимается не только ремонтом производственных корпусов,
но и выполняет работы по подготовке площадей к установке
оборудования, изготавливает тару и т.п. Отказаться от
строительного производства практически невозможно, тем более,
что услуги подрядных организаций стоят сегодня весьма не
дешево. Возможно также, что придется привлечь несколько
организаций для замещения всех функций строительного цеха.
Кроме того, передача строительного производства на аутсорсинг
создаст дополнительные сложности, связанные с незнанием
подрядной организацией технологического процесса, увеличением
длительности работ, низкой скоростью реагирования организации
на возникающие проблемы.
В то же время, сложившаяся на сегодняшний день практика
экономического планирования в части строительного производства
не позволяет предприятию экономить ресурсы. Именно вопросу
экономии ресурсов при планировании и анализе показателей
деятельности строительного производства и посвящена настоящая
статья.
В общем случае строительный цех на предприятии N
выполняет следующие функции:
1. Капитальный ремонт кровли зданий и сооружений
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2. Текущий ремонт производственных корпусов и корпуса
заводоуправления
3. Подготовка установки стационарного оборудования (с
заливкой в цементированный фундамент)
4. Строительство
сооружений
на
внутризаводской
территории
5. Производство
(сборка)
ПВХ
конструкций
для
внутризаводских нужд
6. Производство деревянной тары
7. Выполнение отделочных работ
Учет затрат строительного производства ведется с
применением позаказного метода учета затрат: выделяются
разовые заказы, которые открываются по мере возникновения
потребности в услугах цеха (текущий ремонт – замена замка,
установка стеклопакетов или непредвиденные аварийные работы),
а также годовые заказы, по которым в течение года ведется учет по
фактическим затратам (производство деревянной тары).
Производственная себестоимость заказа состоит из
материальных и трудовых затрат, планируемых по нормам,
специально разработанным для строительного производства:
основные материалы;
вспомогательные материалы;
основная заработная плата;
премия;
районный коэффициент;
дополнительная заработная плата (все виды доплат,
выплачиваемых на предприятии) в процентах от основной
заработной платы с премией и уральскими.
Повсеместная практика учета только прямых затрат по
вспомогательным производствам имеет место и на предприятии N,
таким
образом
формируется
усеченная
себестоимость
строительного заказа. Полная себестоимость заказов не
отслеживается, хотя информация о ней может быть получена
расчетным путем.
Строительный цех предприятия N ежемесячно составляет
Отчет по технико-экономическим показателям, в котором
указывает плановые и фактические значения показателей за месяц
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и накопленным итогом с начала года.
В Отчете содержатся два основных показателя:
1. Производственная программа (тыс.руб.): представляет
собой общую сумму по всем заказам, завершенным в текущем
месяце (стоимость заказа по нормам)
2. Затраты на производство (тыс.руб.): представляет собой
фактическую общую сумму по всем заказам, завершенным в
текущем месяце.
Таким образом, в условиях строительного производства
показатель производственной программы представляет собой
нормативные затраты на производство (плановую себестоимость
заказов), а сравнением этого показателя с суммой, показанной в
Отчете по строке «Затраты на производство», может быть
определена экономия ресурсов или их перерасход в части
превышения фактических затрат строительного цеха над
нормативными. Поэтому если значения этих показателей не
совпадают, это может означать, что на выполнение работ
фактически потребовалось большее количество времени, или
материальные затраты увеличились в связи с большей
потребностью в материалах, либо удорожанием самих материалов.
Тем не менее, сравнение значений этих показателей в Отчете
не производится. Сравнивается лишь плановый и фактический
уровень каждого показателя в отдельности.
Планирование показателей строительного производства
осуществляется с учетом некоторых особенностей:
1. Достаточно трудно предсказать примерный объем работ
на планируемый год в натуральном выражении, т.к. неизвестно,
когда и в каком объеме возникнут аварийные ситуации. В связи с
этим, предприятие осуществляет планирование показателей на
перспективный период на основе фактического значения каждого
показателя в предшествующем периоде.
2. Планирование осуществляется в денежном выражении,
при этом в формируемых в дальнейшем Отчетах не детализируется
по видам работ показатель производственной программы. Таким
образом, план по производственной программе может быть
перевыполнен в связи с изменением норм расхода материалов или
увеличением их стоимости в текущем периоде, при этом
невозможно отследить выполнен ли запланированный объем работ.
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Кроме того, сравнение планового и фактического значения
показателя по своей экономической природе является сравнением
факта за предшествующий и текущий период. Принимая во
внимание то, что все показатели отчета характеризуют затраты
предприятия, утверждение «план перевыполнен» принимает
негативный оборот.
Таблица 1
Выдержка из Отчета по технико-экономическим показателям за
март 2014 года по Строительному производству
Наименование
показателей
Производственная
программа
Затраты на
производство

Ед.
изм.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

План

Месяц
Факт

%

С начала года
План
Факт

2040,0

2240,0

109,8

5980,0

6279

105,0

3499,5

3628,8

103,7

10014,1

10073,0

100,6

%

При этом перечень выполненных работ не прилагается к
Отчету и анализ динамики и сроков выполнения заказов на
предприятии не ведется.
Таким образом, основные проблемы планирования и
экономического анализа деятельности строительного цеха
предприятия N включают следующее:
1. Система учета затрат строительного производства на
предприятии N построена таким образом, что после фактического
выполнения заказа вся сумма затрат отражается в учете и,
соответственно, относится к одному месяцу, независимо от того,
сколько месяцев заказ до этого выполнялся. Кроме того, к учету
принимаются только фактические затраты (при этом, только
прямые материальные и трудовые), не ведется учет отклонений, не
оформляется брак (стоимость исправления брака оформляется
новым заказом).
2. Нормативная и фактическая себестоимость заказа
значительно расходятся, что может свидетельствовать о неверно
рассчитанных нормах, либо о недостатке трудовой дисциплины.
3. Так как объем работ из года в год не одинаков, а также
сильно различается перечень работ, то планирование на основе
факта предшествующего периода некорректно. Этот показатель
(план) нельзя использовать для сравнения. Некорректно также
осуществлять планирование в стоимостном выражении.
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4. С точки зрения экономической сущности показателей
ежемесячный Отчет цеха составляется некорректно. Необходимо
понимать, что сравнение плановых и фактических значений
показателя представляет собой динамику фактических значений
показателя за 2 года. В действительности, объем плановых затрат
определяется показателем производственной программы, однако
сравнение с ним в Отчете не производится.
5. Единичные факты реализации продукции (тары) не
отражаются в Отчете отдельной графой, в то время как по такой
продукции рассчитывается полная коммерческая себестоимость, а
не усеченная (с приложением локального сметного расчета).
6. Недостачи материалов могут быть беспрепятственно
списаны на годовые заказы, которые принимаются к учету по
фактическим затратам.
Решение проблемы. С точки зрения предполагаемых целей,
для которых составляются такие отчеты, следует отметить, что
некоторые показатели отчета следует изменить.
Например, использование термина «производственная
программа», в данном случае, неуместно, т.к. она составляется из
нормативной себестоимости заказов и представляет собой
плановые затраты строительного производства за тот или иной
период. В то же время, отказаться от данного показателя нельзя,
ведь иначе невозможно будет определить степень завершенности
работ. Поэтому, в случаях, когда это возможно, следует приводить
данные по производственной программе в натуральных единицах
измерения, разделяя при этом заказы по видам работ. Таким
образом, показатель производственной программы больше не будет
характеризовать плановые затраты строительного цеха, а будет
отражать заявленный и фактически выполненный в данном месяце
объем работ. А деление в Отчете заказов по видам работ позволит
точнее определять степень завершенности работ, ведь прилагать к
отчету информацию по каждому заказу, выполненному за
отчетный месяц, весьма трудоемкий процесс, кроме того такая не
скомпонованная информация плохо воспринимается.
В обобщенном виде деление функций строительного цеха на
виды работ может производиться следующим образом:
кровельные работы;
ремонт помещений;
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реконструкция;
подготовительные работы для установки оборудования
(заливка фундамента, выравнивание полов и т.п.);
изготовление и установка конструкций ПВХ;
изготовление деревянной тары.
Следует также заметить, что распространенная сегодня
практика планирования показателей строительного производства в
стоимостном выражении является некорректной. Необходимо
стремиться к оценке объема работ в натуральном измерении, этого
также гораздо легче достичь при дифференциации работ по видам.
Целесообразно применять следующие натуральные единицы
измерения:
Таблица 2
Вариант применения натуральных показателей по видам работ
Вид работ
Кровельные работы
Подготовительные
работы
для
установки
оборудования
(заливка
фундамента, выравнивание полов и т.п.)
Изготовление конструкций ПВХ

Изготовление деревянной тары

Натуральный показатель (ед.изм.)
Общая площадь кровель, подлежащих
ремонту в планируемом периоде (м2)
Общая площадь бетонирования, либо
общая площадь полов, подлежащих
покрытию термостойкой и иной
плиткой специального назначения (м2)
Плановое количество конструкций
ПВХ, которые будут изготовлены в
планируемом периоде (шт.).
Примечание:
Планирование осуществлять на основе
данных прошлого отчетного периода
Плановое
количество
единиц
деревянной тары, равное плановому
объему выпуска основной продукции
предприятия (шт.).

В таблицу, в данном случае, не вошли такие виды работ, как
реконструкция и ремонт помещений. Объем подобных работ
можно планировать в нормо-часах либо в нормах расхода
материала на одну операцию.
Стоит обратить внимание, что Отчет по основным техникоэкономическим показателям предприятия N не содержит
информации о реализованной продукции, себестоимость которой
рассчитана с учетом общепроизводственных расходов. Для того,
чтобы повысить аналитические функции Отчета, следует
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обособленно раскрывать в нем информацию о производственной
программе и затратах на производство продукции, подлежащей
реализации (по прямым затратам).
Для того чтобы результаты деятельности строительного цеха
можно было успешно проанализировать, следует предоставлять
информацию в Отчете по основным технико-экономическим
показателям более подробно.
Таблица 3
Примерная форма Отчета по основным технико-экономическим
показателям строительного производства
Месяц*
Наименование
показателей

1. Производственная
программа по видам
работ:
1.1 Кровельные работы
1.2 Ремонт помещений
в т.ч.:
1.2.1 Отделка стен
1.2.2 Перекрытие полов
1.2.3 Другие виды
работ
1.3 Реконструкция
1.4 Подготовительные
работы для установки
оборудования (заливка
фундамента,
выравнивание полов и
т.п.)
1.5
Изготовление
конструкций ПВХ
в т.ч.
1.5.1 Для продажи
1.5.2 Для собственного
потребления
1.6
Установка
конструкций ПВХ
1.7
Изготовление
деревянной тары
в т.ч.
1.7.1 Для продажи

Ед.и
зм.

План

Факт

Откл.
Факт/
план, в
%

Накопленным итогом
с начала года*
Откл.
Фак
Факт/
План
т
план, в
%
Заполняется
аналогичным образом

м2

250,0

250,0

100,0

м2
м2
тыс.
р.
тыс.
р.

15,0
108,0

23,0
50,0

153,3
46,3

113,0

114,0

100,9

-

-

м2

21,0

10,0

47,6

74,0

74,0

100,0

шт.

-

-

шт.

74,0

74,0

100,0

шт.

7,0

8,0

114,3

шт.

200,0

183,0

91,5

шт.

100,0

100,0

100,0
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Продовження табл. 3
1.7.2 Для собственного
потребления
2.Материальные
затраты
2.1 Кровельные работы

шт.
тыс.
р.
тыс.
р.

100,0

83,0

83,0

50,0

52,0

104,0

21,0

37,5

178,6

34,8

19,0

54,6

81,0

78,6

97,0

-

-

18,0

9,3

51,7

96,8

96,8

100,0

-

-

96,8

96,8

100,0

32,5

35,0

107,7

156,0

150,0

96,2

92,1

90,5

98,3

63,9

59,5

93,1

200,0

208,0

104,0

289,2

289,2

100,0

2.2 Ремонт помещений
в т.ч.:
2.2.1 Отделка стен
2.2.2 Перекрытие полов
2.2.3
работ

Другие

виды

2.3 Реконструкция
2.4 Подготовительные
работы для установки
оборудования (заливка
фундамента,
выравнивание полов и
т.п.)
2.5
Изготовление
конструкций ПВХ
в т.ч.
2.5.1 Для продажи
2.5.2 Для собственного
потребления
2.6
Установка
конструкций ПВХ
2.7
Изготовление
деревянной тары
в т.ч.
2.7.1 Для продажи
2.7.2 Для собственного
потребления
3.Удельные
материальные
затраты
3.1 Кровельные работы

тыс.
р.
тыс.
р.
тыс.
р.
тыс.
р.
тыс.
р.

тыс.
р.
тыс.
р.
тыс.
р.

тыс.
р.
тыс.
р.
р./ед
.
р./ед
.

…
и т.д. (по видам работ)
4. Трудовые затраты
4.1 Основная зарплата

тыс.
р.
тыс.
р.

55

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (8). 2015

Продовження табл. 3
4.1.1Кровельные
работы
…
и т.д. (по видам работ)
4.2 Премия
4.2.1
Кровельные
работы
…
и т.д. (по видам работ)
4.3
Дополнительная
зарплата
4.2.1
Кровельные
работы
…
и т.д. (по видам работ)
4.4 Начисления на
зарплату
4.4.1
Кровельные
работы
…
и т.д. (по видам работ)
5. Брак
5.1 Кровельные работы
…
и т.д. (по видам работ)
6. ИТОГО прямые
цеховые затраты
6.1 Материал основной
6.2 Основная зарплата
6.3 Премия
6.4
Дополнительная
зарплата
6.5 Начисления на
зарплату
6.6 Брак

тыс.
р.

тыс.
р.
тыс.
р.

тыс.
р.
тыс.
р.

тыс.
р.
тыс.
р.

тыс.
р.
тыс.
р.

тыс.
р.
тыс.
р.
тыс.
р.
тыс.
р.
тыс.
р.
тыс.
р.
тыс.
р.

75,0

76,1

101,5

130,1

130,1

100,0

33,8

34,3

101,5

124,5

124,5

100,0

32,3

32,8

101,5

172,4

172,4

100,0

44,7

45,4

101,5

-

50,0

-

-

1 206,4

1 244,5

103,2

490,1

478,2

97,6

289,2

289,2

100,0

130,1

130,1

100,0

124,5

124,5

100,0

172,4

172,4

100,0

-

50,0

* для примера взяты условные данные

При составлении и чтении приведенной таблицы ни у
исполнителей, ни у руководства не должно возникнуть трудностей
с недопониманием ситуации.
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На основании Отчета можно судить о степень выполнения
плана в натуральном выражении, а также о плановых и
фактических затратах на выполненный объем работ (с
определением отклонений).
Кроме того, очень важно проводить анализ отклонений
плановых и фактических значений показателей и, в случае
обнаружения неблагоприятного отклонения, отыскивать виновных
лиц.
Следует обратить внимание, что в Отчет включена графа
«Брак» (по видам работ), суммы затрат по которой должны
анализироваться. Следует выявлять по каждому факту брака
причину его возникновения: халатность, умышленное нанесение
вреда, низкое качество материала и т.д.
Таким образом, предложенные нововведения позволят
предприятиям, применяющим позаказный метод учета затрат в
части вспомогательного строительного производства решить
проблемы, связанные с:
1) более точным определением себестоимости заказа в
рамках управленческого учета;
2) отслеживанием отклонений фактической величины затрат
по заказу от плановой в рамках бухгалтерского учета с
применением
субсчетов
второго
порядка
по
счету
«Вспомогательное производство»;
3) обеспечением контроля обоснованности затрат путем
повышения аналитической значимости Отчета цеха по основным
технико-экономическим показателям, введением в систему
бухгалтерского учета применения счета «Брак в производстве» в
части строительного производства (что обычно не реализовано на
крупных
предприятиях
с
множеством
вспомогательных
производств).
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CREATIVE ACCOUNTING IN THE FIELD OF COMMERCIAL
TRANSACTIONS INVOLVING INTELLECTUAL PROPERTY
The article presents the results of the scientific research on the Bulgarian
statutory legal and accounting regulation of commercial transactions involving
intellectual property. A variety of national problematic issues have been examined. The
central point of the research is that, in order for the creative accounting not to cast
negative effect on the economic information being generated, normative rules for such
transactions have to be developed so as to provide legislative grounds for the new trade
models involving intellectual property and ensure harmony between the legal and
accounting regulations.
Keywords: intellectual property, intellectual capital, accounting, creative
accounting, licensing, franchising, merchandising, outsourcing.
В статье представлены результаты научного исследования болгарского
нормативного правового и бухгалтерского регулирования коммерческих сделок с
интеллектуальной собственностью. Идентифицирован ряд национальных
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проблемных моментов. Тезис исследования - чтобы не приобрела креативная
бухгалтерия негативный эффект на создаваемую экономическую информацию об
этих сделках, необходимо разработать нормативные правила, которые
юридически обеспечивали бы новые модели торговли с интеллектуальной
собственностью и обеспечивали гармонию между правовыми и бухгалтерскими
регуляциями.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуальный
капитал, бухгалтерская отчетность, креативная бухгалтерия, лицензирование,
франчайзинг, мерчандайзинг, аутсорсинг.
В статті представлені результати наукового дослідження болгарського
нормативного правового і бухгалтерського регулювання комерційних угод з
інтелектуальною власністю. Ідентифікований ряд національних проблемних
моментів. Тези дослідження - щоб не придбала креативна бухгалтерія
негативний ефект на створювану економічну інформацію про ці угоди, необхідно
розробити нормативні правила, які юридично забезпечували б нові моделі торгівлі
з інтелектуальною власністю і забезпечували б гармонію між правовими і
бухгалтерськими регуляціями.
Ключові слова: інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал,
бухгалтерська звітність, креативна бухгалтерія, ліцензування, франчайзинг,
мерчандайзинг, аутсорсiн.

The current development of accounting thought and practice,
determined also by the innovation tendencies on a global scale, has been
instigated by the search for better precision in the accounting treatment
of assets and liabilities, as well as of the operations with them. The
creative approach in accounting is applied depending on the intentions
of reporting entity’s management for the purpose of overcoming the
existing methodological gaps and for more adequate information
support for the processes flowing within the organization. „In this
context, creative accounting could possibly meet some objective needs
of a corporation to choose the most appropriate way from the multitude
of ways for presentation of accounting information, and the most useful
one as well. Creative understanding of facts, of business activity results,
of true and fair presentation of information in the financial statements, is
in itself a creative process for nonprofit purposes― [1]. Creativity, in its
deep essence and intention, appears to be a label of quality,
confirmation for the abilities of accounting information system to offer
variety of decisions, to prove the need of selecting one of them. [2]. It
should not be an end in itself, but should rather provide information or
variants of information within the generally accepted rules (norms) so as
to present a true, fair and correct financial and material picture about the
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reporting entity. As to intellectual property items, the challenges facing
the creative tendencies in accounting could be identified in the
following directions: principles of recognition, evaluation,
measurement, legislative regulation and reporting methodology of
processes having no similarity with other assets. The target of research
in this paper is the statutory legal and accounting regulation of
commercial transactions involving intellectual property. Author’s
objective is to offer a conceptual framework for the accounting
treatment of specific commercial transactions involving intellectual
property. The methods employed in the research are generally valid and
traditionally applied, such as: historical and logical method, comparative
method, method of observation and monitoring, regulatory approach.
The central point of the research is that, in order for the creative
accounting not to cast negative effect on the economic information
being generated, normative rules for such transactions have to be
developed so as to provide legislative grounds for the new trade models
involving intellectual property and ensure harmony between the legal
and accounting regulations.
Intellectual property transactions are the legal means to make use
of the products of human intellect and provide a number of economic
benefits to their holder. Commercial operations involving intellectual
property items can be provisionally divided into two groups:
transactions when no change of ownership over the item occurs;
transactions when the ownership over the item is changed
(traditional purchase and sale transactions) [3].
The first group is specific for the items of intellectual property
and for the rights over them. Licensing and franchising transactions, the
use of copyrights and related rights for a certain period of time are
assigned to this group. A precondition for creativeness in this regard is
the existence and the sound knowledge of the national statutory
regulation. Unfortunately, a gap can be observed in the Bulgarian legal
framework concerning all commercial transactions involving intellectual
property, for the exception of licensing ones. Despite the existing gaps
in the legislative framework, there are large companies in the Bulgarian
―market‖ such as Coca-Cola, McDonald’s, Shell and others which have
established and developed their businesses in the form of franchising.
Franchising is also increasingly used by smaller companies in view of
the potential which is offered by the model of franchising both for the
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settlement of relationships between the parties under the agreement and
in view of the realization of production, goods or services. Similar is the
situation with other types of agreements which have not found practical
application in our country such as merchandising and outsourcing
agreements, for which no special regulation has been elaborated as well.
In the meanwhile, new models have emerged in the global market
between outsourcing and insourcing, sometimes referred to as ―remote
outsourcing‖1, which are the future challenge for the regulatory
environment.
The legal nature of the right over intangible goods is distinguished
by its absolute and exclusive character and the bearer of that right can
oppose any third party’s usage. The rights differ in terms of duration
and manner of origination (by their registration or through their
generation) [4]. The classical legal means for transfer of technologies
and for the acquisition and transfer of rights over items of industrial
property, scientific and technological results, know-how, and showhow, is the licensing agreement. The ownership rights on products of
human intellect can be transferred in civil law transactions, but only the
licensing agreement is included in the national law as a type of
commercial transactions [5]. The main items of intellectual property
that are used to perform licensing transactions are inventions, useful
models, industrial designs and trademarks. A specific item of licensing
transactions is know-how in its two varieties – technological know-how
and economic know-how2[6]. The licensing form brings economic
benefits to owners of rights on industrial property in the form of their
1

An example for this model could be the development of software on a global level. The software
is concurrently developed by people located in different countries who work on a common global
platform, which allows physically distant specialist to work together. Such projects in themselves
are not insourcing or outsourcing in its pure form, but they are rather somewhere between the two
models.
2
The execution of know-how licensing agreements comes with a number of difficulties determined
by the specific characteristics of the item. The risk for the parties under the agreement is greater
compared to the pure form patent licenses because the licensor discloses information which is
possible to be disclosed by the buyer to third parties. In return, the buyer can not be sure about the
period within which the information will remain secret. The licensor tries to avoid complete
disclosure of the essence of information, and the buyer is not ready to pay without knowing what
he/she actually obtains. Therefore, parties usually conclude a preliminary agreement, in which the
licensee is bound not to distribute and use the information obtained by the licensor by the date of
execution of the licensing agreement (otherwise he/she is to pay penalty/damages).
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multiple selling. It also remains the only possible form of economic
realization when:
the industrial development of the item entails substantial
investments which are not available to the manufacturer; or
the invention is a byproduct of a research and development
process in the enterprise and its implementation is not appropriate. [7].
The licensing agreement found a legal basis in the national
context, specifically in the Commercial Law (art.587-599) [8], in art.
31, par. 1 of the Law on Patents and Registration of Useful Models [9],
in art. 26 of the Law on Industrial Design [10] and in art. 22 of the Law
on Trademarks and Geographical Indications [11], where it is expressly
indicated that the legal means for administration of intellectual property
rights is the licensing agreement. It is possible to provide exclusive,
non-exclusive, full or limited license for an invention or a useful model
through the usage of a licensing agreement. It is effective against third
parties as of the date of its registration in the registry of the Patent
Office. As far as trademarks and industrial designs are concerned,
licenses can be exclusive or non-exclusive. Licensing agreements share
some similarities with commercial agency agreements. Similarly to the
exclusive commercial agency, which is limited for a certain territory or
clients, the licensing agreement is effective for a distinct territory when
it is explicitly agreed. When there is no explicit mention of territorial
scope of the license, it is considered that the agreement is effective for
the entire territory of the Republic of Bulgaria. The territorial scope of
the licensing agreement is significant for determining the amount of
remuneration under the agreement. The amount of remuneration under
commercial agency agreements is also dependent on the territorial scope
of the exclusive commercial agency. In a broad sense, licensing
agreements and commercial agency agreements have common features
with regard to the obligation of secrecy for the information and facts
that have become known to the parties in connection with the business
activity or in connection with the license granted.
There have long been other types of transactions in the national
practices, which based both on subjective and objective criteria, are
transactions between traders, and which are used to arrange commercial
and legal relationships, such as franchising, merchandising and
outsourcing. They have steadily entered the modern business
environment and legal landscape, and represent an important tendency
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in the functioning of enterprises, but have not been encompassed by the
Bulgarian Commercial Law, as well as by other sources of our national
legislation. And if with regard to franchising transactions, the meanings
of the concepts of franchising and franchising agreement have been
explained in the Transitional and Final Provisions of the Corporate Tax
[12], for the purposes of the law, there is no legal standard of any kind
with regard to merchandising and outsourcing transactions. The
transactions are associated with the so called „unnamed agreements‖.
Such are the agreements for which our legislation does not provide any
specific regulations and the parties under the agreement can freely
determine the contents of the agreement as long as it does not contradict
the authoritative rules of law and good manners, as provided in art. 9 of
the Law on Obligations and Contracts [13].
The freedom of contract, as one of the guiding principles in
Bulgarian legislation, is not sufficient for settling the multitude and
inherently diverse relationships under agreements for franchising,
merchandising and outsourcing transactions. It is advisable to ensure
amendments or additional provisions to our legal regulation, and of
course the exact place for these types of agreements is in the
Commercial Law.
The lack of any established legal standards for all commercial
transactions involving intellectual property, for the exception of the
licensing transactions, predetermines the availability of various
agreement formats, which in return encumber also the development of
adequate methods for their reporting. The creativeness in accounting
will be narrowed to a specific type of contract which will make the
information non-comparable and unconfident for the financial standing
of the reporting entity. Of course, the existence of legal standards is not
expected to solve the problems in the current accounting theory and
regulation. A connection between legislation and accounting regulations
needs to be foreseen. Regrettably, such a connection does not exist even
with the well established national legal framework on licensing
transactions. In her research, the author has identified two groups of
problems that generate these inconsistencies: the poor understanding of
the essential characteristics of intellectual property and of the
transaction with them, on behalf of the national accounting regulatory
authorities; the poor understanding of the national legal framework for
these specific transactions. An example in this respect could be the
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provisions of the applicable national accounting standards [14a] and
specifically National Accounting Standard 18 Revenue. It includes the
following rules: „Licensing transactions where rights are transferred
against a fixed consideration or non-refundable guarantee by virtue of a
non-cancelable agreement which allows the licensee to freely use these
rights, and the licensor is exempt of whatever obligations― should by
definition be considered as sale, and the standard recommends that the
revenue should be recognized at the moment of sale. According to the
essential characteristics and the scope of the internationally adopted
types of licenses, such licensing transactions are classified as a full
license granted for a distinct territory. As it is commonly known, full
license in itself is very similar to sale. The difference is that transfer of
ownership occurs at the moment of sale, while, with regard to full
license, the patent holder remains the owner but grants all rights
originating in patent protection to the licensee under specific conditions.
National Accounting Standard 38 Intangible Assets [14b], on the other
hand, ignores intellectual property transactions such as franchising,
merchandising and outsourcing. As to licensing transactions, the
provisions are limited to the methods of payment (deferred payment on
a fixed basis, deferred payment on a floating basis, lump sum payment),
and the essential characteristics of commercial transactions are ignored.
Based on the examination of the international experience,
accounting practices, and by making an analogy of intellectual property
transactions to credit transactions, the author has developed conceptual
methods for the accounting treatment of licensing and franchising
transactions which are set out in a book for a lecture course on
intangible assets for students (Bachelor’s and Master’s degree) from the
Department of Accounting and Finance at UNWE, Sofia
Creativity of accounting thought in the field of intellectual
property will have its future development in the Bulgarian theory,
regulatory framework and practice taking into account the intensively
running innovation processes on a global scale. In order to be able to
generate up-to-date and adequate accounting theory and information, it
is first necessary:
to develop a national legal framework on all commercial
transactions involving intellectual property;
to link the national accounting regulatory framework with the
specifics of intellectual property items and of commercial transactions
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related to them;
to provide a connection between the legal framework and the
accounting regulatory framework;
to develop standard methodologies for the accounting treatment
and reporting of commercial transaction depending on their specificities.
Thus, one of the reasons for the self-interest in creative
accounting, namely the regulatory gaps and ill-conceived provisions,
will be eliminated.
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Пуріга Ірина
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
В статті розглянуті питання розвитку підприємств м’ясопереробної
галузі України, сучасні тенденції, зроблено акцент на проблемах розвитку та
ресурсній базі виробництва, формуванню ринку збуту продукції.
Ключові слова: розвиток, аграрні підприємства, тенденції, ресурсний
потенціал, ринок.
The article is discusses the development of agricultural enterprises in Ukraine,
current trends, focusing on companies that specialize in growing grain, the formation of
the grain market in Ukraine.
Key worlds: development, agricultural enterprises, trends, resource potential,
market.
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В
статье
рассмотрены
вопросы
развития
предприятий
мясоперерабатывающей отрасли Украины, современные тенденции, сделан
акцент на проблемах развития и ресурсной базе производства, формированию
рынка сбыта продукции.
Ключевые слова: развитие, аграрные предприятия, тенденции, ресурсный
потенциал, рынок.

М’ясопереробна галузь відіграє важливу роль в
економічному і соціальному житті країни. Актуальність цієї теми
визначена в першу чергу об'єктивно важливою роллю такого виду
підприємництва в сучасній соціально орієнтованій ринковій
економіці, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні.
М’ясопереробна є важливою складовою ринкового господарства,
невід'ємним елементом конкурентного механізму. Це зумовлено й
тим, що воно є одним з провідних секторів ринкової економіки і
значною мірою впливає на зайнятість, темпи економічного
розвитку, структуру та якісну характеристику внутрішнього
валового продукту, структурну перебудову економіки.
Після отримання Україною незалежності виробничі
потужності м’ясної промисловості почали зменшуватися у період
приватизації та збільшилася кількість підприємств, які мали форму
малих.
За попередніми даними обсяг продукції сільського
господарства за 2014р. в усіх категоріях господарств (у постійних
цінах 2010р.) склав, за розрахунками, 10370,1 млн. грн.
Виробництво валової продукції проти 2013р. збільшилося на
10,2%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 10,5%, у
господарствах населення – на 9,6%.
Аналізуючи підсумки роботи тваринництва в Сумській
області, потрібно відзначити, що ситуація в галузі в останні чотири
роки стабільна, але треба мати на увазі що попит на м’ясопродукти
зростає постійно. За попередніми даними у 2014р. обсяг
виробництва продукції тваринництва проти 2013р. збільшився на
2,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 2,8%, у
господарствах населення – на 1,9%. Порівняно з 1 січня 2014р. у
господарствах області чисельність поголів’я овець та кіз склала
97,7%, великої рогатої худоби – 97,0%, свиней 94,8%, птиці –
91,9%.
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Від загальної кількості поголів’я в області у господарствах
населення станом на 1 січня 2015р. утримувалося 45,7% великої
рогатої худоби (на 1 січня 2014р. – 44,6%), у т.ч. корів – 57,8%
(56,6%), свиней – 60,8% (60,7%), овець та кіз – 87,6% (85,1%),
птиці – 73,9% (68,8%). У сільськогосподарських підприємствах у
порівнянні з 1 січня 2014р. чисельність поголів’я великої рогатої
худоби склала 95,0%, свиней – 94,6%, овець та кіз – 81,4%, птиці –
77,1%.
Таблиця 1
Основні показники розвитку тваринництва Сумської області
Назва показника

2013 р.

2014 р.

2014 р. до
2013 р. (+/-)

Поголів’я худоби та птиці, тис. голів
Велика рогата худоба
167,7
158,5
в т. ч. корів
91,4
88,1
Свині
168,7
164,2
Вівці та кози
41,2
38,8
Птиця всіх видів
4950,5
4551,6
Виробництво основних видів продукції тваринництва
М’ясо, тис. т
66,2
69,7
Молоко. тис. т
427,5
427,1
Яйця, млн. шт.
425,2
441,3
Джерело: [1, 2]

-9,2
-3,3
-4,5
-2,4
-398,9
3,5
-0,4
16,1

Дослідження показали, що за останні роки характеризуються
скороченням поголів’я великої рогатої худоби і зменшенням
виробництва яловичини [1].
Дослідження показали що в 2014р. порівняно з відповідним
періодом 2013р. всіма категоріями господарств виробництво м’яса
(реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) збільшено на
5,3%, яєць – на 3,7%, що стосується виробництва молока, то можна
сказати, що в 2014 році в порівнянні з 2013 роком виробництва
молока залишилося на постійному рівні.
У господарствах населення в 2014р. вироблено 64,7% м’яса,
60,9% молока, 53,1% яєць від загального їх виробництва в області.
Порівняно з аналогічним періодом 2013р. виробництво яєць
збільшено на 3,0%, м’яса – на 0,2%. У сільськогосподарських
підприємствах виробництво м’яса, яєць та молока збільшено на
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16,0%, 4,5% та 1,3% відповідно. В структурі реалізації худоби та
птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами частка
великої рогатої худоби становила 46,8% (у 2013р. – 52,2%), свиней
– 33,5% (34,8%), птиці – 19,2% (12,6%). відповідно
Порівняно з 2013р. обсяг вирощування худоби та птиці у
сільгосппідприємствах збільшився на 4,1% (на 916,8 т), у т.ч.
свиней – на 0,3% (на 29,1 т), птиці – на 29,2% (на 1028,3 т). Обсяг
вирощування великої рогатої худоби склав 98,7%. Середньодобові
прирости великої рогатої худоби на вирощуванні та відгодівлі
становили 504 г (проти 478 г у 2013р.), свиней – 413 г (проти 409 г).
Станом на 1 січня 2015р. для утримання худоби в
сільськогосподарських підприємствах було в наявності кормів усіх
видів 184,1 тис. т корм. од. У розрахунку на одну умовну голову
великої худоби припадало 16,6 ц корм. од, що на 2,7 ц корм. од, або
на 19,4% більше, ніж на 1 січня 2014р.
Добовий приріст українських свиней за добу в середньому
300 грамів, тоді як у світовій практиці – не менш, ніж 600, а на
фермах із передовими технологіями – на 700-800 грамів за добу.
Головною причиною цього дисбалансу є необхідність переведення
свинарства, та й тваринництва в цілому, на високоефективну
відгодівлю із застосуванням сучасних комбікормів, на
вирощування в умовах маловитратної технології, на розвиток
племінного свинарства. Без здійснення такого перетворення ніяких
перспектив у галузі не існує ні що до якості, ні щодо обсягів і
собівартості продукції [3].
Переробкою м’яса, виробництвом м’ясних та ковбасних
виробів у Сумській області займаються 7 промислових
підприємств: ПАТ «Конотопм’ясо», ТОВ «Стар-мастер через
Лебединський м’ясокомбінат», ПАТ «Охтирський м’ясокомбінат»,
підприємство ОССТ «Облспоживспілка» «Сумський виробничий
комбінат», ТОВ «Ворожба», ТОВ «Лебединські ковбаси», ФОП
«Чалий».
Проектні виробничі потужності підприємств дають
можливість виробляти м’яса та субпродуктів – 17,8 тис. тонн на
рік, ковбасних виробів – 2,8 тис. тонн на рік.
Проте за результатами роботи першого кварталу цього року
потужності підприємств по області були використані по
виробництву м’яса та субпродуктів на 21 %, ковбасних виробів 69
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45 %.
Обсяги закупівлі м’яса в живій вазі в 2014 році скоротилися
на 12,0 % до відповідного періоду 2013 року; виробництво м’яса та
субпродуктів на 37 %, ковбасних виробів збільшилось на 10 %[4].
Також одним з основних проблем є необхідність
впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів
на підприємствах харчової промисловості у відповідності з
Європейськими стандартами.
Проблеми з якими стикаються виробники м’ясних виробів це
шанси отримати тендерів для постачання м’ясної продукції до
бюджетних закладів Сумської області, а це 50 % від виробництва
всієї продукції. Крім того не рівні умови тендерних закупівель
стосовно сплати податку на додану вартість, який для промислових
підприємств становить 20 %, а для приватних підприємців – це
розмір фіксованого податку, суттєво знижують прибуток від
реалізації продукції.
Відсутність обігових коштів, як наслідок низького рівня
збуту готової продукції через високу конкуренцію з
підприємствами м’ясопереробної галузі інших областей
Підсумовуючи вищенаведене можна зробити наступні
висновки,
що
сучасний
стан
м’ясопереробної
галузі
характеризується кризовим станом. Внаслідок нераціонального
розподілу співвідношення вирощування основних видів забійних
тварин сільськогосподарськими підприємствами та господарствами
населення, зниження рентабельності вирощування забійних тварин
– стан сировинної бази є незадовільним.
Подальший розвиток м’ясопереробний галузі ми вбачаємо в
створенні рівних умов для провадження діяльності всіх
підприємств з переробки та виробників м’ясної продукції,
ініціювання змін до нормативно-правових актів про державні
закупівлі,
приведення
нормативно-законодавчої
бази
у
відповідність до Європейських стандартів.
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CONTEMPORARY ISSUES OF THE ANALYSIS AND
EVALUATION OF COMMERCIAL BANKS’ LOAN
PORTFOLIO
The current economic situation is characterized by problems in the banking
industry, accompanied by a number of negative processes caused by the global financial
crisis, with deterioration of the loan portfolios of banks in the domestic market, as well
as with the setting up of unacceptable and iniquitous lending practices in the fourth
largest systemic bank in Bulgaria - Corporate Commercial Bank. As a result, this bank’s
license was revoked at the end of 2014. All this necessitates a reassessment of the
practices followed so far in Bulgarian banks, in order to prevent future bankruptcies in
the financial sector.
The aim of this paper is to identify main problem areas facing Bulgarian banks
and the financial system in managing the loan portfolio and to define particular
opportunities for establishing a system of Key Risk Indicators (KRI). These indicators
would allow determining a rating that measures credit risk in each branch of the bank.
Keywords: commercial banks, loan portfolio, key risk indicators, bank branch.
Современная экономическая обстановка характеризуется проблемами в
банковой индустрии, сопровождаемыми рядом негативных процессов,
порожденных мировым финансовым кризисом, с ухудшением кредитного
портфеля банков на национальном рынке, а также с установлением необычных
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для банковской системы порочных бизнес-практик кредитования в четвертом по
величине системном банке - Корпоративном банке, лицензия у которого была
отнята в конце 2014 г. Все это определяет необходимость в переоценке
применимых до этого момента практик в болгарских банках для предотвращения
будущих банкротств в финансовом секторе.
Целью настоящего доклада является выявление основных проблем,
стоящих перед болгарскими банками и финансовой системой в управлении
кредитного портфеля, и определение конкретных возможностей для создания
системы ключевых показателей риска. Эти показатели позволят определение
рейтинга, который измеряет кредитный риск в каждом отдельном отделении
банка.
Ключевые слова: коммерческие банки, кредитный портфель, ключевые
рисковые показатели, отделение банка.
Сучасна економічна обстановка характеризується проблемами у банковій
індустрії, що супроводжуються рядом негативних процесів, породжених
світовою фінансовою кризою, з погіршенням кредитного портфеля банків на
національному ринку, а також зі встановленням незвичайних для банківської
системи порочних бізнес-практик кредитування в четвертому за величиною
системному банку - Корпоративному банку, ліцензія у якого забрана у кінці 2014
р. Усе це визначає необхідність в переоцінці застосованих до цього моменту
практик у болгарських банках для відведення майбутніх банкрутств у
фінансовому секторі.
Метою доповіді є виявлення основних проблем, що стоять перед
болгарськими банками і фінансовою системою в управлінні кредитним
портфелем, і визначення конкретних можливостей для створення системи
ключових показників ризику. Ці показники дозволять визначити рейтинг, який
вимірює кредитний ризик в кожному окремому відділенні банку.
Ключові слова: комерційні банки, кредитний портфель, ключові ризикові
показники, відділення банку.

Experience worldwide reveals that poor credit quality continues
to be the main reason of bank failures and banking crises. Argument in
favor of this statement is that the banks’ credit portfolio consisting of
different types of loans has the largest share in the composition of bank
assets and is the main source of bank revenue in the form of interest,
fees and commissions.
The current economic situation is still characterized by problems
in the banking industry, accompanied by a number of negative processes
caused by the global financial crisis. The domestic market of Bulgaria is
distinguished with deterioration of the loan portfolios of banks, as well
as with the setting up of unacceptable and iniquitous lending practices in
the fourth largest systemic bank - Corporate Commercial Bank. As a
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result, this bank’s license was revoked at the end of 2014. All this
necessitates a reassessment of the practices followed so far in Bulgarian
banks, in order to prevent future bankruptcies in the financial sector.
Bulgaria's membership in the EU has imposed harmonization of
the national legislation with EU accounting and banking law, including
unification of the rules for carrying out banking business with those of
the European Union. On June 26, 2013 Directive 2013/36/EU was
adopted on access to the on access to the activity of credit institutions
and the prudential supervision of credit institutions and investment firms
and amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives
2006/48/EC and 2006/49/EC and Regulation No.575/2013 of the
European Parliament and of the Council on prudential requirements for
credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU)
No.648/2012, which will enter into force from 01.01.2014.
Bringing Bulgarian legislation in line with the new EU legal
framework for the activities of credit institutions led to the need for
amending and augmenting the Law on Credit Institutions (LCI).
Correcting and supplementing the regulations, being in force until
01.01.2014, became necessity, along with the adoption of new
regulations on capital buffers and on risk management in the banks.
Repealing of Ordinance No.7 of BNB for large exposures of
banks; Ordinance No.8 on the capital adequacy of credit institutions and
Ordinance No.9 on the assessment and classification of risk exposures
of banks and the establishment of specific provisions for credit risk, was
encouraged by the fact that they basically do not meet the requirements
of the EU Directive and the Regulation, as well as the provisions of the
new Basel Capital Accord, the so called "Basel 3: a global regulatory
framework for more flexibility of the banks and the banking system‖.
The new Ordinance No.7 on the Organization and Management
of Risks in Banks introduces provisions dealing with the requirements to
the structure and organization of risk management, the establishment of
a Risk Management Committee, and the extension of the existing
criteria of treatment of individual types of risk. The scope of the
supervisory review, which was so far incorporated in the existing BNB
Ordinance No.8, is regulated in a more detailed manner in the new
ordinance. Specific provisions are set out on: qualifying participations in
enterprises outside the financial sector, treatment of real estate-secured
exposures, specific requirements regarding large exposures of banks,
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and the implementation of individual materiality thresholds for
exposures in default.
The new BNB Ordinance No. 8 on Banks’ Capital Buffers
introduces regulatory requirements in relation to establishing a
methodology for maintaining of a capital conservation buffer, a
countercyclical capital buffer specific for each bank, a buffer for global
systemically important institutions (―G-SIIs―), a buffer for other
systemically important institutions (―O-SIIs―) and a systemic risk
buffer. Any bank not compliant with the required levels of the capital
buffers shall be subject to restrictions as regards dividend distribution,
variable remuneration and payments in other instruments of Tier 1
capital. The capital buffers are to be maintained in addition to meeting
the main capital requirements under Regulation (ЕU) No. 575/2013 and
ensure that during periods of economic growth banks will accumulate a
sufficient capital base to absorb potential losses in stressed periods.
In principle provisions for loan losses should ideally be an
indicator of the current credit risk of banking loans. However,
provisions have to comply with accounting and fiscal rules and differ
from economic provisions.3
In accordance with the enhanced framework of the Basel capital
standards and the significant changes in banking legislation related to
the transposition of Directive 2013/36 EU and Regulation (EU)
No.575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June
2013, at the end of July 2014 the International Accounting Standards
Board has published IFRS 9 Financial Instruments: Recognition and
Measurement.
The new standard raises a number of challenges for the IT
systems of banks including in the tracing and systematization of
financial data, reflecting changing expectations. Banks that plan to use
the calculations for the estimated credit losses incurred in connection
with the capital requirements of the Basel framework will have to
determine the differences in respect to the provisions of the new IFRS 9,
which is expected to become effective for annual periods beginning on
01.01.2018.
The requirements on the classification and estimation of financial
assets and the way in which banks take into account losses in their loan
3

Bessis, J., Risk management in banking, Wiley, 2010, p.257
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portfolios due to impairment are changed in the standard. The model of
incurred loss, as per IAS 39, will be replaced by a model of the expected
credit losses, which, in turn, means that it will not be needed anymore
the event "loss" to occur prior to recognition of impairment. The
standard is intended towards greater transparency and achieving
unification of supervisory and accounting requirements. It will most
likely lead to earlier recognition of credit losses in response to the
existing concerns about too small and too late recognition of the loan
losses.
Introduction of the new capital requirements and the new
approach for evaluating and classifying of the financial instruments
under IFRS 9, as well as the global financial crisis, necessitate
significant changes in the existing practice and represent big challenge
for most banks in our country.
Observations of our banking practice of the past years shows that
the problems of management of the credit portfolio of Bulgarian banks
are counting on the Bulgarian National Bank as the main supervisor for
reducing credit risk in the banking system and creating stability in the
financial sector. We believe that the stability of individual banks cannot
be guaranteed only by means of traditional forms of banking
supervision.
The aim of this paper is to identify main problem areas facing
Bulgarian banks and the financial system in managing the loan portfolio
and to define particular opportunities for establishing a system of Key
Risk Indicators. These indicators would allow determining a rating that
measures credit risk in each branch of the bank.
Management of credit portfolio requires ongoing analysis of the
size and structure of the loan commitment, which is called credit
monitoring. Its main objective is to systematically analyze, on the one
hand, the individual credit contracts and, on the other hand - the entire
credit commitment. This sets up a need to develop an appropriate
system for information collecting and processing4i. Its proper use
contributes to achieving the effects desired by the bank, while if
underestimated admission of errors is possible leading to losses.
Loan quality is assessed through the application of various

4

Заводска, З., Иванич-Дроздовска, М.,Яворски, В.,Банково дело, С.,2004, с.268
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indicators5. This paper is aimed at examining the problem areas in
lending and provides proposals for computing specific risk indicators
called Key Risk Indicators (KRI), which would allow determining a
rating that measures the level of credit risk in each branch of the bank.
Such approach is expected to ensure that a more complete and accurate
view is obtained on the loan portfolios of the banks.
Table 1
KRI Name

Measure

Branch Loan Portfolio T otal Debt (T )

AMOUNT

Branch New Loan Portfolio T otal (T ) [loans granted within the last 12M] / Branch Loan Portfolio T otal Debt (T )

AMOUNT

Classified Loans T otal (T ) [loans classified in higher risk / Branch Loan Portfolio T otal Debt (T )

AMOUNT

Classified Loans T otal (T ) [loans classified in higher risk / Branch Loan Portfolio T otal Debt (T )

NUMBER

Loans Restructured/Renegotiated (T ) / Branch Loan Portfolio T otal Debt (T )

AMOUNT

Loans Restructured/Renegotiated (T ) / Branch Loan Portfolio T otal Debt (T )

NUMBER

Overdue Debt on Loans in Branch Loan Portfolio (T ) / Branch Loan Portfolio T otal Debt (T )

AMOUNT

T otal Debt on Overdue Loans in Branch Loan Portfolio (T ) / Branch Loan Portfolio T otal Debt (T )

AMOUNT

Credit Cards with Pre-approved Limits (T ) / Branch Credit Cards Portfolio T otal (T )

NUMBER

Loans in Branch Portfolio with Missing Collaterals (T )

AMOUNT

Loans in Branch Portfolio with Missing Collaterals (T )

NUMBER

Collaterals with Expired Validity (T )

NUMBER

Branch Loan Portfolio T otal Debt (T ) / Branch Loan Portfolio T otal Debt (T -12)

AMOUNT

Branch New Loan Portfolio T otal (T ,T -12) / Branch Loan Portfolio T otal Debt (T -12)

AMOUNT

Classified Loans T otal (T ,T -12) / Branch Loan Portfolio T otal Debt (T -12)

AMOUNT

Classified Loans T otal (T ,T -12) / Branch Loan Portfolio T otal Debt (T -12)

NUMBER

Loans Restructured/Renegotiated (T ,T -12) / Branch Loan Portfolio T otal Debt (T -12)

AMOUNT

Loans Restructured/Renegotiated (T ,T -12) / Branch Loan Portfolio T otal Debt (T -12)
Overdue Debt on Loans in Branch Loan Portfolio / Branch Loan Portfolio T otal Debt - Monthly Average Change
(T ,T -12)
T otal Debt on Overdue Loans in Branch Loan Portfolio / Branch Loan Portfolio T otal Debt - Monthly Average
Change (T ,T -12)
Credit Cards with Pre-approved Limits in the Branch to Newly Registered Customers (T ,T -1)(T -1,T -3)(T -3,T -12)
[newly registered customer is everyone with a loan contract date within 1 year of the client registration]
Large Variations from Budget T argets (YT D)

NUMBER
AMOUNT
AMOUNT
NUMBER
AMOUNT

Large Variations from Budget T argets (YT D)

NUMBER

Early Deteriorated Loans (T ,T -12) [loans that went in overdue for the first time within 180 days of granting, have
been in overdue >= 3 times and are in overdue as of EOP]
Early Deteriorated Loans (T ,T -12) [loans that went in overdue for the first time within 180 days of granting, have
been in overdue >= 3 times and are in overdue as of EOP]

AMOUNT
NUMBER

Different measures are used for loan number and volume where
appropriate. Mathematical statistical models as well as professional
judgment are also utilized in determining of weighting factors for KRI,
since some of them are primary and others are secondary. The designed
KRI computation frequency is monthly, preferably in the beginning of
5

Миланова, Е.,Регулации и управление на риска, С.,2014,с.269
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each new month, upon the data availability. Benchmark criteria have
also to be computed for each risk indicator based on data for all
branches and regions for a recent historical period up to 2 years. Finally,
a risk rating is determined for every branch on the grounds of risk
indicators mentioned in Table 1 and the benchmark criteria.
KRI scale (Δ) is determined at every rating computation on the
basis of the KRI values already calculated at branch level, as follows:
L = min (KRIi)
H = max (KRIi)
ΔKRIi = [L; H]
In order to avoid the impact of large deviations, a preliminary
elimination of extreme values is performed. Type of the KRI values
distribution is determined and relevant statistic measures are applied to
identify these extreme values.
The computed KRIs are aggregated in order to determine a rating
that measures the level of risk in each branch. The applicable rule is
that the higher risk is evaluated by a higher rating. Based on the list of
KRIs, credit, operational and compliance macro-risks are assessed at
branch level and finally represented/shown by an overall rating of the
branch.
In order to obtain the final risk rating of the branch the computed
value of the individual KRI is transformed in a score through the
following function:
SKRIi= Fi(KRI),
where KRIi – Key Risk Indicator number i
SKRIi– score of KRIi determined as a result of transformation
Fi(KRI); this is a branch score.
Transformation function and score calculation
Benchmarks:
BKRIi = average (KRIi)
and represents average KRI value at bank level.
Branch KRI value: VKRIi
Basic transformation rule:
VKRIi>BKRIi , then SKRIi>0
VKRIi ≤ BKRIi , then SKRIi ≤ 0
Benchmark distance: DKRIi = VKRIi - BKRIi and DBi = DKRIi / ΔKRIi
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Score calculation: SKRIi = α* DBi, where α reflects maximum/
minimum score, i.e.:
-α ≤ SKRIi ≤ α
Extreme values’ rule: Maximum/minimum branch scores are
assigned to branches having extreme values of the respective KRI.
The scale of the scores definition: α = [-10;10].
In conclusion, we believe that by monitoring the levels, trends and
factors that affect the values of the above indicators, based on the actual
achievements of individual branch compared with the average for the
bank, it is possible to manage the loan portfolio and adequately react to
market trends. We express the hope that the findings, conclusions and
proposals given in this paper will provoke thinking of specialists and
will be useful for management teams of the banks.
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ОТКРЫТОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В МИРОВОМ ИЗМЕРЕНИИ
В работе раскрыты
подходы к оценке транспарентности
государственных финансов Республики Беларусь. Выделены основные требования,
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предъявляемые к обеспечению прозрачности публичных финансов. Рассмотрены
международные практики оценки открытости и прозрачности бюджетного
процесса и бюджетной документации.
Ключевые слова: публичные финансы, бюджет, бюджетная политика,
прозрачность бюджета, открытый бюджет, транспарентность.
The paper disclosed approaches to assessing the transparency of public finance
of the Republic of Belarus in the global dimension. The basic requirements to ensure the
transparency of public finances. Reviewed international evaluation practice openness
and transparency of the budget process and budget documents.
Keywords: public finance, budget, fiscal policy, budget transparency, public
budget transparency.
У роботі розкриті підходи до оцінки транспарентності державних
фінансів Республіки Білорусь у світовому вимірі. Виділено основні вимоги, що
пред'являються до забезпечення прозорості публічних фінансів. Розглянуто
міжнародні практики оцінки відкритості та прозорості бюджетного процесу
та бюджетної документації.
Ключові слова: публічні фінанси, бюджет, бюджетна політика,
прозорість бюджету, відкритий бюджет, транспарентність.

Открытость бюджета выступает основой для повышения
информированности и вовлеченности целевых аудиторий.
Ориентиром для оценки прозрачности общественных финансов
используют Open Budget Index – индекс открытости бюджета. Он
рассчитывается с 2006 г. Международным бюджетным
партнерством (International Budget Partnership). Обзор открытости
бюджетов представляет собой наиболее авторитетное независимое
регулярное издание, содержащее результаты измерения бюджетной
прозрачности и подотчетности в мире.
Среди эффектов от внедрения открытости бюджета, как
правило, называют сокращение коррупции в государственных
органах, демократические преобразования общества, рост
ответственности и подотчетности власти, возможность получения
иностранных кредит по более низким ставкам и др.
Принцип гласности в бюджетной сфере закреплен в статье 8
Бюджетного кодекса Республики Беларусь. Он означает
«открытость для общества и средств массовой информации
процедур рассмотрения и принятия закона о республиканском
бюджете на очередной финансовый год, решений местных Советов
депутатов о бюджете на очередной финансовый год, а также
опубликование в установленном порядке в средствах массовой
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информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении,
полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов
(кроме сведений, отнесенных к государственным секретам)» [1].
Рассматривая контекст международных требований к
обеспечению открытости бюджета, следует отметить, что интерес к
проблеме повышения прозрачности бюджетного процесса в
значительной
степени
поддерживается
основными
международными финансовыми организациями, среди которых
Международный валютный фонд (МВФ), ОЭСР и Всемирный
банк. При этом системные материалы, кодексы, руководства в
рамках данной проблематики, которые издаются по инициативе
указанных организаций, не носят обязательный характер. Однако
следование указанным в них принципам рассматривается
международным сообществом как соблюдение стандартов лучшей
практики [2].
В состав основных международных документов в сфере
прозрачности (открытости) входят Кодекс надлежащей практики
по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере МВФ,
Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой
сфере МВФ, Оптимальная практика по обеспечению прозрачности
бюджета ОЭСР.
Согласно Руководству по обеспечению прозрачности в
бюджетно-налоговой сфере, разработанному МВФ, прозрачность в
бюджетно-налоговой сфере означает открытость для широкой
общественности в том, что касается структуры и функций органов
государственного
управления,
задач
налогово-бюджетной
политики, счетов государственного сектора и прогнозов. Это
обеспечивает
простоту доступа к надежной, всесторонней,
своевременной, понятной и сопоставимой между странами
информации о деятельности органов госуправления для того,
чтобы избиратели и финансовые институты могли точно оценить
финансовое положение органов госуправления и достоверные
затраты и выгоды, связанные с деятельностью органов
госуправления, в числе которых ее текущие и будущие
экономические и социальные последствия [3].
В Руководстве ОЭСР по оптимальной практике 2001 г.
прозрачность бюджета определяется как «полное раскрытие всей
важной бюджетной информации, осуществляемое своевременно и
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систематически» [4]. ОЭСР дает методические рекомендации по
подготовке семи отчетов, относящихся к бюджету [5]. В настоящее
время ОЭСР также завершает работу над проектом принципов
бюджетного управления.
Международное бюджетное партнерство (МБП) (International
Budget Partnership) при оценке открытости оценивает управление
государственными
средствами через
оценку
прозрачности
бюджетного процесса, бюджетной политики (кто платит, какие
налоги, сколько денег пойдет на реализацию конкретных программ) и
бюджет норм, правил, институтов, направленных на противостояние
коррупции и обеспечение более эффективного использования
общественных ресурсов. Обследования производятся независимыми
экспертами по вопросам бюджета, не имеющих никаких связей с
каким-либо национальным государством.
В 2015 году МБП проанализировало открытость бюджета в
102 странах мира, измеряя три аспекта, как правительства
управляют государственными финансами, среди которых:
«прозрачность
бюджета»,
подразумевающий
общедоступность объема, уровня детализации, своевременность и
бюджетной информации правительства (стране дается оценка от 0
до100, что определяет его рейтинг по индексу открытости
бюджета);
«бюджет
участия»,
оценивающий
возможности
правительства предоставить гражданскому обществу и широкой
общественности участвовать в принятии решений о распределении
государственных ресурсов по принципу «собрано-потрачено»;
- «бюджетный надзор», анализирующий возможности и
авторитет официальных институтов (законодательных органов,
высших органов аудита), получать информацию о составе
государственных финансовых ресурсов и направлениях их
использования.
Как показало исследование, Международное бюджетное
партнерство (МБП) (International Budget Partnership) не рассчитывает
индекс открытости бюджета Республики Беларусь [6].
Вместе с этим Доклад Всемирного банка №. 89737-BY,
представленный в июне 2014 года как Отчет об эффективности
управления государственными финансами, позволяет сделать
определенные выводы о полноте и прозрачности публичных
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финансов Республики [7]. В Докладе указано, что в Беларуси
составляется довольно полная и всеобъемлющая бюджетная
документация.
Используемая
классификация бюджета
в
значительной степени согласуется с Руководством по статистике
государственных финансов Международного валютного фонда
(РСГФ) и Классификацией функций органов государственного
управления (КФОГУ). Сведения об исполнении бюджета имеют
характеристику полноты. Эти данные представляются всем
уровням власти и консолидируются на регулярной основе.
Отмечено, что имеются возможности для объединения
существующих многочисленных форм финансовой отчетности и их
более полной интеграции с бюджетной классификацией, что в
будущем может стать важным шагом в подготовке разработки
новой информационной системы управления финансами.
Однако в Докладе также указано наличие проблемных сторон
в обеспечении полноты и прозрачности. Так отмечено, что в
макроэкономических показателях на 2012 год отсутствовали
оценки валютных курсов, информация о величине финансовых
активов.
Кроме того, значительная доля государственных средств
проходит вне рамок официального бюджетного процесса, что
снижает прозрачность, контроль и эффективность использования
государственных средств. Согласно имеющимся данным, по
которым доступны количественные оценки, внебюджетная
деятельность в 2012 году составляла более 10% расходов
центрального правительства. Она включала в себя доходы,
получаемые бюджетными организациями от приносящей доходы
деятельности, целевые фонды и значительные перекрестные
субсидии в жилищно-коммунальном секторе.
В Докладе указано, что в бюджете не отражаются
значительные налоговые расходы (хотя практика учета налоговых
расходов для многих стран не характерна).
Контроль за общим финансовым риском, возникающим в
результате деятельности госпредприятий, с учетом их роли в
экономике, представляет собой сложную задачу в Беларуси. В
связи с выбранным в Беларуси постепенным путем перехода, на
долю госпредприятий приходится более половины производства и
около двух третей работников госсектора. А в банковской системе
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по-прежнему
в
значительной
степени
доминируют
государственные банки, которые выполняют крупный объем
квазифискальных операций, связанных с кредитованием в рамках
госпрограмм, в основном в секторе жилищного строительства и
сельского хозяйства. Несмотря на то, что эти операции создали
значительные фискальные риски (в виде требований исполнения
гарантий и расходов на рекапитализацию банков), в настоящее
время в бюджетно-финансовой политике или ежегодном
бюджетном процессе Беларуси отсутствует элемент анализа
общего финансового риска. Помимо этого, общие финансовые
риски не отражаются на системной основе в консолидированном
отчете о работе госпредприятий, который составляется
Национальным статистическим комитетом.
Эксперты отметили, что принятие Бюджетного кодекса
создало прочную основу для повышения прозрачности
межбюджетных отношений, но основанный на правилах
формульный подход все еще не был реализован. Однако
достоверная информация о ресурсах, планируемых к выделению
нижестоящим бюджетам в следующем году, своевременно
предоставляется нижестоящим органам местного управления до
начала планирования местных бюджетов. На ежеквартальной
основе собираются и представляются полные данные об
исполнении местных бюджетов и бюджета центрального
правительства с разбивкой по функциональной, экономической и
ведомственной классификациям.
Увеличилась доступность ключевой финансовой информации
для широкой общественности, но в этой области еще имеются
значительные возможности для дальнейшего совершенствования.
Принятие закрепленного в законодательстве требования публиковать
информацию о заключении контрактов увеличило количество видов
представляемой общественности информации с 2 в 2009 году до 3
видов в 2013 году. Тем не менее, полный набор бюджетной
документации, индивидуальные отчеты министерств, департаментов
или ведомств (МДВ), затраты на содержание отдельных оказывающих
услуги учреждений (школ, больниц и т.д.) и внешние аудиторские
отчеты все еще не доступны для общественности.
Важно, что Всемирный банк ещѐ проводит отдельное
исследование о влиянии, оказываемом информационными системами
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управления государственными финансами (ИСУГФ) на степень
прозрачности
бюджетов
[8].
Исследование
на
тему
«Информационные
системы
управления
государственными
финансами и открытые данные о бюджете. Отчитываются ли
правительства о том, куда они тратят деньги?», авторов Джема Денера
и Сэнди Мина, было завершено в июне 2013 г. В данной работе,
опирающейся на обширный набор данных, с помощью ряда
показателей оценивается текущее состояние веб-платформ, созданных
в отдельных странах для публикации открытых данных о бюджете,
формируемых в рамках ИСУГФ. В исследовании рассматриваются
стандарты публикации информации на веб-порталах, приводятся
примеры надлежащей практики и обобщаются основные результаты
анализа функционирования 198 интернет-сайтов, посвященных
государственным финансам.
В отличие от других показателей и стандартов (к примеру,
ГРФП, ИОБ, РОСК МВФ по бюджетно-налоговой сфере) показатели,
используемые в данном исследовании, характеризуют надлежащую
практику в таких сферах, как возможности формирования
динамических запросов, общественная заметность систем ИСУГФ,
надежность сведений о государственных финансах, качество
представления информации и эффективность использования
открытых данных о бюджете.
Согласно результатам исследования, надлежащая практика
представления открытых данных о бюджете на основе надежных
систем ИСУГФ со всей очевидностью зафиксирована лишь в 24
странах (12%), несмотря на широкое распространение систем ИСУГФ
в мире (из 198 стран подобные платформы созданы 176
правительствами).
Беларусь в оценке текущей надлежащей практики в отношении
публикации открытых бюджетных данных на базе ИСУГФ получила
показатель «заметно» наряду с Азербайджаном, Венгрией,
Казахстаном, Косово и Таджикистаном. Кроме того, Республика
Беларусь была признана в числе стран, в которых предоставляется
качественная информация (т.е. содержательная и легко читаемая)
наряду с Российской Федерацией и Сербией.
Таким образом, основной целью развития эффективной
системы публичных финансов является обеспечение прозрачности,
открытости и подотчетности деятельности органов государственной
84

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (8). 2015

власти, повышение качества управления в государственном секторе
экономики за счет формирования единого ин формационного
пространства
и
применения
информационных
и
телекоммуникационных технологий. Для расширения аспектов
прозрачности публичных финансов в Республике Беларусь в мировом
измерении представляется необходимым включение отдельных
показателей о состоянии бюджета в бюджетную отчетность и
формирование комплекса мероприятий по
представлению для
граждан бюджета в понятном и доступном формате.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА)
Статья посвящена одной из актуальных проблем общества
экономической безопасности, как на примере прошлых лет, так и сейчас.
Показаны возможности различных стран региона, их проблемы, перспективы.
Рассматриваются как преимущества, так и недостатки финансовой политики
стран Центрально-Азиатского региона. Освещаются мнения известных авторов
о будущем этих стран и меры предосторожности, которые стоит выполнить,
во избежание кризиса в данном регионе. Рассматриваются направления развития
стран региона. Уделено внимание особенностям различных стран региона.
Ключевые слова: регион, страны, центральная-азия, связь, характер,
конкуренция, внимание, проблемы, время, специалисты, изучение, угрозы,
экономика, сфера, место, работа, анализ, благо, люди, процесс.
Article is devoted to one of actual problems of society of economic security, as
on the example of last years, and now. Possibilities of various countries of the region,
their problem, prospect are shown. Are considered both advantages, and shortcomings
of financial policy of the countries of the Central Asian region. Opinions of famous
authors on the future of these countries and a precautionary measure which should be
executed, in order to avoid crisis in this region are covered. The directions of
development of the countries of the region are considered. The attention to features of
various countries of the region is paid.
Keywords: region, countries, central asia, communication, character,
competition, attention, problems, time, experts, studying, threats, economy, sphere,
place, work, analysis, benefit, people, process.
Стаття присвячена одній з актуальних проблем суспільства економічної
безпеки, як на прикладі минулих років, так і зараз. Показані можливості різних
країн регіону, їх проблеми, перспективи. Розглядаються як переваги, так і
недоліки фінансової політики країн Центрально-Азіатського регіону.
Висвітлюються думки відомих авторів про майбутнє цих країн і запобіжні
заходи, які варто виконати, щоб уникнути кризи в даному регіоні. Розглядаються
напрями розвитку країн регіону. Приділено увагу особливостям різних країн
регіону.
Ключові слова: регіон, країни, Центральна Азія, зв'язок, характер,
конкуренція, увага, проблеми, час, фахівці, вивчення, погрози, економіка, сфера,
місце, робота, аналіз, благо, люди, процес.
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Центральная Азия — общее название для следующих
государств: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и
Узбекистан. Во все времена этот регион был связан между собой
довольно
тесными
отношениями
во
всех
сферах
жизнедеятельности. В современных условиях ситуация изменилась
содержание и характер этих связей претерпевает кардинальные
изменения. На сегодняшний день защита национальных
экономических
интересов,
наращивание
инвестиционного
потенциала, реализация естественных преимуществ обусловленных
наличием соответствующих природных ресурсов и особенностями
географического положения, в том числе на основе осуществления
селективного государственного вмешательства в процессах
формирования и функционирования рынков ресурсов, а так же
услуг
инфраструктурных
отраслей,
рассматривается
политическими элитами этих стран как необходимое условие
поддержания конкурентоспособности национальных экономик. В
этих условиях повышается внимание исследованиям проблем
национальной безопасности в экономической сфере. по праву,
заняло в настоящее время, ведущее место в работе научноисследовательских и аналитических центров. Этой теме
посвящается значительное число авторских статей, монографий,
коллективных исследований. Великий мыслитель Востока Абу
Наср Фараби в свое время говорил об управлении государством
так: "Мудрое управление государством - уменьшать и отводить от
народа опасность". Эти слова и по сей день не потеряли своего
значения [1].
В настоящее время, специалисты, изучающие проблемы
глобализации не достаточно тщательно проанализировали
проблемы и перспективы, что чревато для развития. Однако, с
другой стороны, глобализация обостряет противоречия, которые
существуют в мире, что приводит к новым вызовам и угрозам
спровоцировать новые. В последние десятилетия процесс
глобализации стал более динамичным во всех сферах
международных отношений. Принимая во внимание глобализацию,
это было бы невозможно проанализировать или спрогнозировать
развитием
государства.
Три
противоречивых
процесса
глобализации напрямую влияют на национальную безопасность
государств, речь идѐт о демократизации, экономизации и
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информатизации. Демократизация современного мира необратимо
меняет иерархию целей национальной безопасности. Таким
образом, государство становится в первую очередь инструментом
защиты интересов личности и общества. Любая страна, которая
играет важную роль в мировых делах, сегодня должна строго
соблюдать эту иерархию. Ни одно общество не может быть
конкурентоспособным, не становясь при этом частью глобального
экономического пространства. Компьютеризация сформировала
единое глобальное информационное пространство, создание
глобальной сети и глобального общества, открытого для граждан
стран. Она обеспечивает доступ к материальным и духовным
благам, умножает интеллектуальные ресурсы и, следовательно, все
другие ресурсы. Это способствует устойчивому развитию,
благополучию и безопасности для людей и для общества в целом.
С другой стороны, информационные технологии не абсолютное
благо: они создают новые возможности для управления и
манипуляции общественным сознанием в интересах внутренней
политики. Следовательно, это приводит к новым угрозам
национальной безопасности, особенно, для стран Центральной
Азии,
которые,
проходят
социально-экономические
преобразования. Центрально-Азиатский регион в настоящее время
переживает этап развития в качестве независимого субъекта в
области геополитики. Следует, однако, отметить, что нынешняя
ситуация стабильности и безопасности в регионе далека от идеала.
А "Парад суверенитетов" привел страны Центральной Азии (ЦА) к
независимости, но вместе с тем дал им и заботы для их
жизнеспособности. [3]
В последнее время процесс создания новой структуры
безопасности среди независимых государств Центральной Азии
приобрело новое значение. Главная задача здесь заключается в
определении основных рисков. По мнению казахстанских
политологов, "основные угрозы безопасности в Центральной Азии
- проблема использования водных ресурсов, деградации
окружающей среды, этнические конфликты, наркотрафик,
организованная
преступность,
международный
терроризм,
религиозный экстремизм и рост населения. Тем не менее, сегодня
есть более острые потенциальные причины внутренних проблем
регионального порядка, которые могли бы привести к будущему
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конфликту между государствами Центральной Азии [2].
Государства Центральной Азии имеют различные уровни
социально-экономического развития. В то же время центральноазиатский
регион
является
стратегически
важным
с
геополитической точки зрения. Находясь на перекрестке
нескольких цивилизаций, регион находится под влиянием многих
стран: России, Соединенных Штатов Америки, Китая, Ирана и
Турции, а также со стороны Европейского союза. Формирующаяся
система региональной безопасности, отсутствие единого подхода к
некоторым региональным вопросам, и существование различных
интересов в экономическом и политическом развитии региона, всѐ
это обеспечивает основу для возникновения различий между
странами Центральной Азии [5].
Внешние угрозы в контексте глобализации имеют особое
значение. Это связано с тем, что современное развитие
принципиально отличается от предыдущих этапов. Столкнувшись с
внешними угрозами, введенные в заблуждение ответы на
возникающие угрозы могут иметь серьезные последствия для
национальной безопасности. На этой основе, в настоящее время
основные внешние угрозы для экономики стран Центральной Азии
являются:
1) становление значительным экспортером природных
ресурсов (за исключением Казахстана, Туркменистана и
Узбекистана);
2) создание технологической зависимости промышленно
развитых стран;
3) рост внешнего долга;
4) утечка мозгов;
5) отток капитала.
К внутренним угрозам относятся: неспособность обеспечить
самосохранение и саморазвитие, трудности в использовании
инноваций. Наибольшие внутренние угрозы в странах Центральной
Азии включают в себя:
1) рост структурных деформаций в экономиках стран;
2) растущая зависимость от импортных продуктов питания и
товаров народного потребления;
3) разрушение научно-технического потенциала;
4) преступная деятельность в экономике и обществе;
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5) деградация окружающей среды.
В настоящее время наблюдается явный рост внешних угроз.
Всѐ это обусловлено тем, что большие запасы природных ресурсов
мирового значения, в первую очередь углеводородов,
сосредоточены в Центральной Азии. Это привлекло внимание
развитых стран регион. Таким образом, страны Центральной Азии
преследуют
геополитическую
политику,
направленную
максимально, насколько это возможно к стремлению реализовать,
контроль, влияние и экспорт на мировые рынки их углеводородных
ресурсов. Казахстан, например, занимает шестое место в
большинстве богатых ресурсами стран мира, и стремится стать
лидером в экспорте природных ресурсов. Страна наделена 99 из
110 элементов таблицы Менделеева, из которых 70 были изучены и
извлекаются и используются 60. В настоящее время более 80%
стратегических предприятий Казахстана находятся под контролем
иностранных инвесторов. Критический порог для контроля со
стороны иностранных инвесторов, находится в диапазоне 30-50%,
эта цифра выше которого представляет угрозу для экономического
суверенитета. Государство владеет только 18% углеводородов, в то
время как остальная часть принадлежит многонациональным
компаниям и инвесторам. Угрозы в Центральной Азии также
вызваны внутренними факторами в развитии региона. Они
включают в себя, в первую очередь, социально-экономическую
отсталость и продолжение вредных тенденций в экономическом
развитии,
обусловленных
к
социально-экономическому
расслоению, росту безработицы и бедности, профициту труда в
сельской местности. Во многих случаях мигранты не могут найти
постоянную работу. Эта проблема особенно остро стоит для
сельской молодежи, которая не имеет необходимых знаний и
навыков, чтобы реализовать себя в городе, и часто обречены на
очень низкий уровень жизни [4].
Рост нищеты заставил значительную часть населения региона
искать работу в других странах. Считается, что около 2 миллионов
низкоквалифицированных рабочих и мелких торговцев из
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана оставили свою страну,
чтобы заработать на жизнь в России и Казахстане. Денежные
переводы трудовых мигрантов и торговцев образуют важный
сегмент в неформальной экономике в Центральной Азии. В свою
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очередь, миграция, особенно нелегальная, создает внутренние
угрозы для этих стран. Наиболее важными из проблем азиатского
региона является повышение уровня Каспийского моря, которая
угрожает затопить обширные участки, и высыхание Аральского
моря, что влечет за собой ряд негативных последствий
(экологических, социальных и медицинских). На территории
Кыргызстана существует опасность загрязнения радиоактивных
отходов. По мнению экспертов, эти отходы не только угроза
собственному населению страны, но и экономической
состоятельности государства [3].
Для решения этих сложных экологических угроз
потребуется огромное количество финансовых ресурсов, которые в
большинстве стран региона, к сожалению, не имеют.
Таким образом, угроза экономической безопасности стран
Центральной Азии очевидна. Каждый из описанных выше
факторов, на сегодняшний день, может вызвать или способствовать
негативному сценарию для региона. Новые вызовы глобальной
экономики привели к новым тенденциям, которые угрожают
национальным интересам. Все государства Центральной Азии
должны разработать эффективные и практические решения
проблем экономической безопасности в регионе. В условиях
глобальной нестабильности и жесткой конкуренции, государства
должны стремиться к стабильной экономической ситуации для
обеспечения благосостояния народа и его долговременного
экономического роста. Для достижения этой цели, государство
должно создавать основы повышения конкурентной способности
компаний-резидентов
и
использовать
относительные
стратегические
преимущества,
связанные
с
характером
специализации,
комплексным
использованием
ресурсов,
формированием
новых
логистических
связей
(развитие
инфраструктуры
поддерживающей
реализацию
мультирегионального нового шѐлкового пути) и т.д.
Экономики стран Центральной Азии нуждаются в развитии
международного сотрудничества в таких областях, как банковское
регулирование, борьба с коррупцией и отмыванием денег, с
транснациональной преступностью. Важным направлением этого
сотрудничества является координация усилий стран региона и
использование опыта, накопленного мировым сообществом в
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процессе регулирования многоаспектных глобализационных
процессов на основе реализации выбранных приоритетов
региональной интеграции [5].
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УЧЕТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И УПРАВЛЕНИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В статье усовершенствован порядок проведения инвентаризации
инновационной деятельности в части углубления процедур идентификации
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элементов инновационного процесса. Введены новые формы отчетности по
объектам интеллектуальной собственности с целью детализации информации,
приведенной в Балансе.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инвентаризация,
отчетность, объекты интеллектуальной собственности.
In the article the inventory procedure of innovative activity in the area of
deeping indentification procdure of the innovation process elements is improved. New
reporting forms upon intellectual property items are introduced in order to detail the
information provided in the balance sheet.
Key words: innovation activity, inventroy, report, intellectual property items.
У статті удосконалено порядок проведення інвентаризації інноваційної
діяльності в частині поглиблення процедур ідентифікації елементів інноваційного
процесу. Запроваджено нові форми звітності щодо об’єктів інтелектуальної
власності з метою деталізації інформації, наведеної в Балансі.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інвентаризація, звітність, об’єкти
інтелектуальної власності.

Исключительные права патентообладателя на инновационный
продукт, которым является научно-исследовательский институт, в
соответствии
с
действующим
законодательством
должны
признаваться
как
нематериальный
актив.
Однако,
как
свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности научных
организаций, в которых создание инновационного продукта
единственное и основное назначение, стоимость нематериальных
активов на балансе научных учреждений достаточно низкая.
Отчетность научно-исследовательских учреждений, которая
предоставляется вышестоящим и контролирующим органам, нужна в
основном для контроля исполнения бюджета. На основе еѐ
показателей осуществляется установление причин недостатка
бюджетных средств, принимаются соответствующие управленческие
действия, и осуществляется планирование по финансированию
учреждений в следующих периодах.
Успешное управление инновационной деятельностью научноисследовательских учреждений доступно только при правильном
отражении информации о них в отчетности. Выявить важные объекты
интеллектуальной собственности возможно только благодаря
инвентаризации.
Особенностью инвентаризации объектов интеллектуальной
собственности является то, что это не просто сверка фактического
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состояния с данными бухгалтерского учета, но и учет специфики
объекта инвентаризации – отсутствие материальной формы. Также
необходима проверка правильности определения первоначальной
стоимости объекта интеллектуальной собственности. В случае
выявления нематериальных активов не отраженных в бухгалтерском
учете необходимо определить возможность получения экономической
выгоды от их использования, целесообразность постановки на баланс,
и оценить. Кроме того, важным моментом остается проведение
инвентаризации расходов на разработку и коммерческое
использование инновационной продукции.
Ценность объектов интеллектуальной собственности (ОИС)
заключается в том, что с их помощью можно законным способом
монополизировать товары и услуги, обновить технологию и
ассортимент, значительно повысить спрос и расширить круг еѐ
потребителей.
Привлечение
объектов
интеллектуальной
собственности в хозяйственный оборот может обеспечить
предприятию дополнительную прибыль в виде роялти, лицензионных,
франчайзинговых платежей.
Однако
в
научно-исследовательских
учреждениях
предусмотренная законодательством обязательная инвентаризация
прав на результаты научно-исследовательской деятельности
проводится на ненадлежащем уровне так как патенты, свидетельства
не имеют стоимостной оценки, а расходы на незавершенные НИР не
накапливаются на отдельном счете. Действующее Положение об
инвентаризации активов и обязательств, утвержденное Приказом
МФУ от 02.09.2014 г. №879 содержит только п. 2 «Инвентаризация
нематериальных активов» раздел III «Порядок инвентаризации
активов и обязательств» исходя из которого можно провести
инвентаризацию инноваций [1].
Вполне очевидна необходимость принятия отдельного
нормативного документа по идентификации расходов на НИР и ОКР,
нематериальных активов и их коммерческого использования, который
бы регламентировал проведение инвентаризации инноваций на
протяжении всего их жизненного цикла начиная от разработки
программ исследований и утверждения технических заданий,
расходов на создание, оценки завершенных НИР, получение
охранных документов, постановки на баланс в составе
нематериальных активов, документирование, отражение на счетах в
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учете, - до учета лицензионных договоров и роялти.
Каждый правоохранительный документ, подтверждающий
права предприятия на объекты интеллектуальной собственности,
является единицей учета нематериальных активов, подлежит оценке и
отражению в балансе [2, c. 40]. Кроме того, в процессе
инвентаризации можно обнаружить объекты интеллектуальной
собственности, которые не используются и которые не способны
принести экономическую выгоду данном учреждении в будущем, но
они могут представлять коммерческий интерес для других компаний.
Относительно таких объектов необходимо принять решение об их
оценке и продаже.
Учитывая вышесказанное, разработан проект «Положения об
инвентаризации
инновационной
деятельности
научноисследовательских учреждений». В предложенном документе
раскрываются основные задачи инвентаризации инновационной
деятельности, состав комиссии проводящей инвентаризацию.
Отдельно раскрыты особенности инвентаризации расходов на научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки, объектов
прав интеллектуальной собственности, нематериальных активов,
коммерциализации инновационной продукции. Применение данного
документа позволит выявить элементы инновационной деятельности,
с целью их отражения в учете и отчетности.
Возрастание роли интеллектуальных активов как важного
фактора рыночной стоимости предприятия и успеха в конкурентной
среде требует отражения их в финансовой отчетности. В результате
субъекты хозяйствования на предпродажной стадии привлекают
специалистов из аудиторских компаний, оценщиков для оценки
неотраженных в учете интеллектуальных ресурсов. Одним из
признаков предприятия (учреждения), которое эффективно
использует интеллектуальный капитал, является его рыночная
капитализация, превышающая балансовую стоимость активов.
Инновационная деятельность всегда и сегодня создает реальные
предпосылки эффективного использования в основных сферах
деятельности ресурсов, вводимых в оборот. Расходы, доходы,
капитальные затраты, финансовые результаты, возникают с момента
разработок инновационного продукта, его апробации, производства и
реализации, требуют их учетно-аналитического обеспечения и
признания полноправным участником хозяйственного оборота.
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Имеющаяся методика учета и построения отчетности
бюджетных учреждений не обеспечивает достоверную, наглядную
информацию о состоянии инновационной деятельности научноисследовательских институтов. Поэтому это усложняет анализ и
внутренний аудит расходов и доходов на научно-исследовательские
работы. Для получения полной картины об инновационных процессах
необходимо проводить дополнительные расчеты, поднимать
отдельные регистры, то есть затрачивать дополнительное время и
усилия.
В условиях реформирования бюджетного учета для
организаций, деятельность которых определяется бюджетным
финансированием или реализацией товаров (услуг) не на
коммерческой основе, Международной федерацией бухгалтеров были
разработаны специальные стандарты финансовой отчетности в
бюджетном секторе экономики. В соответствии с которыми [3]:
должны быть разработаны национальные стандарты для бюджетных
учреждений согласно с международными (IPSAS); следует
реформировать план счетов в соответствии с нормами статистики
GFS +2001. В Украине также взят курс на модернизацию системы
бухгалтерского учета в государственном секторе.
Однако и национальными стандартами бухгалтерского учета в
бюджетной сфере инновационная деятельность не выделяется в
отдельное звено. В соответствии с положением (стандартом)
бухгалтерского учета в государственном секторе 101 «Представление
финансовой отчетности» [4] есть такие виды деятельности:
- обычная – любая деятельность субъекта государственного
сектора, а также операции, которые еѐ обеспечивают или возникают
вследствие еѐ производства;
- операционная – основная деятельность, а также другие виды
деятельности, не являющиеся инвестиционной или финансовой
деятельностью;
- инвестиционная – приобретение и реализация необоротных
активов, а также тех финансовых инвестиций, которые не являются
составной частью эквивалентов денежных средств;
- финансовая – деятельность, приводит к изменениям размера и
состава собственного капитала и обязательств.
Вопрос выделения инновационной деятельности как отдельного
вида деятельности остается открытым. Не разработаны структура и
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порядок аналитического учета объектов инновационной деятельности,
отсутствуют аналитические счета, регистры. Соответственно в
отчетности не отражается информация об объектах интеллектуальной
собственности и их коммерческом использовании в полной мере.
По словам И.Б. Садовской и И.В. Жураковской: «Ни одна
форма отчетности не содержит данных о доходах и расходах,
связанных с использованием интеллектуальных активов, хотя именно
эти показатели характеризуют инновационную активность
предприятия [5, с. 162]».
Введение мер по эффективному и целевому расходованию
бюджетных ассигнований вызывает необходимость изменений в
финансовой отчетности бюджетных учреждений. Возникает
потребность в дополнительных формах, которые раскрывают
информацию о специфике деятельности. Как отмечает А.И. Грицай:
«Еще одним из недостатков учета инноваций является отсутствие
отдельной внутренней отчетности на большинстве отечественных
предприятий, которая предоставляла в систематизированном виде
информацию для управления инновационными процессами [6]».
С
целью
информирования
всех
заинтересованных
пользователей об «инновационных активах» предприятия происходит
дополнение отчетности дополнительным показателям, строками,
примечаниями. Это не совсем удобно потому, что затрудняет расчеты
экономической эффективности, проведение аудита и анализа, так как
существующие методики не ориентированы на увеличение объема
показателей. Крупные иностранные фирмы, корпорации такие как
«Скандия», «PricewaterhouseCoopers», «Ernst & Young» и другие уже
давно ввели практику отдельных отчетов об интеллектуальных
активах.
Пытаясь
решить
проблему
отображения
объектов
интеллектуальной собственности в отчетности, предлагаем
усовершенствовать план счетов следующим образом: счет 121
«Авторские и смежные с ними права»; счет 122 «Права пользования»;
счет 123 «Права на объекты промышленной собственности»; счет 124
«Прочие нематериальные активы».
В счете 123 «Права на объекты промышленной собственности»
предлагаем выделять следующие аналитические счета, позволяющие
группировать созданные инновационные продукты по их видам в
соответствии с функциональным назначением и позволят усилить
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контроль: 1231 «Права на изобретения»; 1232 «Права на полезные
модели, промышленные образцы»; 1233 «Права на сорта растений»;
1234 «Другие права на объекты промышленной собственности».
Осуществление
качественного
учетно-аналитического
обеспечения является важным условием эффективного использования
инновационного потенциала научно-исследовательских учреждений,
учитывая то, что инновационная деятельность в данных субъектов
является основной. Учетно-аналитическое обеспечение должно
удовлетворять потребности управления, чтобы руководящий аппарат
мог принимать меры и осуществлять контроль за целевым
использованием бюджетных средств [7].
Учитывая вышесказанное, предложена форма «Отчет об
объектах интеллектуальной собственности в составе нематериальных
активов». В данной форме отмечается следующая информация:
название вида объекта интеллектуальной собственности; вид и номер
охранного документа; дата получения охранного документа; номер
субсчета; первоначальная стоимость; сумма начисленного износа;
сумма дооценки (уценки) остаточная стоимость; дата приоритета; дата
окончания действия охранного документа.
С целью получения информации о состоянии реализации
инновационной продукции на рынке разработана форма «Отчет о
результатах
коммерциализации
объектов
интеллектуальной
собственности» как приложение к форме № 1 Баланс. Предложенный
отчет содержит следующие составляющие: первая часть - отражение
стоимости лицензий и дохода: вид ОИС, созданный в результате
выполнения НИР; тема НИР (шифр) номер лицензионного договора,
по которому предоставлено право пользования ОИС вид лицензии;
стоимость лицензионного договора; доход, полученный с начала
действия лицензии; сумма дохода, полученного в отчетном году; счет;
код строки в балансе.
Вторая часть – отражение лицензионных договоров на
внебалансовых счетах: название счета внебалансового учета; субсчет;
остаток на начало года; поступления; выбытия; номер лицензионного
договора; срок действия объектов интеллектуальной собственности;
остаток на конец года.
Из вышесказанного, можно сделать вывод, что для
достоверного отражения стоимости инновационного продукта в
балансе научно-исследовательских учреждений, необходимо
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идентификация всех составляющих инновационного процесса. Это
возможно
благодаря
всеобъемлющему
проведению
инвентаризации. В связи с этим разработан проект «Положения об
инвентаризации
инновационной
деятельности
научноисследовательских
учреждений»,
который
регламентирует
проведение инвентаризации инноваций на протяжении их
жизненного цикла.
Установлено, что отчетность научно-исследовательских
учреждений не содержит существенной информации о состоянии
их основной деятельности – инновационной. Модернизация
бухгалтерского учета бюджетных организаций вызывает
необходимость изменений в финансовой отчетности.
Поэтому возникает потребность в дополнительных формах,
которые бы раскрывали специфику деятельности научноисследовательских учреждений. Введение форм «Отчет об
объектах
интеллектуальной
собственности
в
составе
нематериальных
активов»
и
«Отчет
о
результатах
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности»
позволит вести контроль за оцененными и отраженными в составе
нематериальных
активов
объектами
интеллектуальной
собственности и их оборотом. Предложенные документы служат
дополнением к форме Баланс и детализируют информацию,
указанную в нем.
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Во всех странах мира страховой рынок регулируется
государством в силу особой значимости данного сектора
экономики с точки зрения социально-экономической стабильности
и финансовой безопасности общества и страны в целом. В системе
регулирования можно выделить несколько направлений,
важнейшей из которых является надзор и контроль за
деятельностью субъектов страхового рынка. Как правило, такой
надзор
осуществляет
специально
уполномоченный
государственный орган, который проводит лицензирование
страховой деятельности, проверку деятельности страховых
компаний, обществ взаимного страхования, страховых брокеров и
других профессиональных участников страхового рынка, а также
следит за их платѐжеспособностью, порядком формирования и
размещения страховщиками страховых резервов, способствуют
развитию страхования, в ряде случаев утверждают тарифы премий
[5, с.349].
При несоблюдении или нарушении страховщиками тех или
иных нормативно-правовых актов, регулирующих их деятельность,
органы страхового надзора могут применять к ним санкции
(штрафы, выдача предписаний, приостановка или отзыв лицензии).
Первый орган страхового надзора появился в Российской
империи в 1894 году, когда в структуре Министерства внутренних
дел в составе Хозяйственного департамента был учрежден особый
Страховой отдел, возглавляемый М.А. Остроградским, в
подчинении которого находились 2 старших и 4 младших ревизора
– это были настоящие профессионалы своего дела, внесшие
огромный вклад в развитие страхования в нашей стране.
При этом следует отметить, что расходы по надзору за
страхованием несли сами страховщики – ежегодно им
определялась величина сбора, которую они вносили в казну
государства. За 10 лет работы Отдела по итогам ревизий было
закрыто одно страховое общество «Отечество» [4].
В 1904 г. Страховой Комитет был упразднен и вместо него
учреждено Особое Присутствие по делам страхования и
противопожарных мер Совета по делам местного хозяйства.
Личный состав чиновников при этом увеличился до 37 человек,
было открыто 8 новых должностей – инспекторов по пожарной
части, в функции которых вменялось выведение пожарного дела на
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должный уровень и снижение огневых убытков.
Сразу после Октябрьской революции 1917 года советская
власть берет под свой контроль отдельные виды страхования
(социальное и медицинское) и в ноябре 1917 года Народный
комиссариат труда утверждает «Положение о страховом совете» коллегиальном органе, деятельность которого была направлена на
регулирование отношений в сфере страхования рабочих.
Одновременно советская власть ввела контроль за прочими
страховыми операциями, а в 1918 году и вовсе запретила
страхование, национализировав все страховые компании. В 1925
году, помимо Госстраха, страховые операции были разрешены для
обществ взаимного страхования, при этом функции страхового
надзора осуществляло Главное управление Госстраха. В 1928 году
операции по личному страхованию начали проводить
предшественники Сбербанка - Государственные трудовые
сберегательные кассы СССР, надзор за их страховой
деятельностью также осуществлял Госстрах.
В 1989—1992 годах создаются первые негосударственные
страховые компании (АСКО, Россия, РОСНО, РЕСО-Гарантия и
другие), лицензии им выдавало Министерство финансов РСФСР на
основании временного положения о лицензировании, одновременно
возникла задача организации контроля их деятельности со стороны
государства. 10 февраля 1992 года был издан Указ Президента РФ
«О государственном страховом надзоре Российской Федерации»
(сокращенное название - Госстрахнадзор России), в июле 1992 года
было утверждено положение о Госстрахнадзоре. Главной задачей
Госстрахнадзора провозглашалось обеспечение соблюдения всеми
участниками страховых отношений страхового законодательства для
эффективного развития страховых услуг, защиты прав и интересов
страхователей,
страховщиков
и
государства.
Функции
Госстрахнахдзора включали:
- ведение Государственный реестр страховых организаций;
- выдача лицензии на проведение страховой деятельности;
- установление правил формирования и размещения
страховых резервов, форм учета и показатели отчетности по
страховым операциям;
- контроль за тарифами по имущественному и личному
страхованию,
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обобщение страховой практики, разработка предложений по
развитию страхового дела в Российской Федерации;
- рассмотрение заявлений, предложений и жалоб граждан,
предприятий, учреждений и организаций по вопросам страхования [1].
В сентябре 1992 года, в рамках реструктуризации органов
исполнительной
власти,
очередным
указом
президента
Государственный страховой надзор реорганизован в Федеральную
инспекцию
по
надзору
за
страховой
деятельностью
(Росстрахнадзор). В апреле 1993 года выходит очередной указ - о
преобразовании Инспекции в Федеральную службу России по
надзору за страховой деятельностью (сокращенное название
сохранилось прежнее). Одновременно Правительство РФ
утвердило новое положение о Росстрахнадзоре. У Росстрахнадзора
появляются территориальные органы, а в список функций
добавлены:
- осуществление лицензирования аудита страховых
организаций и обществ взаимного страхования (аудита
страховщиков);
- организация проведения аттестации на право аудита
страховщиков;
- ведение единого Государственного реестра страховщиков и
объединений страховщиков, а также реестра страховых брокеров;
- осуществление контроля за обоснованностью страховых
тарифов и обеспечением платежеспособности страховщиков;
- установление нормативных размеров соотношений между
активами и принятыми обязательствами страховщика;
- проведение мероприятий по профессиональной подготовке
и переподготовке кадров страхового надзора [2].
В августе 1996 функции органа страхового надзора
передаются Департаменту страхового надзора Минфина РФ. К
этому моменту выдано уже почти 3000 лицензий страховым
компаниям и медицинским страховым организациям. Спустя почти
два года Минфин утвердил Положение о Департаменте страхового
надзора.
По мнению многих специалистов, именно Департамент
страхового надзора в структуре Министерства финансов, который
занимался и надзором, и нормотворчеством, был наиболее
эффективным инструментом по надзору и развитию рынка
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страховых услуг. Департамент представлял интересы российского
страхового рынка в организации экономического содействия и
сотрудничества (ОЭСР) и в Международной Ассоциации
страховых надзоров (МАСН). Департамент защищал интересы
страховщиков в Комиссии по защитным мерам при Правительстве
РФ. Таким образом, возможности по управлению рынком были
самые полные. Однако последующее преобразование Департамента
в самостоятельную федеральную службу по надзору за страховым
рынком свелось в итоге исключительно к контролю за
деятельностью страховщиков [7].
В 2004 году в соответствии с Указом Президента РФ № 314
от 9 марта 2004 года «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти» и Постановлением Правительства РФ №
330 от 30 июня 2004 года «Об утверждении Положения о
Федеральной службе страхового надзора» была образована
Федеральная служба страхового надзора (ФССН), которая до 2011
года находилась в ведении Министерства финансов и осуществляла
функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности.
Руководителями ФССН являлись И.В. Ломакин-Румянцев
(2004-2009 годы) и А.П. Коваль (2009-2011 годы). За все время
работы ФССН было отозвано более 960 страховых лицензий, число
субъектов страхового рынка сократилось почти вдвое с более 1400
компаний в марте 2004 года до примерно 770 компаний в марте
2011 года. Эксперты в целом достаточно высоко оценивали
деятельность данной структуры как органа надзора за страховым
рынком и негативно восприняли последующие преобразования.
4 марта 2011 года Указом Президента РФ № 270 Федеральная
служба страхового надзора была присоединена к Федеральной
службе по финансовым рынкам (ФСФР). Руководителем вновь
созданной структуры был назначен Д. Панкин. В ходе
реорганизации число заместителей руководителя ФСФР выросло с
5 до 7, кураторами страхового блока стали три новых заместителя –
И.Жук (лицензирование, региональные инспекции), О.Пилипец
(мониторинг и отчетность) и Ю.Бондарева (вопросы надзора). За
два неполных года работы ФСФР было отозвано 77 страховых
лицензий.
В 2013 году, после упразднения ФСФР и передачи
практически всех еѐ функций Банку России, ставшему
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мегарегулятором всех финансовых рынков РФ, страховой надзор и
значительная часть страхового регулирования были переданы ЦБ.
С 3 марта 2014 года вопросами регулирования и надзора за
страховым рынком выполняет Департамент Банка России по
страховому рынку.
При этом, согласно Распоряжения ЦБ РФ №Р-717 от
15.09.2014 Департамент страхового рынка Банка России (И.Н. Жук)
осуществляет контроль и надзор за деятельностью 100 страховых
компаний (определены в приложении к распоряжению), а также
всеми обществами взаимного страхования и страховыми брокерами.
Все остальные страховые компании будут контролироваться
управлениями, действующими на определенной территории:
главным управлением ЦБ РФ по Центральному федеральному
округу г.Москва (О.Ю. Киселев); Северо-Западным главным
управлением ЦБ РФ (Н.А. Савинская); главным управлением ЦБ РФ
по Новосибирской области (М.В. Асаралиева) [3].
Кроме того, в настоящее время Банку России переданы и
функции по развитию и регулированию актуарной деятельности,
ранее осуществляемые Министерством финансов РФ, и именно
Банк России теперь проводит единый экзамен для страховых
актуариев, желающих вступить в саморегулируемую организацию
актуариев, что является одним из основных критериев допуска
данных специалистов к работе на рынке страховых услуг [6].
Таким образом, видно, что орган страхового надзора за время
своего существования неоднократно менял не только название и
подчиненность, но и круг своих обязанностей. Теоретики и
практики страхового дела неоднозначно воспринимают процесс
постоянного реформирования системы страхового надзора, и
остается надеяться, что Центральный банк РФ, обладающий
огромным опытом надзорных мероприятий в сфере кредитных
услуг, сможет вывести отечественный страховой рынок на новый
качественный уровень, соответствующий мировым стандартам и
обеспечивающий социально-экономическую стабильность нашего
государства.
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The article is discusses the development of agricultural enterprises in Ukraine,
current trends, focusing on companies that specialize in growing grain, the formation of
the grain market in Ukraine.
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В статье рассмотрены вопросы развития аграрных предприятий
Украины, современные тенденции, сделан акцент на предприятиях, которые
специализируются на выращивании зерна, формирование рынка зерна в Украине.
Ключевые слова: развитие, аграрные предприятия, тенденции, рынок
зерна.

На сучасному етапі розвитку України нагальним є питання
створення високоефективної, соціально-спрямованої ринкової
економіки. Позитивні тенденції, що вже намітилися в економіці
України, ще не набули стабільного характеру і потребують більш
ефективного використання накопиченого соціально-економічного
та природно-ресурсного потенціалу. Загальновизнаним є той факт,
що сама суть підприємництва направлена на раціональне
використання ресурсів, виступає рушійною силою соціальноекономічного розвитку країни. Тому, визначальним напрямком
розвитку держави є формування мережі ефективно діючих
підприємницьких структур та створення для них сприятливого
підприємницького середовища. Це буде сприяти раціональному
використанню потенціалу сільських територій, підвищенню рівня
життя і соціальної захищеності сільського населення та
конкурентоздатності сільських підприємств.
Проте, діяльність сучасних підприємницьких структур не
може обмежуватися тільки інтересами свого бізнесу, оскільки на
рівень ефективності їх функціонування впливає також і соціальнокультурне та екологічне становище сільських територій. Саме у
взаємопов’язані
і
взаємообумовленості
економічної
результативності діяльності підприємницьких структур і рівня
розвитку соціально-культурного середовища полягає діалектика
економічних і соціальних факторів суспільного розвитку.
Найбільшу питому вагу в виробництві продукції сільського
господарства України займає виробництво зернових. Україна на
сьогодні є одним з найбільших експортерів зерна в Європі[1].
Господарствами усіх категорій у 2014 році одержано 63,9
млн. т. зернових та зернобобових, що на 12,8 млн. т. більше ніж в
1990 році, що зумовлено розширенням площі збирання на 105,1 га
107

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (8). 2015

так і підвищенням урожайності з 35,1ц/га в 1990 році до 43,7 ц/га в
2014 році. Сільськогосподарські підприємства одержали 49,9
млн. т. зерна (78,1 % загального збору), господарства населення 21,9 млн. т. (21,9 %) [2].
Відповідно до оцінок Міністерства сільського господарства
США (USDA), за підсумками 2014/15 маркетингового року Україна
посіла третю позицію серед основних країн-експортерів зерна,
забезпечивши 10% світового експорту даної продукції – 34,4 млн.
тонн із 332,5 млн. тонн (в абсолютному вираженні)[3].
При цьому, за оцінками американських експертів, роль
України у світовій торгівлі зерном збережеться й у 2015/16
маркетинговому році, за його підсумками прогнозується, що
частка українського зерна залишиться приблизно на тому самому
рівні – 10% від загального світового експорту (або 30,7 млн. тонн з
очікуваних 320,4 млн. тонн) [4].
Таким чином, Україна є вагомим гравцем на світовому ринку
зерна і впливає на формування цінової кон’юнктури. Відповідно,
непрогнозовані зміни обсягів експортних поставок українського
зерна можуть суттєво вплинути на світові ціни. Однією з
передумов таких змін може стати ситуація з епідемією
африканської чуми свиней, що спостерігається на цей час у деяких
регіонах України. У результаті не виключено, що деякі імпортери
прислухаються до рекомендацій міжнародних експертів і скоротять
обсяги закупівель українського зерна. Результатом такої ситуації
може стати дефіцит зерна, доступного для експорту, що надасть
підтримку світовим цінам.
Міністерство аграрної політики та продовольства України
прогнозує обсяг експорту зерна в 2015/16 маркетинговому ріці у
межах від 35 до 40,5 млн. тонн [5]. За словами начальник відділу
моніторингу, економічного аналізу й аграрної статистики
департаменту стратегії й економічного розвитку Мінагропроду
країни Ярослава Черевичного, в 2015/16 маркетинговому році
обсяг виробництва зерна очікується на рівні 59,1 млн. тонн,
перехідні залишки становлять 10,3 млн. тонн. Таким чином,
загальна пропозиція зерна в сезоні оцінюється в 69,4 млн. тонн.
Внутрішнє споживання зерна в 2015/16 маркетинговому році
знизиться на 3 млн. тонн – до 24 млн. тонн. Зокрема, за рахунок
Донецької та Луганської областей прогнозний показник знижено на
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1,54 млн. тонн.
Обсяг експорту пшениці за підсумками сезону - 2015/16
очікується на рівні 13,4 млн. тонн і може бути збільшений на 2 млн.
тонн у разі появи нових ринків збуту для української фуражної
пшениці. Також очікується постачання на зовнішні ринки 2,9 млн.
тонн ячменю, 19,8 млн. тонн кукурудзи (можливе збільшення до
21 млн. тонн)[5].
Найбільшу частину зерна було експортовано до Таїланду –
15% від загального імпорту та Бангладеш 17% від газального
імпорту [6].
Також необхідно відзначити, що, згідно із довгостроковими
прогнозами експертів USDA, надалі очікується планомірне
збільшення обсягів імпорту пшениці до зазначених країн. У зв’язку
із цим світові й українські експерти зернового ринку вважають
азіатський напрямок одним із найбільш перспективних для
експортного постачання української аграрної продукції.
Підприємствами
агропромислового
комплексу
на
01.01.2014 р. (за даними НБУ залучено кредитів на суму 43535,0
млн. грн. (на 18,2% більше від залучених у 2013 році) під ставки
25-28 % в національній валюті та 16-18 % в іноземній валюті [7].
Зміни, які пройшли в економіці внесли свій вклад в
формування фінансів в сільському господарстві України.
Сільськогосподарськими підприємствами отримано коштів
бюджетної підтримки в 2014 році 9177,3 млн. грн., з них 1186,8
фермерські господарства, з них 8970,7 за рахунок ПДВ. Державою
було передбачено видатків на підтримку АПК в 2015 році 1,49
млрд. грн., але на 22.05.2015р. спрямовано тільки 56,5 млн. грн. та
25,6 млн. грн. на надання кредитів фермерам [8].
Фінансова підтримки підприємств АПК за рахунок коштів
місцевих бюджетів передбачено у сумі 852,1 млн. грн., а реально
профінансовано в І кварталі 2015 року 97,8 млн. грн., що складає
11,5 % [8].
Високі позиції на міжнародній арені Україні необхідно
постійно підтримувати високою якістю продукції, підвищенням
ефективності галузі, запровадженням інноваційних технологій з
виробництва конкурентоспроможної продукції.
Для цього необхідно розробляти ефективні заходи
протистояння підприємства змінам зовнішнього середовища,
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здійснення випереджальних заходів щодо кризових ситуацій та
постійного розвитку підприємства.
Державна політика підтримки розвитку підприємств
агропромислового комплексу повинна бути направлена на:
створення ефективної фіскальної політики; створення системи
маркетингу продукції сільського господарства; стимулювання
ринкового попиту та формування його інфраструктури; захист
економічних інтересів вітчизняних товаровиробників.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВА
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
В статті досліджено сутність, основні завдання та особливості
управлінського аналізу в системі економічного аналізу.
Ключові слова: управлінський аналіз, фінансовий аналіз, економічна
інформація,внутрішній аналіз.
In the article the essence, the basic problem analysis and management features
in the system of economic analysis.
Keywords: managerial analysis, financial analysis, economic information,
internal analysis.
В статье исследована сущность, основные задачи и особенности
управленческого анализа в системе экономического анализа.
Ключевые слова: управленческий анализ, финансовый анализ,
экономическая информация, внутренний анализ.

У сучасних умовах реформування бухгалтерського обліку
аналіз фінансово-господарської діяльності поділяється на аналіз
фінансовий та управлінський. Це пов’язано, насамперед, з поділом
бухгалтерського обліку на управлінський та фінансовий.
Фінансовий облік вирішує проблеми взаємовідносин підприємства
з партнерами, клієнтами та інститутами державної економічної
інфраструктури.
Він
регламентується
міжнародними
і
національними стандартами, що забезпечує інтереси зовнішніх
користувачів. Управлінський облік спрямований на потреби
внутрішнього управління, вироблення управлінських рішень в
інтересах власників і адміністрації. Він не регламентується, а його
організація і методи проведення визначаються адміністрацією
підприємства. Головне його призначення – забезпечення
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ефективного управління виробництвом, виробничими ресурсами,
витратами на виробництво та собівартістю продукції (робіт,
послуг).
Управлінський облік є системою обліку, планування,
контролю, аналізу інформації про витрати і результати
господарської діяльності, необхідної управлінському персоналу
для управління діяльністю підприємства.
Управлінський аналіз - комплексний аналіз внутрішніх
ресурсів і зовнішніх можливостей підприємства, спрямований на
дослідження витрат, з метою оцінки фінансових результатів та
поточного фінансового стану,
сильних і слабких сторін
підприємства, виявлення стратегічних проблем.
Управлінський аналіз - одна з найбільш важливих складових
аналізу діяльності будь-якого підрозділу, що охоплює управлінські
проблеми. Він являє собою економічний аналіз, адаптований до
цілей і завдань конкретного управлінського підрозділу або
організації.
Управлінський аналіз сприяє виявленню зв’язків між
окремими об’єктами управління, правильному обґрунтуванню мети
і добору ефективного варіанта рішення. У процесі ухвалення
рішення, управлінський аналіз зменшує невизначеність вихідної
ситуації і ризик, пов’язаний з вибором правильного рішення.
Метою управлінського аналізу є надання інформації
власникам і (чи) менеджерам (іншим зацікавленим особам) для
ухвалення управлінських рішень, вибору варіантів розвитку,
визначення стратегічних пріоритетів.
Управлінський аналіз завжди служить цілям управління як
засіб обґрунтування управлінських рішень, удосконалення його
методів, визначається потребами управління. Управлінський аналіз
сприяє вирішенню таких питань, як обґрунтування альтернатив
управлінського рішення і відсіювання нераціональних, порівняння і
вибір найкращих варіантів, аналіз очікуваних результатів.
Інформаційна база управлінського аналізу значно ширша ніж
фінансового і включає будь-яку інформацію, що циркулює
всередині компанії (включаючи і фінансову звітність) або одержана
з ринкових джерел (часто-густо остання є найціннішою). Основним
критерієм відбору інформації є її релевантність (корисність для
прийняття управлінських рішень). Особливістю управлінського
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аналізу є націленість на майбутнє, тобто його перспективний
характер, на відміну від зовнішнього, який переважно є
ретроспективним.
Управлінський аналіз використовує увесь комплекс
економічної інформації, носить оперативний характер і повністю
підпорядкований волі керівництва організації. Тільки такий аналіз
дозволяє реально оцінити стан справ в організації, досліджувати
структуру собівартості не лише усієї випущеної і реалізованої
продукції, але і окремих її видів, склад комерційних і
управлінських витрат, особливо ретельно вивчити характер
відповідальності посадовців за виконання бізнес-плану.
Необхідність управлінського аналізу визначається кількома
чинниками: розробки стратегії розвитку підприємства, міста і
загалом для реалізації ефективного менеджменту, оскільки є
важливим етапом управлінського циклу; з метою оцінки
привабливості підприємства, з погляду зовнішнього інвестора,
визначення позиції підприємства у національних інтересів та інших
рейтингах; управлінський аналіз дає змогу виявити резерви й
можливості підприємства, визначити напрями адаптації внутрішніх
можливостей підприємства до змін умов довкілля.
У результаті проведення внутрішнього аналізу підприємства
можна виявити ряд моментів, як-от: переоцінює чи, навпаки,
недооцінює себе підприємство; переоцінює чи недооцінює воно
своїх конкурентів; яким вимогам ринку воно надає надто велике
чи, навпаки, занадто мале значення. Результати аналізу
примушують персонал підприємства зрозуміти й прийняти
необхідність змін.
Важливість
і
проведення
управлінського
аналізу
визначається також зміною управління у перехідній економіці,
поступовим переходом від виробничої до маркетингової орієнтації
управління у поєднані із зміною логіки планування. За сучасних
умов, коли підприємства обмежені у можливостях розширення
ресурсного потенціалу, аналіз внутрішніх можливостей та ресурсів
підприємства мусив стати відправною точкою розробки стратегії
підприємства і планування своєї діяльності.
Методи управлінського аналізу поділяються на соціологічні
(метод опитування, спостереження, експерименту та аналізу
документів) і аналітичні (порівняння, індексний метод, балансовий
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метод, статистичні методи, методи елімінування, графічний та
функціонально-вартісний).
Дані управлінського аналізу відіграють вирішальну роль в
розробці найважливіших питань конкурентної політики організації:
вдосконалення технології і організації виробництва, створення
механізму досягнення максимального прибутку. Тому результати
управлінського аналізу розголосу не підлягають, вони
використовуються керівництвом організації для ухвалення
управлінських рішень як оперативного, так і перспективного
характеру.
Наочніше
відмінності
між
характеристиками
фінансового і управлінського аналізу представлені в таблиці.
Порівняльна характеристика видів аналізу
Область
порівняння
Користувачі
інформації
Об'єкти аналізу
Джерела інформації

Фінансовий аналіз

Управлінський аналіз

Внутрішні, сторонні,
Керівники організації і її
зацікавлені
підрозділів
Організація як єдине Організація як єдине ціле і
ціле
її підрозділи
Форми бухгалтерської
Комплекс економічної
звітності
інформації

Одиниці виміру для
розрахунку
показників

Грошова форма

Натуральна і грошова
форма

Періодичність
аналізу

Відповідно до дат
складання звітності
(квартал, рік)

В міру необхідності і для
внутрішніх регламентацій

Доступність
результатів
інформації

Доступна для усіх

Строго конфіденційна
(тільки для менеджерів
організації)

Іншими словами, під терміном «фінансовий аналіз», слід
розуміти зовнішній та внутрішній аналіз результатів діяльності та
фінансового стану підприємства, фінансових відносин, сукупності
фінансових ресурсів та їх потоків у єдиному виробничоторговельному процесі, а під терміном «управлінський аналіз» —
внутрішньогосподарський виробничий аналіз (аналіз матеріальних,
трудових ресурсів, аналіз основних засобів, аналіз витрат на
виробництво і собівартості продукції). Отже, в основі фінансового
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аналізу лежить аналіз та управління фінансовими ресурсами суб’єктів
господарювання.
Для того, щоб підприємство мало змогу вижити в умовах
жорсткої конкуренції та бути прибутковим і рентабельним,
керівництву необхідно володіти методикою управлінського аналізу,
мати певну інформаційну базу для його проведення та відповідних
кваліфікованих працівників для реалізації цієї методики на практиці.
Управлінська аналіз – це аналіз бізнес-діяльності з прийняття
оптимальних управлінських рішень, під час якого вирішуються такі
основні завдання:
- якісна оцінка достовірності й повноти використовуваної
інформації;
- аналітична інтерпретація інформації, наявної у фінансовій,
управлінській, статистичній, виробничій звітності для одержання
достовірних висновків і позицій основних груп користувачів;
- оцінка показників і параметрів витрат, доходів населення і
фінансових результатів для обґрунтування управлінських рішень;
- моніторинг розвитку діяльності виявлення невикористаних
можливостей підвищення конкурентоздатності організації.
Від
правильності
та
ефективності управлінського
аналізу залежить основний результат – прибуток, який потім стає
об’єктом фінансового аналізу. Тобто кожен із видів аналізу вирішує
своє завдання єдиної стратегії аналізу підприємства.
Метою управлінського аналізу є підготовка аналітичної
інформації, необхідної і достатньої для ухвалення управлінського
рішення.
Підцілі управлінського аналізу визначаються різновидами
управлінських рішень, що враховують їхнє призначення і часовий
аспект.
Основні функції управлінського аналізу:
1) оцінююча. Під час проведення управлінського аналізу
виявляються відмінності досягнутого стану і розвитку об’єкта аналізу
від бажаного, шляхом порівняння його параметрів і встановлених
критеріїв;
2) діагностична. Діагностичний управлінський аналіз включає
деталізоване виявлення ознак невідповідності об’єкта і встановлених
критеріїв, причин невідповідності;
3) пошукова. Включає обґрунтування рекомендацій з
115

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (8). 2015

переведення об’єкта в бажаний стан, виявлення резервів підвищення
ефективності управлінської системи. Тому пошуковий аналіз
називається цільовим, тематичним або проблемно-орієнтованим.
Управлінський аналіз проводять всі служби підприємства для
отримання інформації, яка потрібна для планування, контролю та
прийняття управлінських рішень. Він інтегрує три види внутрішнього
аналізу – ретроспективний, оперативний і перспективний. Кожному
властиво розв’язання власних завдань.
Два перших напрями (ретроспективний і оперативний аналіз)
були властиві внутрішньому аналізу за умов планової економіки.
Необхідність перспективного аналізу, виникла з переходом
українських підприємств на ринкові умови господарювання. Він
переводить внутрішній аналіз у нову фазу, доводячи його до рівня
управлінського аналізу. Тоді як ретроспективний аналіз відповідає
питанням: «Як це було?», прерогативою перспективного
управлінського аналізу є пошук відповіді на питання: «Що буде,
якщо?».
У
межах
перспективного
аналізу
слід
виділити короткостроковий і стратегічний підвиди, які мають свою
мету і силові методи.
Особливості управлінського аналізу:
- комплексне вивчення усіх сторін діяльності підприємства;
- інтеграція обліку, аналізу, планування та прийняття рішень;
- використання усіх можливих джерел інформації;
- орієнтація результатів аналізу керівництвом підприємства;
- відсутність регламентації з зовнішнього боку;
- максимальна закритість результатів аналізу, з метою
збереження комерційної таємниці;
- інформаційний інструментарій аналізу поширюється на всі
боки господарського життя;
- методичне забезпечення аналітичних процедур включає
сучасні ринкові інструменти, апробовані на практиці зарубіжних і
вітчизняних аналітиків;
- управлінський аналіз переважно носить прогнозний характер,
спрямований на оцінку діяльності комерційної організації у
майбутньому;
- аналітичні процедури націлені на оцінку бізнес-діяльності,
обґрунтування оптимальних управлінських рішень з урахуванням
виявлення невикористаних можливостей.
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ІНВЕСТИЦІЇ В ЗНАННЯ ПЕРСОНАЛУ – ВАЖЛИВА УМОВА
УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто питання важливості інвестицій підприємства в
знання персоналу, як невід’ємної складової професіоналізму, прагнення до
розвитку освітнього потенціалу та кар’єрного росту працівників.
Ключові слова: інвестиції в знання, професіоналізм, професійне навчання,
персонал, професійне зростання.
The article discusses the importance of investment in knowledge enterprise
personnel as an integral part of professionalism, commitment to educational
development and career growth potential employees.
Keywords: investment in knowledge, professionalism, training, staff,
professional growth.
знания

В статье рассмотрены вопросы важности инвестиций предприятия в
персонала, как неотъемлемой составляющей профессионализма,
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стремление к развитию образовательного потенциала и карьерного роста
работников.
Ключевые
слова:
инвестиции
в
знания,
профессионализм,
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Ефективність діяльності підприємства визначається в першу
чергу відповідним настроєм, знаннями та вміннями персоналу. І
якщо роботодавці зацікавлені у кваліфікованому персоналі, то
персонал зацікавлений професійно зростати, отримуючи сучасні
знання про нові технології в роботі.
У сучасному світі конкуренція змушує керівництво
підприємств постійно перебувати у пошуку нових можливостей
для підвищення ефективності роботи персоналу. При цьому
найважливіша роль в успішному функціонуванні підприємства
належать його персоналу. Кожен потенційний працівник керується
власними мотивами при виборі професії та місця роботи. Як
відомо, кожна людина має відповідні потреби, які змушують її
робити певні дії, зокрема не є винятком і ставлення людини до
своєї роботи.
Якщо підбір персоналу проведений на високому рівні,
відповідно прийняті на роботу люди володіють необхідними
знаннями та вміннями, то основним фактором, що забезпечує
розвиток підприємства, стає навчання персоналу. У той же час
навчання – це не лише поповнення багажу знань персоналу, але і
фінансові витрати для підприємства.
Варто відмітити, що актуальним на часі є твердження
Бенджаміна Франкліна: «Інвестиції в знання завжди приносять
найбільший дохід».
Яким би напрямком підприємство не займалося, вкладення в
знання персоналу необхідні, і розуміння того, що будь-які витрати
на персонал – це не марна трата коштів, а інвестиції в майбутнє
підприємства. Адже, розвиток підприємства можливий лише за
допомогою добре навченого і замотивованого персоналу.
Інвестиції в знання персоналу повинні відповідати
систематичному процесу, що орієнтований на формування
працівників, які відповідають потребам підприємства, а також на
вивчення і розвиток освітнього потенціалу працівників
підприємства.
Слід розуміти, що інвестуючи в персонал, ви інвестуєте в
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найважливіший виробничий ресурс, який негайно забезпечить
дивіденди від своїх вкладень. Майбутнє компанії після виходу з
кризи залежить від того, яку стратегію, в тому числі, з персоналом,
вона сьогодні для себе вибере. Коли економічна ситуація
зміниться, і компанія відновить свої оберти, ви оціните важливість
цих вкладень [3].
До факторів, що впливають на необхідність інвестицій в
знання персоналу в сучасних умовах, можна віднести:
- конкуренція на ринку праці в умовах глобалізації
економіки;
- системне, комплексне вирішення питань управління
людськими ресурсами;
- бурхливий розвиток нових інформаційних технологій;
- необхідність розробки єдиної стратегії та організаційної
культури підприємства;
- участь усього персоналу у формуванні та реалізації
стратегічних завдань підприємства.
Як відомо, від рівня професіоналізму працівників залежить
імідж підприємства. Адже, від прийнятого рішення залежить дуже
багато, наприклад: відносини з клієнтами і партнерами, фінансові
показники. Найчастіше по компетентності окремого працівника
судять про професіоналізм і надійності всієї компанії.
Костенко І. [5] зауважує, що рано чи пізно керівництво будьякої організації зустрічається з необхідністю інвестування коштів у
навчання персоналу. Не слід очікувати від нього швидкої віддачі.
Інвестиції в навчання мають довгостроковий характер. Для того
щоб вони принесли очікуваний ефект, компетенції персоналу
повинні відповідати цілям розвитку організації та її стратегії.
В залежності від потреб організації, Костенко І. [5] виділяє
наступні цілі навчання персоналу:
- підтримка професійного рівня;
- отримання знань про інноваційні підходи до виконання
завдань, новинки науки і техніки;
- підготовка перспективних фахівців до кар’єрного росту;
- оволодіння навиками, необхідними для виконання завдань
тимчасово відсутніх працівників (відпустки, відрядження, хвороба
та ін.);
- підвищення трудової мотивації, формування почуття
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причетності до компанії;
- ознайомлення зі стандартами, методами та принципами
роботи організації, її стратегією і планами розвитку.
Коппек В. [4] стверджує, що стратегічні цілі компанії повинні
бути спроектовані на персонал з точки зору того, які компетенції
необхідно наростити, щоб забезпечити результат. Система
оцінки/аудиту персоналу допомагає визначити поточний рівень
компетенцій і їх структуру. На цій підставі можна формувати план
добору персоналу, навчання та розвитку, який повинен підготувати
людські ресурси компанії до виконання стратегічних завдань.
З точки зору Гуляєва А.В. [2], інвестування в розвиток
персоналу приносить підприємницької організації більший
прибуток, ніж інвестування в удосконалення виробничих
потужностей, тобто людський ресурс можна визначити як
ключовий фактор ефективності використання всіх інших ресурсів,
наявних у розпорядженні компанії. Крім того, ефективне
управління розвитком і навчанням персоналу крім безпосереднього
зростання прибутку має ряд таких, не менш важливих, позитивних
наслідків для організації як розкриття потенціалу працівників;
згуртування та поліпшення соціально-психологічного клімату
колективу; зростання мотивації; зміцнення відданості персоналу
організації; забезпечення наступності в управлінні; залучення
нового персоналу; формування бажаних зразків поведінки і
відповідної організаційної культури, що сприяє успішному
досягненню організаційних цілей.
Професійний розвиток є процесом підготовки персоналу до
виконання нових виробничих функцій та вирішення нових завдань.
Відповідно, інвестиції в знання персоналу повинні містити
сукупність заходів, що формуються в рамках єдиної концепції
орієнтованої на систематичне навчання персоналу. При цьому, дані
заходи мають позитивно впливати на зміну рівня кваліфікації та
продуктивності персоналу усіх ієрархічних рівнів, задовільняти
індивідуальну потребу в навчанні і потребу підприємства в
кваліфікованих працівниках.
Необхідно врахувати, що інвестиції в знання персоналу
будуть ефективними за умови узгодження їх з корпоративною
стратегією та культурою підприємства. Так, Адаменко О.Л. [1]
представляє алгоритм дій щодо створення системи навчання на
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підприємстві, який може виглядати наступним чином:
1) аналіз існуючого стану справ;
2) оцінка перспективи розвитку;
3) формування образу бажаного майбутнього компанії;
4) визначення необхідних змін в професійних знаннях і
навичках співробітників, щоб досягти бажаного результату;
5) вивчення потреб у професійному навчанні, що охоплює
потреби компанії в цілому і індивідуальні потреби персоналу;
6) аналіз відповідності індивідуальних потреб працівника
цілями і завданнями працівника;
7) підготовка проекту навчання та розвитку персоналу,
визначення термінів реалізації та необхідних витрат.
Підсумовуючи вище зазначене варто відмітити, що
професіоналізм і прагнення до розвитку персоналу – це одна з
ключових цінностей підприємства, кар’єрний ріст та можливість
навчання – основна перевага підприємства як роботодавця.
Відповідно, інвестиції в знання персоналу повинні включати
комплекс заходів, а саме: професійне навчання; перепідготовка та
підвищення кваліфікації кадрів; делегування повноважень;
планування кар’єри персоналу на підприємстві.
Життя сучасної людини дуже стрімке та вимагає постійного
розвитку і вдосконалення, а отже вчитися ніколи не пізно.
Щоденно людина контактує з прогресивними нововведеннями, і
щоб залишатися затребуваною на ринку праці їй необхідно
професійно рости і розвиватися. Інвестиції в знання персоналу – це
невід’ємна частина кар’єрного зростання та зростання професійної
майстерності персоналу; частина компенсаційного пакета
працівника
складова;
частина
корпоративної
культури
підприємства.
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ОФШОРНІ КОМПАНІЇ ТА ЇХ ЛЕГАЛЬНІСТЬ
У статті розглянуто процес створення та легалізації офшорних компаній
та окремі законодавчі акти по їх регулюванню. Охарактеризовані способи
зняття коштів з рахунків офшорних компаній.
Ключові слова: банк, компанія, офшорна компанія.
In the article the process of creation and legalization of offshore companies and
specific legislation for their regulation. We characterize how withdrawals from the
accounts of offshore companies.
Key words: bank, a company offshore company.
В статье рассмотрен процесс создания и легализации оффшорных
компаний и отдельные законодательные акты по их регулированию.
Охарактеризованы способы снятия средств со счетов оффшорных компаний.
Ключевые слова: банк, компания, оффшорная компания.

Зростаючи тенденції офшоризації світової економіки
впливають на розвиток країн та на рівень глобальної економіки
загалом.
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Офшорний бізнес набуває все більш багатогранних
практичних аспектів у сучасній економіці. Такий стрімкий
розвиток взаємовідносин у цій сфері бізнесу пояснюється його
численними перевагами.
Проблему функціонування офшорних юрисдикцій та їх
впливу на соціально-економічний розвиток країни досліджували
такі науковці, як М. Кассард [1], Д. Косее [2], К. Крикуненко [3],
Н. МакКан [4], А. Пешко [5], Ю. Сорокін [6], О. Черниченко С. [7]
та інші. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених
тематиці офшорної діяльності, існує потреба у розробці шляхів
подолання негативних наслідків офшорних зон.
Створення офшорних компаній не є дуже важким процесом.
Процес реєстрації офшорної компанії може бути здійснений протягом
одного робочого дня в більшості офшорних юрисдикцій світу.
Офшорні компанії, які можуть бути зареєстровані, є міжнародними
бізнес- компаніями, звільненими партнерства і офшорних компаній з
обмеженою відповідальністю. Деякі офшорні юрисдикції дозволяють
створювати офшорні або звільнені фонди і трасти. [8]
Створення такої компанії коштує близько 1500 доларів США і
приблизно стільки ж – підтримка її юридичної адреси протягом року.
Створення нової компанії триває від одного до декількох днів.
Офшорні компанії мають право відкривати рахунки у більшості країн
світу в будь-яких банках і у будь-якій валюті. У багатьох офшорних
зонах компанії не є зобов’язаними надавати бухгалтерські звіти а ні
податковим, а ні урядовим органам. Уся звітність із метою
оподаткування може бути замінена єдиним річним збором від 150 до
1000 доларів США на рік. Імена бенефіціарних володільців офшорних
компаній є конфіденційною інформацією [8].
Документи які передаються власнику під час створення
офшорної компанії:
1. Сертифікат про реєстрацію компанії.
2. Cтатут компанії.
3. Протокол першого зібрання.
4. Реєстр директорів.
5. Реєстр акціонерів.
6. Сертифікат акції.
7. Трастова угода.
8. Недатована відмова від посади номінального директора.
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9. Сплата всіх державних мит за перший рік.
10. Призначення першого директора.
11. Генеральна довіреність на управління компанією.
12. Копії статутних документів компанії завірені Апостилем.
13. Печатка.
14. Доставка кур’єрською поштою.
Перш ніж відкривати рахунки у офшорному банку потрібно
розуміти відмінності між двома типами рахунків це офшорними
банківськими та офшорними інвестиційними. рахунками.
Офшорними банківськими рахунками управляють банки і
пропонують традиційні для банківських рахунків послуги, як то
витрачання, отримання та переказ коштів, а також нарахування
процентів за вкладом. Якщо ви бажаєте просто зберігати гроші на
офшорному рахунку, звичайний банківський рахунок можливо те, що
вам потрібно.
Офшорними інвестиційними рахунками управляють самі
інвестори і на них можна тримати кошти в різних валютах, а також в
акціях, облігаціях, і папери пайових інвестиційних фондів. Вони
забезпечують велику гнучкість, але за ним можуть здійматися і
додаткові збори. Якщо ви хочете тримати не просто гроші, але і
активи за кордоном, інвестиційний рахунок, можливо, кращий вибір
для вас [8].
Рахунок можна відкрити по електронній пошті, що позбавляє
вас від необхідності особистого візиту. Можна також підключити
безліч додаткових послуг, таких як інтернет-банк, зберігання
кореспонденції, кредитні карти і різні інвестиційні можливості.
При знятті коштів з офшорного рахунку використовують
найпоширеніші три способи зняття коштів, переваги і недоліки яких
подані в таблиці 1.
З 2000-х років у світі розпочалася боротьба з офшорами, коли
уряди США і європейських країн раптом усвідомили, що втрачають
значні суми податків. Особливо велику енергію в боротьбі з
офшорами розвинула адміністрація Барака Обами. У США почалася
підготовка законопроекту «Про запобігання зловживаннями
податковими гаванями». Найбільш серйозним практичним кроком в
боротьбі з офшорами слід назвати прийняття в США в травні 2010
року Закону «Про податкову дисципліну» [9].
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Таблиця 1
Способи зняття коштів з офшорного рахунку
№

Спосіб

Переваги

Недоліки
Якщо у вас
кошти
знаходяться
десь по
середині
Атлантичного
океану, далеко
добиратися до
банку

1

Відвідати відділення банку.

Цей спосіб
реальний,
простий і
надійний

2

Внести необхідну вам суму в
статутний капітал компанії
офшорної юрисдикції, в якій
ви знаходитеся. Після
зарахування грошових коштів
ви зможете легко зняти гроші в
касі офшорної банку, при
цьому не викликавши питань у
податкової служби та у
місцевого банку.

Не викликає
питань у
податкової
служби

Їхати в касу
ближнього
банку

3

Видача для себе або для своєї
компанії безвідсоткового
кредиту від вашої ж офшорної
компанії.

Кредит можна
видати на 20 – 30
років,
забезпечення
себе готівкою

Немає

Європейські країни також турбувалися цією проблемою У
лютому 2012 року з Францією, Італією, Німеччиною, Великою
Британією та Іспанією було укладено Угоду зі спільного втілення
даного законодавчого акту в життя. В рамках цієї угоди
національні податкові служби мають право взаємно обмінюватися
інформацією і надавати звітність. Але особливо виграє від цього
закону США. Даний акт передбачає, що банки та фінансові
інститути інших країн повинні стати добровільними агентами
американської податкової служби.
Отже, дивлячись на ставлення світових країн – лідерів до
проблеми офшорних компаній ми хотіли б добавити що країнам не
вистачає спеціально розробленої служби контролю за прозорістю
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офшорних операцій та виведення коштів з офшорних рахунків, а
також чіткого законодавства, яке б забороняло нерезидентам
країни створювати фіктивні
міжнародні корпорації
із
приховуванням акціонерів чи засновників.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА МІКРОРІВНІ:
ПОРУШЕННЯ ТА НАСЛІДКИ
У статті розглянуті види відповідальності, зокрема соціальної
відповідальності. Визначені основні порушення соціальної відповідальності та
наслідки на мікрорівні.
Ключові
слова:
відповідальність,
норми,
правила,
соціальна
відповідальність.
The article describes the types of responsibility, including social responsibility.
The main violation of social responsibility and consequences at the micro level.
Key words: responsibility, rules, regulations, social responsibility.
В статье рассмотрены виды ответственности, в том числе социальной
ответственности.
Определены
основные
нарушения
социальной
ответственности и последствия на микроуровне.
Ключевые слова: ответственность, нормы, правила, социальная
ответственность.

Світове законодавче регулювання ділиться на дві частини:
держави в яких закони роз’яснюють що можна робити і закони, що
передбачають норми, які не можна порушувати. В Україні в
законодавстві чітко описується що не можна робити, і вказуються
чіткі рамки законодавчої дії, проте нажаль вони є
малоефективними, а в деяких випадках навіть не доречними через
наявність в Україні тіньової економіки та уникнення соціальної
відповідальності багатьох сегментів бізнесу.
Соціальну відповідальність умовно можна розглядати на
макро- та макрорівнях. На макрорівні (вирішення глобальних
проблем, війни, голод) вона зустрічається у багатьох випадках,
проте коли це стосується мікрорівня (забезпечення нормальних
умов праці, сплата податків, вироблення якісного продукту) нажаль
дотримання її не є актуальним на сьогоднішній день.
Соціальна відповідальність є своєрідним обов’язком, який
виконується підприємствами при веденні діяльності, однак
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наслідки їх не виконання є непомітними. Таким чином, формується
певний алгоритм дій на мікрорівні при виникненні різних типів
відповідальності (рис. 1).

Адміністративна
відповідальність

Відсутність
проблем

Підприємство
Дотримання
Уникнення
Соціальна
відповідальність

Відсутність
проблем

Штрафні
санкції

Соціальні проблеми добробут громадян

Рис.1. Наслідки порушення соціальної відповідальності.
Як приклад розглядається адміністративна відповідальність,
це яку несе підприємство перед державою, дотримуючись
законодавчих норм, законів та правил. У даному випадку при
правильному веденні обліку та дотриманні норм, підприємство
уникає проблем з державою і веде свою основну діяльність, але при
порушенні дані помилки будуть виявлені при проведенні перевірки
відповідними контролюючими органами. Як правило підприємства
дотримуються даних правил, однак якщо власники (керівники,
директора) бачать помітну вигоду, яку отримають не
дотримавшись даних стандартів вони можуть йти на ризик, який
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повинен бути економічно вихідним для підприємства навіть після
накладання штрафних санкцій (штраф менший ніж отримана
економічна вигода). Дана невідповідність і спонукає в Україні до
розвитку тіньової економіки.
Якщо ж розглянути соціальну відповідальність, то на перший
погляд, як в першому, так і в другому випадку підприємство не
отримує ніяких очевидних економічних вигод чи загроз. При
дотриманні
або
уникненні
соціальної
відповідальності
підприємство уникає проблем, проте якщо розглядати дане питання
більш глибше то стає очевидним, що проблеми суспільства прямо
впливають на подальший розвиток бізнесу.
Базою для формування соціальної відповідальності можна
назвати основоположні потреби суспільства, при задоволенні яких
позитивний результат відображається не лише в самому суспільстві
з покращенням умов життєдіяльності, а й на об’єкті, який вжив
заходи для задоволення даної потреби. Результат соціальної
відповідальності як видно з Рис 1. на перший погляд є не помітним,
тобто таким, який не надає підприємству ніяких вигід, проте при
погіршенні добробуту громадян, та виникненні соціальних проблем
(наприклад необізнаність працівника в сфері своєї роботи,
виконання ним лише стандартних обов’язків, при виникненні
нестандартної задачі неможливість її виконати правильно; неякісна
продукція не спонукає споживачів до повторного її споживання
тощо) виникають проблеми на мікрорівні підприємств, які могли
бути усунені звичайним дотриманням соціальної відповідальності.
У сфері порушення прав споживачів законодавство України
передбачає:
- цивільно-правову відповідальність (ст. 711 ЦК України, ст.
14, 17 "Про захист прав споживачів" (в редакції Закону від 2006 р.)
Кодекс законів про працю в Україні № 1275 -VII від 20.05.2014,
ВВР, 2014, № 29, ст 179. (зі змінами і доповненнями);
- фінансово-економічну відповідальність (ст. 23 Закону
України "Про захист прав споживачів") (зі змінами і
доповненнями);
- кримінальну відповідальність (ст. ст. 225-227 КК України)
та інші примусові заходи, спрямовані на захист прав споживачівпокупців (зі змінами і доповненнями).
Разом з тим, хоча дані законодавчі норми є прописані та чітко
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визначенні, проте про них мало відомо споживачам, що в свою
чергу дає змогу економічним суб’єктам, які є не соціально
відповідальними порушувати ці норми без наслідків, що
призводить до поширення порушення норм та правил щодо
споживачів і, як наслідок, такі економічні суб’єкти зазнають
великих проблем через віддалення від них їхнього сегменту
споживачів на ринку збуту, що прямо впливає на результати
діяльності суб’єктів.
Отже, на нашу думку, для вирішення даної проблеми не
потрібно вводити нові законодавчі норми чи придумувати нові
стандарти, а лише провести певні дії для проведення контролю за
дотриманням даних норм, що саме по собі доведе ефективність
нормативних актів не лише на папері, а й у своїй фізичній дії.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
ПРОДУКЦІЇ
У статті розглянуті теоретичні аспекти життєвого циклу продукції.
Визначені основні стадії (етапи) та види життєвого циклу продукції як
загальноекономічної категорії.
Ключові слова: життєвий цикл продукції, продукція, стадія, цикл.
In the article the theoretical aspects of the product life cycle. The main stage
(stages) and types of product life cycle as the overall category.
Keywords: life cycle of products, production, stage cycle.
В статье рассмотрены теоретические аспекты жизненного цикла
продукции. Определены основные стадии (этапы) и виды жизненного цикла
продукции как общеэкономической категории.
Ключевые слова: жизненный цикл продукции, продукция, стадия, цикл.

Застосування нової методики калькулювання за стадіями
життєвого циклу продукту є одним з найбільш актуальних
напрямів удосконалення системи управлінського обліку, оскільки
саме продукція є основним джерелом отримання прибутку і
майбутніх грошових потоків підприємства.
Цикл (від грец. Kyklos - коло) являє собою сукупність
процесів, що становлять кругообіг протягом певного проміжку
часу. Процес створення, розробки, виробництва, експлуатації,
поводження та утилізації продукту становить його економічний
життєвий цикл. Він триває від моменту обгрунтування
необхідності виробництва і проведення науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) аж до зняття з
експлуатації останнього екземпляра внаслідок морального або
фізичного зносу (або за непридатністю) та утилізації [1].
Життєвий цикл продукції характеризується тимчасовими,
об'ємними, витратними та якісними показниками, які знаходяться в
тісному взаємозв'язку. Так, тривалість випуску та експлуатації
продукції позначається на об'ємних параметрах. Вимоги до якості
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зумовлюють обсяг НДДКР і підготовки до виробництва. Чітка
залежність простежується між якістю продукції (робіт, послуг),
обсягом виробництва та рівнем витрат.
Життєвий цикл продукції може бути повним, неповним чи
приватним. Повний життєвий цикл включає всі стадії повної
тривалості і міжциклові очікування. Відповідно і витрати являють
собою повну суму витрат на весь обсяг робіт зі створення,
виробництва, реалізації, споживання (експлуатації) та утилізації.
Неповний життєвий цикл відрізняється від повного тривалістю,
структурою і об'ємними характеристиками. Приватний життєвий
цикл зводиться до окремих стадій повного циклу, наприклад
розробки, виготовлення, експлуатації, утилізації.
Скрипник М.І. вважає, що всі стадії життєвого циклу
продукції варто об’єднувати в три етапи, в три послідовні цикли:
цикл дослідження, розробки і проектування; виробничий цикл;
цикл післяпродажного обслуговування, виведення продукції з
ринку і утилізації [4].
Досліджуючи інноваційний маркетинг в інноваційному
процесі, Н. Чухрай і Р. Патора деталізували цей цикл, виділивши в
ньому період створення інновацій (рис. 1). Проте, на цьому
рисунку досить детально розглянутий загальний життєвий цикл
продукції [66].
І.Б. Скворцов, Х.В. Горбова та Л.П. Гринаш вважають, що
довгострокова модель процесу виробництва узгоджується з
―життєвим циклом продукції‖. Життєвий цикл системи – це час від
моменту обґрунтування необхідності її створення до моменту, коли
подальша її експлуатація недоцільна. Життєвий цикл продукції є
складовою частиною життєвого циклу системи. Традиційно в
життєвий цикл продукції входять такі етапи: її розробка, виведення
на ринок, ріст, зрілість, насиченість і спад [2].
Отже, при розгляді життєвого циклу продукції, як
загальноекономічної категорії можна виділити такі основні його
стадії:
1. Розробка продукції – відбуваються наукові дослідження
щодо технологій виробництва, доцільність створення нової
продукції,
розраховуються
показники
рентабельності
та
прибутковості. Цей етап включає в себе планування всього
подальшого розвитку продукції.
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Рис. 1. Місце інновацій в життєвому циклі продукції [5].
2. Впровадження у виробництво –починається виробництво
перших партій та повільне зростання обсів збуту продукції,
оскільки ринок ще мало знайомий з новим видом продукції.
3. Зростання обсягів реалізації –етап швидкого нарощення
обсягів збуту, протягом цього етапу може зростати і конкуренція.
4. Зрілість – у цей період темпи зростання обсягів збуту
уповільнюються, відбувається певна стабілізація. Це є найвищою
точкою життєвого циклу, тому підприємству необхідно намагатися
утримати позиції продукції на ринку.
5. Спад – даний етап є завершальним у життєвому циклі.
Споживачами продукції є лише консерватори. Обсяги реалізації
скорочуються через моральне старіння чи неспроможність
протистояти конкуренції.
Разом з тим, життєвий цикл продукції, залежить від
технологічних особливостей галузі, в якій функціонує виробник.
Тому, кожна галузь має ряд відмінностей від загальноекономічної
моделі життєвого циклу, які впливають на процес виробництва
продукції, формування собівартості, а отже і на облік витрат.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ БІЛОРУСІ
Проведен анализ показателей работы автомобильного транспорта
Республики Беларусь; проведены исследования во взаимодействии отечественных
транспортных предприятий на рынке грузовых автотранспортных услуг;
предложены мероприятия по обеспечению эффективности управления
транспортным хозяйством в логистической системе.
Ключевые слова: сфера услуг, транспорт, конкуренция, повышение
эффективности, единая транспортная система.
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The analysis of the performance of road transport of the Republic of Belarus;
Research conducted in cooperation of domestic transportation companies in the market
of road freight services; The measures to ensure the efficiency of driving the economy in
the logistics system.
Keywords: services, transport , competition , efficiency , integrated transport
system.
Проведений аналіз показників роботи автомобільного транспорту
Республіки Білорусь; проведені дослідження у взаємодії вітчизняних
транспортних підприємств на ринку вантажних автотранспортних послуг;
запропоновані заходи для забезпечення ефективності управління транспортним
господарством в логістичній системі.
Ключові слова: сфера послуг, транспорт, конкуренція, підвищення
ефективності, єдина транспортна система.

Сфера послуг все більше починає займати стійкі позиції у
світовій економіці. У Республіці Білорусь пріоритетне значення в
розвитку послуг віддається транспорту. Транспорт і зв'язок є
найважливішими
галузями
нацио¬нальной
економіки,
забезпечують перевезення вантажів і пасажі¬рів, передачу і
поширення інформаційних потоків, що не¬обходяться для
задоволення потреб населення, нір¬мального функціонування
виробничих процесів усіх суб'єктів господарювання і управління
державою.
Транспорт – одна з базових галузей, яка формує
інфраструктуру економіки і забезпечує взаємозв'язок усіх її
елементів. У поняття "транспорт" входять також окремі елементи
(рухомий склад, дороги, термінали та ін.), що взаємодіють між
собою для виконання певних робіт, тому необхідно розглядати
транспорт як систему.
Головними і основними тенденціями розвитку комплексу
транспортних послуг є посилення ролі логістики і експедиторської
діяльності в транспортному процесі; комплексний підхід в
організації перевізного процесу; розвиток розподільних і
транспортно-логістичних центрів; використання різних видів
транспорту при доставці однієї партії вантажу; контейнеризація
вантажів; збільшення об'ємів контрейлерних перевезень і інше.
Очевидно, що сьогодні головна роль відводиться розвитку
транспортної логістики в країні. Передусім, логістика має на увазі
злагоджену і погоджену роботу усіх учасників руху товару. А її
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мета - економія витрат.
Серед усіх видів транспорту особливе місце належить
автомобільному, здатному з найбільшою ефективністю забезпечити
задоволення потреб суспільства в перевезеннях вантажів і
пасажирів. Автомобільний транспорт для Республіки Білорусь грає
одну з визначальних ролей завдяки двом властивим йому
принципам: доставка вантажів "від дверей до дверей", і "точно в
срок". Автомобільний транспорт ефективніший при перевезеннях
на короткі відстані, внаслідок чого скорочується кількість
перевалок,
зменшується
об'єм
навантажувальнорозвантажувальних робіт, значно підвищується міра збереження
вантажів, що перевозяться, і інше.
Автотранспортні перевезення в Республіці Білорусь
показують стабільне зростання. Це закономірно і відбиває
загальносвітові процеси. Сьогодні Республіка Білорусь ефективно
працює над формуванням високоефективної національної
автотранспортної системи, здатної забезпечити задоволення попиту
на перевезення вантажів і пасажирів, підвищити їх безпеку і якість.
Дослідивши основні показники роботи транспорту можна
зробити висновок про те, що в 2014 році об'єм перевезених вантажів
автомобільним транспортом склав 196,1 млн тонн, що на 1,9%
більше показника 2013 року і на 2,7% - 2011 року. При цьому об'єм
перевезених вантажів автомобільним транспортом перевищує
показники транспортної роботи інших видів транспорту: так, в 2014
році автомобільним транспортом перевезено на 54,7 млн тонн
більше, ніж залізничним транспортом, на 65,5 млн тонн більше, ніж
трубопровідним, на 192,3 млн тонн більше за внутрішній водний [4].
За об'ємом вантажообігу (млн тонно-километров) з усіх видів
транспорту автомобільний займає третє місце: 26 732 млн тоннокм, найбільше об'єм вантажообігу по трубопровідному виду
транспорту (59 704 млн тонно-км), на другому місці вантажообіг
залізничного транспорту (44 989 млн тонно-км), по усіх видах
транспорту (включаючи внутрішній водний і повітряний) сумарний
вантажообіг в 2014 році склав 131 533 млн тонно-км, що на 781
млн тонно-км більше показника 2013 рік і на 2 736 млн тонно-км
менше показник 2011 [3].
З представлених діаграм видно, що динаміка показників
роботи автомобільного транспорту має позитивну тенденцію:
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збільшуються
показники
об'єму
перевезених
вантажів,
вантажообігу.
У формуванні ЕТС особлива роль відводиться Митному
Союзу. З точки зору організації міжнародних перевезень створення
Митного союзу (МС) принесло ряд переваг, хоча і не такого рівня,
як це очікувалося.
Основні цілі МС досягнуті: знятий митний контроль за
переміщенням товарів на внутрішніх межах країн - членів МС, що
прискорило процес доставки вантажів транзитом через країни члени МС; застосовуються єдині тарифні і нетарифні заходи до
товарів з третіх країн; сформовано єдине митне законодавство МС.
Сталося спрощення процедур по митному оформленню і
переміщенню вантажів, в основному унаслідок зняття оформлення
і контролю на внутрішніх межах і застосування єдиних правил в
усіх митницях країн - членів МС.
Що стосується автомобільного транспорту, то з 1 січня 2015
р. міжнародні автомобільні перевезення вантажів здійснюються
білоруськими перевізниками на безразрешительной основі: між
державою-членом, на території якого перевізники зареєстровані, і
іншим державою-членом (двосторонні перевезення); транзитом
через території інших держав-членів (транзит); між іншими
державами-членами (перевезення в/з третіх країн усередині
Митного союзу).
Сучасне положення автомобільного транспорту в структурі
транспортної системи СНД показує його пріоритет і незаперечні
переваги з точки зору високотехнологічного транспортного
обслуговування. За останні роки значно зросла роль
автомобільного транспорту в здійсненні зовнішньоекономічних
зв'язків країн Співдружність. У державах - учасниках СНД
поступово
формується
ринок
автотранспортних
послуг,
грунтований на наявності постійно зростаючого попиту на
здійснення міжнародних автомобільних перевезень і пропозиції з
боку автотранспортних підприємств держав - учасників СНД
широкого спектру послуг з його задоволення. Доля перевезень з
державами Співдружності постійно зростає. На тлі позитивної
оцінки, на жаль, виявлено деяке проблемне поле: підвищується
перевантаженість транспортних засобів, застарівають парки
рухливих засобів, у зв'язку зі збільшення ДТП з'явилися вимоги до
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підвищеної безпеки, збільшується число транспортних підприємств
- з'являється конкуренція. Нижче розглянута проблема конкуренції
серед транспортних підприємств країни.
Аналіз ефективності діяльності деяких автотранспортних
підприємств Республіки Білорусь, вантажів, що здійснюють
перевезення, в республіканському і міжнародному повідомленні,
виявив існування проблеми конкуренції серед великих, малих
автотранспортних і транспортно-експедиційних підприємств нашої
країни.
Конкуренція на ринку вантажних автотранспортних послуг
визначається співвідношенням попиту на перевезення з боку
споживачів і пропозиції з боку автотранспортних, підлеглих
Міністерству транспорту і комунікацій Республіки Білорусь, а
також виконавчим органам влади. Систему республіканських і
міжнародних вантажних автомобільних перевезень формують
Міністерство транспорту і комунікацій Республіки Білорусь [1].
У останні п'ять років на ринку вантажних автомобільних
перевезень спостерігаються зміни.
Однією зі змін ринку
транспортних послуг є зниження кількості рухливих засобів в
автопарках перевізників (державних підприємств) у зв'язку зі
зносом транспортних засобів, недостатнім фінансуванням з боку
держави, зменшенням рентабельності послуг у зв'язку зі
зменшенням експортно-імпортних операцій і інше. У той час доля
малих автотранспортних підприємств (приватних), працюючих з
одним-двумя автомобілями, зростає. Причиною останньому
служить те, що збільшується число індивідуальних підприємств;
дрібні підприємства мають спрощеніші системи звітності і
оподаткування порівняно з великими.
У Республіці Білорусь велику роль на ринку транспортних
послуг займають транспортно-експедиційні підприємства, що не
мають власного транспорту, для яких не характерним є виконання
замовлень власними силами. Робота експедиторів полягає в
посередництві
між
вантажовласником
і
транспортним
підприємством, що здійснює перевезення вантажу, або між
вантажоодержувачем і транспортною фірмою.
Експедиційні підприємства мають ряд як достоїнств, так і
недоліків. Такі підприємства прискорюють процес зв'язку
вантажовласника з грузоперевозчиком, обробляючи, аналізуючи
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усі дані про вантаж, його характеристики і автомашину, відповідну
для цього перевезення, здійснюють пошук необхідного
транспортного засобу, передбачають усі умови перевезення. Проте
частина фрахту за послуги отримує підприємство - експедитор.
Великі автотранспортні підприємства республіки сьогодні є
безпосередніми лідерами в об'ємах транспортних коштів, що,
здавалося, би дає їм можливість захопити вантажний
автомобільний ринок повністю. Проте проблемою для них є
недостатньо структурований процес управління транспортним
процесом. Вантажні автомобільні парки виконують перевезення
вантажів частенько незалежно від оплати поїздки.
Таким чином, великі автотранспортні підприємства країни
прагнуть налагодити вигідні відносини з великими виробничими
підприємствами для перевезення їх продукції в республіканському
і міжнародному повідомленні. Вирішенням проблеми для великих
транспортних підприємств країни є, наприклад, укладення
довгострокових договорів з великими підприємствами вантажовласниками. Також необхідною є структуризація роботи
транспортних відділів за рахунок розділення їх на міські,
республіканські і міжнародні. А ось великі виробничі підприємства
країни (вантажовласники) так само як і транспортно-експедиційні
підприємства (що виконують роль посередництва) прагнуть
налагодити ділові відносини з найбільш вигідними для них
транспортними підприємствами (перевізниками), ставки фрахту за
перевезення у яких найменші. Тут і з'являються проблеми, які
вирішуються компромісним шляхом [2].
Транспортне
господарство
є
складовою
частиною
логістичного ланцюга, тому питанню забезпечення ефективності
управління транспортним господарством в логістичній системі
необхідно приділяти особливу увагу. Транспорт є одним із засобів,
що забезпечують здійснення логістичних операцій на шляху руху
матеріального потоку від джерела сировини до кінцевого
споживача. У складних логістичних виробничо-транспортних і
транспортно-збутових системах потреба в транспортних послугах з
доставки матеріальних ресурсів і готової продукції між їх ланками
визначається залежно від попиту на кінцеву готову продукцію, а
верхні межі провізних платежів (тарифів і додаткових зборів) і
термінів доставки в логістичних схемах доставки визначаються
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залежно від ціни кінцевої готової продукції на ринку і тривалості
логістичний цикл. Основна функція логістики - координація ланок
складних логістичних виробничо-транспортних і транспортнозбутових систем і мінімізація в їх межах логістичних витрат,
включаючи транспортно-логістичні [1].
Для забезпечення ефективності управління транспортом в
логістичній системі необхідно передбачати такі заходи, як облік
равновыгодности робіт між споживачами транспортних послуг і
грузоперевозчиками, наявність стимулів для підвищення
продуктивності і зниження витрат, наявність стимулів для
підвищення якісних параметрів транспортування вантажів,
забезпечення гнучкості транспортних тарифів по відношенню до
ринкової кон'юнктури, облік реакції на зміна попит і конкуренція
на ринок транспортний послуга.
Ключовим питанням функціонування автотранспортного
комплексу у Білорусі, як і в інших державах на пострадянському
просторі, являється вдосконалення державного регулювання,
створення механізмів державно-приватного партнерства, правил
оподаткування, тарифної політики, а також антимонопольне
регулювання. Світовий досвід свідчить, що найбільш ефективна дія
держави на діяльність транспорту полягає в забезпеченні
справедливої конкуренції не лише між усіма видами транспорту,
але і між підприємствами однієї галузі.
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА
Статья посвящена современным моделям эффективного бизнеса, как на
примере прошлых лет, так и сейчас. Показаны возможности, проблемы,
перспективы современных бизнес моделей. Рассматриваются как преимущества,
так и недостатки некоторых бизнес моделей. Приведѐн анализ деятельности
бизнес моделей в разный промежуток времени, начиная с 70-х годов. Освещаются
мнения предосторожности, которым стоит прислушаться некоторым
предприятиям. Рассматриваются направления развития некоторых бизнес
моделей. Уделено внимание особенностям некоторых бизнес моделей.
Ключевые слова: экономика, модели, бизнес, мнение, логистика, цепи,
поставки, практика, персонал, движение,
мероприятие, акценты, время,
выручка, прибыль, запасы, работа, затраты.
Article is devoted to modern models of effective business, as on the example of
last years, and now. opportunities, problems, prospects of modern business models are
shown. are considered both advantages, and shortcomings of some business models. the
analysis of activity of business models is provided to a different period, since 70th years.
opinions of precaution which some enterprises should listen are covered. the directions
of development of some business models are considered. the attention to features of
some business models is paid.
Keywords: economy, models, business, opinion, logistics, chains, deliveries,
practician, personnel, movement, important, action, accents, time, vyouchka, profit,
stocks, work, expenses.
Стаття присвячена сучасним моделям ефективного бізнесу, як на
прикладі минулих років, так і зараз. Показано можливості, проблеми,
перспективи сучасних бізнес моделей. Розглядаються як переваги, так і недоліки
деяких бізнес моделей. Приведений аналіз діяльності бізнес моделей в різний
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проміжок часу, починаючи з 70-х років. Висвітлюються думки обережності, яких
варто прислухатися деяким підприємствам. Розглядаються напрями розвитку
деяких бізнес моделей. Приділено увагу особливостям деяких бізнес моделей.
Ключові слова: економіка, моделі, бізнес, думка, логістика, ланцюги,
поставки, практика, персонал, рух, захід, акценти, час, виручка, прибуток,
запаси, робота, витрати.

Современная экономика сталкивается с некоторыми
серьезными проблемами. Существующие бизнес-модели больше не
дают ответы на соответствующие вопросы, заданные сегодня.
Влияние Интернета растет чрезвычайно. Природные ресурсы
истощаются быстрыми темпами. Институциональная среда
меняется и это означает, что роли клиентов, потребителей и других
заинтересованных сторон меняются также. Это влияет на
ответственность компаний всех размеров [1].
В мировой практике бизнес логистика стала целеполагающей
сферой деятельности с середины 70-х годов. Бизнес Логистика
является относительно новым термином и концепцией в
современной бизнес-лексике. Его происхождение можно
проследить до II мировой войны, когда способность мобилизовать
персонал и материал был решающее значение для исхода войны.
Бизнес логистика относится к группе соответствующих
мероприятий всех участников движения и хранения продуктов от
источников сырья до конечных потребителей. Для организации,
бизнес-логистика играет важную роль. Во-первых, бизнеслогистика дает возможность для фирмы, чтобы создать устойчивое
конкурентное преимущество для себя путем создания системы,
которая выполняет потребности лучше, чем конкуренты клиентов.
Многие фирмы начали смотреть бизнес логистику в качестве
эффективного конкурентного оружия [2].
С этого времени акценты в оценке силы бизнеса сместились
в область ресурсного потенциала и экономии на издержках
обращения. Это прежде всего потому, в современном бизнесе
существенно возросло время прохождения товара по различным
каналам материально-технического обеспечения (свыше 90%
временных затрат), что и вызывает повышенный интерес к
логистике.
Малые, средние, большие и транснациональные компании
ищут бизнес-модели, которые будут способствовать решению
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различных социальных проблем.
Бизнес-модель или модель (цепочка) создания ценности - это
способ преобразования конкурентных преимуществ фирмы в
денежный эквивалент (выручка, прибыль). Бизнес-модель не
обязательно основывается на инновациях, просто в последнее
время, благодаря достижениям НТП, на рынке преобладают
именно
инновационные
бизнес-модели,
реализующие
интеллектуальную квази-ренту. До недавнего времени преобладали
модели закрытых инноваций, когда вся цепочка создания
стоимости реализовывалась внутри фирмы - начиная с создания
новой идеи, инновационного продукта до процессов сбыта и даже
обслуживания потребителей. Однако бизнес-модели закрытых
инноваций в последнее время подвергаются разъедающему
воздействию окружающей рыночной среды за счет повышения
плотности поля знаний и скорости имитации новых технологий и
продуктов в основной системе логистики[3].
Основная система логистики может быть описана очень
просто. Процесс начинается с клиента, размещающего заказ у
организации. Продукт тогда или произведен или отправлен от
инвентаря к клиенту. Поскольку больше продуктов продано,
больше сырья должно быть приобретено от поставщиков и
произведено большее количество продуктов, чтобы пополнить
материальные запасы. Способ, которым формируются части этой
системы, определит, как и когда клиент получит заказ. Таким
образом, основная цель системы логистики - обслуживание
клиентов. Работа специалиста по логистике состоит в том, чтобы
проектировать систему, которая обеспечивает желаемый уровень
обслуживания клиентов в самой низкой общей стоимости.
Снижение затрат, должно быть уравновешено с потребностью
обеспечить оптимальные уровни обслуживания клиентов и
удовлетворения.
Интеграция различных функций товародвижения дает
возможность устанавливать оптимальное соотношение интересов
различных компаний и подразделений фирмы, достигать на этой
основе минимизации совокупных издержек и получать такой
общий результат деятельности, который превосходит сумму
отдельных эффектов [1].
Приступая к построению формальных моделей бизнес143
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процессов желательно представить их роль в общем ряду бизнесмоделей компании. В общем случае, задача структурного описания
процессов может преследовать следующие цели:
стратегический анализ организации процессов компании, с
целью моделирования взаимодействия ее подразделений между
собой и с контрагентами;
организация и оптимизация логистических цепочек;
постановка системы качества, также связанная с
достижением стратегических целей предприятия;
и, наконец, еще один случай, когда формальное описание
процессов является необходимым - это переход к их
компьютеризации. Здесь надо еще точнее представить каждый из
процессов – ресурсы, документы, исполнителей, действия, условия
ветвления и т.п. [1].
За последние годы среда, в которой функционируют
белорусские предприятия, радикально изменилась. На первый план
выходят вопросы повышения эффективности деятельности
предприятий. Данная задача носит сложный комплексный характер
и ее решение невозможно без рационального проектирования
организации, разработки стратегии, организации маркетинговой
деятельности и реализации инновационной политики.
Маркетинг, как одна из функций менеджмента, прошел
несколько этапов своего развития. В настоящее время все больше
говорят
о
формировании
маркетинговых
отношений,
представляющего собой практику построения долгосрочных
взаимовыгодных
отношений
с
ключевыми
партнерами,
взаимодействующими на рынке: потребителями, поставщиками,
дистрибьюторами
в
целях
установления
длительных
привилегированных отношений [2].
Следует учитывать и то, что в современном мире
маркетинговая информация имеет огромную ценность: от знания
того, что происходит на рынке, зависит успех или неудача фирмы.
Поэтому сегодня «основной проблемой для принятия эффективных
управленческих решений является сбор и обработка маркетинговой
информации, а также ее распространение между членами
управленческой команды».
Маркетинговая информация используется в процессе
принятия решений, относящихся к различным функциональным
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областями и в сфере логистики. Все исследователи в области
логистики сходятся во мнении, что информация является ее
важнейшим стратегическим ресурсом, поэтому информационное
обеспечение играет в логистике ключевую роль. Эффективное
управление материальными потоками невозможно в отсутствии
мощной информационной системы, обеспечивающей управляющих
своевременной
достоверной
информацией.
Современные
эффективные логистические системы больше, чем когда-либо,
нуждаются в своевременной и точной информации.
Успешная деятельность компании на рынке находит
отражение и в ее финансовых результатах. Поэтому вопросам
управления финансовыми потоками в компании в рамках
настоящего исследования уделено большое внимание [4].
Новые технологии будут играть все более и более важную
роль в бизнес-логистике. Новые программные средства
предоставят менеджерам с лучшими способами проанализировать
исполнение сетей логистики. Интернет-приложения откроют
внутреннюю информацию всем участникам системы поставок.
Аутсорсинг логистики, вероятно, увеличится, в то время как рост
сторонних фирм логистики продолжится. В гражданском
законодательстве Беларуси отсутствует понятие договора
аутсорсинга. Единственным нормативным документом, в котором
содержится определение аутсорсинга, является письмо Нацбанка
Республики Беларусь «Об использовании в работе принципов
управления операционным риском». Согласно этому письму (а
датировано оно 2006-м годом) аутсорсинг – это привлечение
сторонней организации для выполнения отдельных видов работ.
Компания, где не хватает собственных ресурсов для осуществления
какой-либо
деятельности,
благодаря
аутсорсингу
имеет
возможность себе
позволить
это без дополнительных
существенных затрат. Так же благодаря аутсорсингу повышается
производительность и уровень стабильности IT-систем, снижаются
риски и издержки. Минимизируются простои, а значит, и
финансовые потери компании. В целом же развитие аутсорсинга в
Беларуси привело к тому, что появился большой штат
профессиональных разработчиков. Сформировался развитый
рынок труда с высоким для нашей страны уровнем зарплат и
хорошими условиями для работы и профессионального роста [5].
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В условиях финансового кризиса большинство компаний
уделяют приоритетное внимание вопросам антикризисного
управления и лишь немногие компании-лидеры направляют свои
основные усилия на разработку новых бизнес - моделей, которые
позволят занять им лидирующие позиции на рынке в период
будущего роста [1].
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОВЦЕВОДСТВА
В статье исследованы проблемы развития овцеводческих предприятий в части
ценообразования и реализации продукции отрасли, предложен механизм формирования
эффективной системы реализации овцеводческой продукции.
Ключевые слова: реализация продукции овцеводства, мясо овец, коэффициент
рыночного предпочтения, объединение по закупке и реализации овцеводческой продукции.
The article studies the problems of sheep breeding development in terms of
pricing and sales industry, the mechanism of formation of effective system of the
implementation of sheep-breeding products.
Keywords: product sales of sheep, meat sheep, the coefficient of market
preferences, the Association for the purchase and implementation of sheep-breeding
products.
У статті досліджені проблеми розвитку вівчарських підприємств в
частині ціноутворення та реалізації продукції галузі, запропоновано механізм
щодо формування ефективної системи реалізації вівчарської продукції.
Ключові слова: реалізація продукції вівчарства, м'ясо овець, коефіцієнт
ринкової переваги, об'єднання по закупівлі та реалізації вівчарської продукції.

Сегодня предприятия, производящие продукцию овцеводства
испытывают экономические трудности. Этому способствует много
причин, прежде всего, ценовая политика и несовершенный рынок
сбыта овцеводческой продукции, поскольку закупочные цены на
продукцию отрасли не возмещают производственных затрат,
отсутствуют выгодные каналы реализации продукции овцеводства
в результате товаропроизводители терпят убытки.
Действие рыночных механизмов в овцеводстве как
специфической отрасли экономики, имеет свои особенности,
которые заключаются в том, что не всегда цена на продукцию,
определенная соотношением спроса и предложения, возмещает
производственные затраты предприятий.
Товаропроизводители овцеводческой продукции в структуре
147

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (8). 2015

своих предприятий, не имея специальных подразделений и
специалистов по реализации продукции, изучению конъюнктуры
рынка преимущественно оказываются обреченными на неудачу
посредством формирования низких цен на продукцию отрасли и
реализации ее через непрозрачные схемы, так как рынок
овцеводческой продукции монополизирован посредническими
структурами.
Экономические условия, в которых работают отрасли,
имеющие отношение к овцеводческой продукции на всех стадиях
ее производства и реализации являются неэквивалентными. В
структуре
стоимости
товарной
продукции
доля
товаропроизводителей
составляет
только
2-3%,
а
перерабатывающих, торговых предприятий и других посредников –
97-98%. В странах развитого овцеводства доля первых колеблется в
границах 40-50% [1, c.8].
Отечественный рынок овцеводческой продукции является
неорганизованным, на котором отсутствуют эффективные
структурные элементы организации рынков по примеру
европейских стран.
Посредники при проведении торговых операций с шерстью и
мясом овец закупают продукцию по ценам, которые не отвечают даже
половине ее себестоимости, на что вынуждены идти руководители
предприятий через безвыходность положения [2, c.25].
Дальнейшее игнорирование проблем ценообразования и
формирования цивилизованных и прозрачных каналов реализации
овцеводческой продукции от производителя к конечному
потребителю на выгодных условиях для всех участников грозит
банкротством.
Следует заметить, что за последние годы на мировом рынке
продукции овцеводства значение мяса в сравнении с шерстью
существенно выросло. Мясо молодых овец пользуется большим
спросом у населения многих стран, несмотря на то, что цены на нее
выше, чем на мясо взрослых овец. В Америке цены на ягнятину выше в
3,0-3,5 раза, в Австралии 1,9-2,2 раза. Практика международного
рынка свидетельствует о том, что на нем мясо овец представлено
различными категориями. При этом на каждую категорию
ягнятины и баранины устанавливается разная цена реализации, что
дает прямую и безоговорочную выгоду заниматься производством
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такой разнообразности баранины [2, c.27].
На отечественном рынке цены на мясо молодняка и взрослых
овец одинаковы.
В зависимости от вкусовых свойств этой продукции и
возраста животных производимое овечье мясо можно разделить на
шесть категории:
1) ягнятина от двухнедельных ягнят;
2) ягнята-молочники (забитые при отъеме от маток);
3) молодая баранина возрастом до 8 месяцев;
4) баранина, полученная от овец до года;
5) от одного до пяти лет;
6) старше пяти лет [2,3].
Весь объем производимого мяса овец деленный на категории, по
ценам которые привязаны к цене мяса, полученного от овец до года с
учетом коэффициента предпочтения продукции потребителями отразит
преимущества питательной ценности ягнятины и молодой баранины.
Доход от продажи всей продукции можно будет определить как сумму
доходов, полученных от продажи мяса всех шести категорий
Д

6

Цб

Кi

Жi

(1)

i 1

где:

Цб –
Кi –
Жi –

цена мяса, полученного от овец возрастом до года,
грн/ц;
коэффициент рыночного предпочтения продукции;
живая масса мяса i-той категории, ц.

Производство мяса овец по категориям и реализация продукции
по ценам, установленным с учетом коэффициента рыночного
предпочтения, позволяет получить гарантированную экономическую
выгоду.
Повысить эффективность развития овцеводства, возможно
также усовершенствовав рынок сбыта продукции отрасли
посредством создания региональных объединений по закупке и
реализации овцеводческой продукции. Такие объединения должны
являться
элементом
инфраструктуры
рынка
продукции
овцеводства и представлять собой совокупность организационноправовых и других служб, обеспечивающих связь между
товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями и
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потребителями продукции отрасли.
Функциями объединений являются:
осуществление закупки, транспортировки, хранения и
реализации овцеводческой продукции;
сбор информации о ценах и направлениях реализации
продукции, конъюнктуре рынка;
изучение спроса и предложений;
выбор целевых рынков;
анализ рыночной ситуации;
выбор стратегии маркетинга с учетом воздействия внешних
факторов;
формирование инфраструктуры рынка отрасли и региона.
Эффективность
реализации
овцеводческой
продукции
товаропроизводителями через объединение можно отразить формулой:
Цз
а
(2)
Э
1
Ц р (1 а)
где:
Э–
эффективность реализации овцеводческой продукции
товаропроизводителями через объединение;
Цз – закупочная цена в объединении, грн;
Цр – цена реализованной продукции, грн.
а–
доля овцеводческой продукции, реализованной через
объединение.
Следует отметить, что анализируемая эффективность не зависит
от объема реализованной продукции и от затрат на реализацию. Значение
эффективности зависит только от двух параметров: отношение цены
закупочной к цене реализации и доли продукции, реализованной через
объединение. Наибольшая эффективность достигается в случае,
когда цена закупочная сравнима с ценой реализации.
Производство и реализация мяса овец по ценам с учетом
коэффициента рыночного предпочтения, создание объединения по
закупке и реализации продукции овцеводства даст возможность
противостоять
монополизации
посреднических
структур,
перерабатывающих и торговых предприятий, соблюдать интересы
товаропроизводителей, выгодно реализовать овцеводческую
продукцию,
определить
оптимальную
стратегию
функционирования отрасли на основании требований рынка.
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА
В статье исследована сущность современной модели эффективного
бизнеса. Автор определяет понятие бизнеса и его эффективность, а также
основные составляющие современной модели эффективного бизнеса.
Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, эффективный бизнес,
модель эффективного бизнеса, эликсир бизнеса.
The paper studies the essence of a modern model of effective business. The
author defines the concept of the business and its efficiency, as well as the basic
components of a modern model of effective business.
Keywords: business, business, business performance, effective business model,
the elixir of business.
У статті досліджено сутність сучасної моделі ефективного бізнесу.
Автор визначає поняття бізнесу та його ефективність, а також основні
складові сучасної моделі ефективного бізнесу.
Ключові слова: підприємництво, бізнес, ефективний бізнес, модель
ефективного бізнесу, еліксир бізнесу.
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Основой рыночной экономики любой страны является
предпринимательство, проявляемое средними и малыми
предприятиями. Предпринимательство способствует созданию
благоприятных условий для практической реализации талантов и
способностей каждого индивида, увеличению духовного и
материального потенциала общества, что ведет к сплочению нации
(развитие национальной гордости и национального духа).
Предпринимательство обеспечивает мобильность в условиях
рынка, способствует созданию глубокой кооперации и
специализации,
без
которой
невозможна
его
высокая
эффективность. Так же предпринимательство создает атмосферу
конкуренции, что приводит к появлению более низких цен,
одновременно с этим не снижая качество продукции. Появление
большого числа средних и малых фирм выгодно и актуально для
экономики страны, т.к. это приносит реальные деньги в бюджет
государства,
создаются
новые
рабочие
места.
Предпринимательство нуждается в государственной поддержке для
качественного улучшения информационно-методической базы; для
проведения инвентаризации бездействующих и неактивных
производственных площадей; разработки и распространения на
этой основе различных правовых и экономических механизмов
использования субъектов предпринимательства и объектов
государственной собственности [1].
Во всем вышесказанном и заключается актуальность
выбранной темы исследования.
Основной целью работы является изучение современной
модели эффективного бизнеса.
Начиная работу по исследуемой теме, определимся с самим
понятием «бизнес».
Ознакомившись со значением слова «бизнес» по Ефремовой,
Ожегову, энциклопедическому, финансовому и бизнес словарям
можно дать следующую трактовку данному понятию: бизнес предпринимательская деятельность (дело, занятие), направленная
на достижение определенных результатов (получение прибыли) [2].
«Бизнес — это искусство извлекать деньги из кармана
другого человека, не прибегая к насилию» (М. Амстердам)
Удивительно, как точно М.Амстердам охарактеризовал суть
бизнеса с точки зрения предпринимателя. Когда человек открывает
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свое «дело» он задается тремя вопросами: что производить, как
производить, для кого производить? Что производить? Те товары и
услуги, которые удовлетворят потребности потребителя. А, если
потребности в основном удовлетворены, то бизнесмен
искусственно создаст новые: лишь бы его товар продавался [3].
Прежде чем начать разговор о создании эффективного
бизнеса стоит дать ответ на вопрос «какой бизнес правильно
считать эффективным?». Эффективный бизнес – это бизнес,
приносящий при минимуме вложений максимум прибыли и
времени [4].
Есть хорошая цитата Роберта Кийосаки из его книги «Как
уйти в отставку молодым и богатым». Она гласит – «Всегда нужно
начинать с конца, когда что-то начинаешь» Таким образом, еще на
этапе создания бизнеса необходимо знать и понимать, каким
должен быть бизнес, который будет считаться эффективным?
Прежде всего, он должен быть максимально прибыльным с
минимальными затратами средств и времени. И соответственно,
выбирать нужно тот сегмент рынка, в котором текущие знания
основателя бизнеса будут на самом высоком уровне.
Идея бизнеса должна быть, в первую очередь, увлекательной,
умной, логичной и, по возможности – простой. Это послужит
основным фундаментом успеха.
Важно думать не только о руководящих позициях, но и о
должностях находящихся уровнем ниже, но, ни в коем случае не
брать на себя эти обязанности.
Еще одна важная деталь эффективного бизнеса — он не
нуждается в постоянном внимании руководителя. Еще Джон
Рокфеллер говорил – тому, кто много работает, некогда зарабатывать
деньги. Для того, чтобы организовать самостоятельный
саморегулируемый бизнес, который потребует от Вас минимум
внимания, нужно набрать грамотную и квалифицированную рабочую
команду.
Настоящий бизнесмен не должен ставить себе за цель служение
собственному бизнесу, а напротив бизнес непосредственно должен
подчиняться ему.
Эффективный бизнес способен давать прибыль даже во
время отсутствия руководителя. Ему достаточно несколько часов в
неделю на решение всех деловых и организационных вопросов,
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при этом доходность должна оставаться стабильной [5].
Вывод, который можно сделать из всего вышесказанного –
что эффективный бизнес – это такой бизнес, который способен
приносить стабильную прибыль без участия руководящего лица.
На стадии создания бизнеса на момент его зарождения надо
оставаться единым с ним. Поскольку именно на этапе становления
и роста, бизнес подобно маленькому ребенку, нуждается в
постоянном присутствии бизнесмена. Конечно, так будет не всегда,
когда он окрепнет и встанет на ноги, ему уже не потребуется столь
тщательный ежеминутный контроль. Но это еще не значит, что он
уже вырос. Вырастить и потерять неопытного ребенка очень
просто, а вот если просто находится рядом и смотреть со стороны,
иногда делая подсказки, бизнес можно отпускать в свободное
плавание под руководством опытного капитана. А главное надо
понять тот факт, что основная задача бизнеса облегчать жизнь. Вот
как выглядит модель эффективного бизнеса:
- предлагаемые товары и услуги, прежде всего, должны быть
востребованы широким кругом потребителей, что сделает их
продажу быстрее и легче;
- продажа услуг должна быть под силу сотруднику,
имеющему самую низкую квалификацию;
- бизнес - модель обязана основываться на безукоризненном
выполнении строгих инструкций каждым сотрудником компании;
- бизнес должен полностью зависеть от созданной системы, а
не от исполнителей. Так как в правильно созданной системе один
исполнитель легко заменяется аналогичным;
- только стремление к созданию эффективного бизнеса
позволит стать настоящим бизнесменом [4].
Возможен ли эффективный бизнес? Возможен, если
применять эликсир для бизнеса, некое уникальное средство. Во все
времена люди стремились получить универсальное, уникальное
средство для быстрого и надежного решения своих текущих
проблем. Времена были разные, а значит и проблемы были разные.
Но вот есть одна проблема, которой раньше не было, потому, что
времена были другие, а посему раньше и не искали средства для ее
решения. Проблема, о которой идет речь - низкая эффективность
бизнеса, иногда даже доходящая до отрицательных величин.
Соответственно, сейчас основная задача – поиск эликсира бизнеса
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для того, чтобы повысить эффективность бизнеса, потому что
только эффективный бизнес радует бизнесмена. Над этой
проблемой бьются ведущие экономисты мира, в основном
маркетологи, потому что именно они находится в авангарде
бизнеса.
Для того чтобы найти эликсир бизнеса, его нужно как-то
обозначить, потому, что когда не знаешь что ищешь, вряд ли
найдешь. Есть даже выражение, гласящее, что правильно
поставленная проблема – на 50% решенная проблема. Как
показывают опросы, основная проблема современного бизнеса
состоит в дефиците потребителей. Таким образом, эффективный
бизнес - это бизнес, при котором нет дефицита потребителей.
Раньше был дефицит ресурсов, потом дефицит товаров, но с этими
проблемами человечество справилось. Товаров хватает, услуг
хватает, магазинов, где все можно купить хватает, в общем, всего
хватает, но вот потребителей для всего этого почему-то не хватает,
хотя людей намного больше, чем товаров, еще больше
возможности людей быть потребителями этих товаров. При этом и
денег у людей хватает, если нет в наличии, можно взять достаточно
доступный кредит. Получается, что проблема кроется именно в
людях. Состоит эта проблема в том, что люди не потребляют
товары в нужном для бизнеса количестве. Раз они этого не делают,
значит, им что-то мешает это делать. Ну, или им чего-то не хватает
для того, чтобы это делать.
Таким образом, первое свойство, которым должен обладать
эликсир бизнеса – превращать людей в потребителей. То, что
изначально нет потребителя – это факт. Простой человек
отличается от потребителя тем, что он не имеет желание и
намерение купить товар. Потребитель в свою очередь имеет такое
желание. При этом то, что делает человека потребителем, явно
находится у него внутри.
Второе свойство состоит в том, что он должен иметь
возможность быть помещенным в человека, но не должен быть
заметен для внешнего наблюдателя.
Еще одно важное свойство, которым должен обладать
эликсир бизнеса состоит в том, что после того, как он попадает в
человека, человек должен ощущать его как часть себя. Если
человек не будет воспринимать эликсир бизнеса как часть себя, он
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будет ему сопротивляться, будет хотеть от него избавиться и
сделает для этого все возможное.
Также эликсир бизнеса и его действие не должно
заканчиваться. Один раз попав в человека он должен превращать
его в потребителя навсегда.
Кроме того, эликсир должен обладать такими свойствами,
чтобы организм не мог его разрушить или каким-то образом
переварить, потому что в этом случае снова и снова придется
делать так, чтобы человек потребил эликсир бизнеса.
Также эликсир должен быть таким, чтобы его было
достаточно сложно получить. Если каждый сможет получать
эликсир, то это приведет к тому, что конкуренция будет
зашкаливать, а значит, доходы и прибыли будут низкими.
Если оглянуться вокруг, то можно увидеть, что проблемы с
потребителями есть не у всех бизнесменов. Другими словами
эффективный бизнес существует. По этой причине можно смело
предположить, что эликсир бизнеса уже кем-то получен. Да,
действительно, эликсир бизнеса существует. Некоторым
компаниям удалось его получить. К числу этих компаний можно
отнести американскую компанию Apple, акции которой с момента
получения ей эликсира бизнеса в 1997 году выросли в 75 раз, что
позволило ей недавно стать самой дорогой компанией мира. Кроме
того, что благодаря эликсиру бизнеса выросла цена акций этой
компании, также эликсир бизнеса помог компании Apple поставить
на колени лидера рынка мобильных телефонов – компанию Nokia.
Как оказалось, эликсиром бизнеса, которая позволила достичь этих
результатов является идея. В данном случае под идеей стоит
понимать не какую-то мысль в чьей-то голове, а сущность, вещь в
себе, элемент нашего мира.
Компания Apple открыла эликсир бизнеса и стала им
пользоваться. Теперь у компании Apple эффективный бизнес.
Однако говорить о том, что именно идея является эликсиром
бизнеса, она не спешит, потому что если другие научаться
создавать эликсир и главное правильно его применять,
конкурентов у нее будет много и тогда эффективность бизнеса
может снизиться. Существенный момент состоит в том, что знать о
том, что такое эликсир бизнеса, а также знать как его получить
недостаточно для того, чтобы добавиться успеха. Главное, что
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нужно для успеха – это уметь применять эликсир, уметь
осуществлять весь цикл работ. Для всего этого нужна технология,
системная технология. Такая технология есть – это ноомаркетинг.
Он позволяет сформировать правильное отношение к эликсиру
бизнеса. Он позволяет получать эликсир бизнеса, он позволяет
внедрять его в человека и превращать человека в потребителя.
Ноомаркетинг позволяет решать главную проблему современности
– устранять дефицит потребителей [7].
Современная модель эффективного бизнеса формируется под
воздействием ряда процессов. Это глобализация, кооперация и
конкуренция бизнеса, глобальная информатизация [8, с. 272-279],
концепция взаимодействия [9, с 50-53] и др. В этих условиях
образуется более эффективная экономическая среда в виде
высокоорганизованных
технологических
кластеров
бизнеспроцессов. Они представляют собой сквозные технологии, которые
обладают высоким мультипликативным эффектом, воздействующим
на весь производственный процесс – от проектирования и
конструирования до выпуска и доведения товара до потребителя.
Таким образом, прежде чем создать эффективный бизнес,
надо найти хорошую идею. В традиционном бизнесе все ниши уже
заняты, поэтому надо искать что-то новое, оригинальное. К
сожалению не каждому это под силу. Но если очень сильно
захотеть, то идея всегда придет.
Новые технологии для малого бизнеса которые умело
спрятанные в асфальт могут стать хорошей идеей. Есть и
парковочные локаторы, и прочие устройства, которые встроены в
покрытие дороги. Европа оказалась впереди всех, запустив через
асфальт всемирную паутину - интернет. Технология носит название
iPavement.
Тенденция бесплатного доступа Wi-Fi и
другие новые
технологии для малого бизнеса со временем будут набирать обороты,
и завоевывать популярность, распространяясь по всему свету.
С помощью разработке iPavement, теперь будет очень просто
выходить в интернет прямо на пешеходной дороге. Одна компания
в Испании сделала тротуарную плитку с wifi и еще Bluetooth
коннектором.
Такая плитка изготовлена из карбоната кальция и обладает
габаритами 40x40x7 см, а вес каждой около 25 килограмм. Зона
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покрытия этой уникальной плитки - 350 - 580 м2, учитывая
ландшафт местности. Плитка выпускается в ассортименте
(гофрированная и гладкая).
Система так же поддерживает Linux и некоторые приложения,
которые разрешают пользователям ориентироваться по карте,
пользоваться виртуальной библиотекой, информационными гидами и
т. д. Все приложения на немецком, английском, испанском,
португальском, итальянском и французском языках.
Компания, выпускающая плитку, уверена, что эта технология
выведет их на международный рынок. Есть еще бизнес,
заслуживающий внимания - это офисная кровать для сотрудников.
Оригинальная бизнес идея по продаже офисных кроватей. Люди
подолгу засиживаются на работе и есть такие офисы, которые
работают круглосуточно. Тем самым люди испытывают сильную
усталость. В данном случае специально создана офисная кровать.
Такие надувные кровати способны отгородить спящего
человека сбоку, а так же сверху, чтобы он смог спокойно заснуть.
Есть очень успешные компании, занимающиеся такой
оригинальной бизнес идеей и уже успешно продают такие кровати.
В комплекте, как правило, идет насос. С его помощью можно
быстро сдуть и надуть кровать для сна. Надувная кровать очень
мягкая и удобная. Она легко прячется в футляр.
Упакованная кровать выглядит как обычная сумка, которую
можно хранить и в небольшом офисе. Новинка в настоящее время
все больше завоевывает своих поклонников.
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ОСОБЕННОСТИ ПАТЕНТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье исследованы особенности патентного налогообложения в
Калужской области, проанализированы состав и структура патентной системы
налогообложения.
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In the article the peculiarities of the patent taxation in Kaluga region, to analyze
recorded the composition and structure of the patent system of taxation.
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У статті досліджено особливості патентного оподаткування в
Калузькій області, проаналізовано склад і структура патентної системи
оподаткування.
Ключові слова: податки, патент, патентна система.

Как известно, малое предпринимательство, выступая особой
формой экономической активности, является ключевым звеном и
индикатором развития российской экономики [4, с.184]. Более
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того,
малый
бизнес,
в
том
числе
индивидуальные
предприниматели, играет очень важную роль в развитии
экономики на уровне субъектов и муниципалитетов, в обеспечении
местных бюджетов финансовыми ресурсами, необходимыми для
выполнения ими своих задач и функций.
В Калужской области принят Закон «О патентной системе
налогообложения» № 328-ОЗ от 25.10.2012 г., который в
соответствии со статьей 346.43 Налогового кодекса Российской
Федерации вводит в действие на территории области патентную
систему налогообложения с 01.01.2013 г. Чтобы индивидуальный
предприниматель мог работать на основе патента, должны быть
выполнены одновременно ряд условий. В первую очередь, это
условие, которое от предпринимателя не зависит. Чтобы патентную
систему налогообложения можно было применять в каком-либо
субъекте Российской Федерации, его власти должны утвердить
соответствующий закон.
Второе условие, это то, что предприниматель должен
заниматься одним из тех видов деятельности, которые указаны в п.
2 ст. 346.43 Налогового Кодекса Российской Федерации. В
Калужской области разрешены различные виды деятельности, в
отношении которых может применяться патентная система
налогообложения. Закон предусматривает всего 47 видов
деятельности, в их числе: ремонт и пошив швейных, меховых и
кожаных изделий, услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий,
услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, ремонт
мебели, услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего
хозяйства, экскурсионные услуги, сдача в аренду жилых и
нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих
индивидуальному предпринимателю на праве собственности.
Патент приобретается по каждому из видов деятельности
отдельно. Подача заявления в налоговую инспекцию является
заключительным
условием.
Так,
патент,
выданный
индивидуальному предпринимателю по месту постановки ИП на
учет в налоговом органе Калужской области, будет действовать
только на территории региона. индивидуальный предприниматель,
желающий осуществлять деятельность на территории другого
субъекта, вправе получить патент в данном субъекте Российской
Федерации. По количеству патентов ограничений областным
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Законом не предусмотрено.
Кроме того, индивидуальные предприниматели, перешедшие
на патентную систему налогообложения, должны также соблюдать
общие условия работы, касающиеся предельного размера дохода и
стоимости основных фондов и нематериальных активов, которые
регламентируются соответствующими нормами законодательства.
Еще одним условием перехода на патентную систему является
размер годового дохода, который не должен превышать 60 млн.
рублей. Предполагаемый доход определяется на основании закона
Калужской
области
№ 328-ОЗ
«О
патентной
системе
налогообложения».
При
нарушении
вышеперечисленных
условий
индивидуальный предприниматель лишается патента и переходит
на общий режим налогообложения. Закон устанавливает размеры
потенциально возможного к получению ИП годового дохода по
каждому из видов предпринимательской деятельности, по
которому разрешается применение ИП патентной системы
налогообложения согласно приложениям 1, 2, 3 к закону
Калужской области «О патентной системе налогообложения»
№ 328-ОЗ от 25.10.2012 г. Стоимость патента исчисляется по
ставке 6% от возможного к получению годового дохода. Она
ограничивается законодательством от 100 тыс. до 1 млн. рублей.
Но есть некоторые виды деятельности, касающиеся, например,
розничной торговли, к которым применяется повышающий
коэффициент, тогда потенциально возможный к получению доход
может вырасти до 10 млн. руб.
Предпринимателю нет необходимости дожидаться окончания
текущего календарного года. Индивидуальный предприниматель
имеет возможность самостоятельно определять срок и уплачивать
налог только за него. Заявление в налоговый орган подается за 10
дней до начала деятельности по патенту.
Особое значение этот вопрос имеет в рамках решения
существующих проблем несбалансированности региональных
бюджетов [3] и в рамках построения социально ориентированной
бюджетной политики на региональном уровне [1].
Проанализируем сумму поступлений от патентного
налогообложения в Калужской области за 2013 - 2014 гг. В первую
очередь хочется отметить, что в структуре доходов бюджета
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Калужской области, как и в 2013 г., так и в 2014 г. доля
поступлений
по
патентной
системе
налогообложения
незначительная. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Доля поступлений от патентной системы налогообложения в
общей структуре доходов Калужской области за 2013 - 2014 гг.,
млн. руб.

Субъект
РФ

Доходы бюджета

Налог, взимаемый
в связи с
применением
патентной
системы
налогообложения
2013 г.
2014 г.

Доля налога,
взимаемого в
связи с
применением
ПСН в доходах
бюджета, %
2013 г. 2014 г.

2013 г.
2014 г.
Калужская 51162,
52213,8
5,9
11,4
0,012
0,021
область
9
Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных
Федерального Казначейства за 2013-2014 гг.

Следует заметить, что поступления по патентной системе
налогообложения в 2013 г. занимают - 0,012% в общей структуре
доходов или 5,9 млн. руб. В 2014 г. данный показатель возрос
более чем в 2 раза и составил - 11,4 млн. руб. то есть 0,021% в
общей структуре доходов.
В таблице 2 приведены данные о поступлениях от
патентного налогообложения за 2013 - 2014 гг. В 2013 г.
поступления от патентного налогообложения в бюджеты
городских округов составили лишь 3797,02 тыс. руб. В 2014 г.
заметно значительное увеличение по данному показателю,
поступления увеличились на 132,10% по сравнению с 2013 г. и
составили 8813,03 тыс. руб.
Поступления в бюджеты муниципальных районов в 2013 г.
составили 2165,84 тыс. руб. В 2014 г. показатель увеличился на
20,68% и составил 2613,67 тыс. руб. Следует сделать вывод, что
показатели по поступлениям от патентного налогообложения в
бюджеты городских округов и в бюджеты муниципальных районов
имеют положительную динамику. И это оказывает благоприятное
влияние на бюджеты.
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Таблица 2
Динамика поступлений от патентного налогообложения
за 2013 - 2014 гг.
Показатель

2013 г.
тис. рубл.

2014 г.
тис. рубл.

Темп прироста,
%

Итого поступления по
патентному
5962,86
11426,70
+91,63
налогообложению, в т.ч.
Поступления в бюджеты
3797,02
8813,03
+132,10
городских округов
Поступления в бюджеты
2165,84
2613,67
+20,68
муниципальных районов
Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных
Федерального Казначейства за 2013-2014 гг.

В таблице 3 представлена структура налоговых поступлений
по патентному налогообложению за 2013 - 2014 гг.
Таблица 3
Структура налоговых поступлений по патентной системе
налогообложения за 2013 - 2014 гг.
Показатель

Тыс.
руб.

2013 г.
Структура,
%

Тыс.
руб.

2014 г.
Структура,
%

Итого поступлений по
патентному
5962,86
100
11426,70
100
налогообложению, в т.ч.
Поступления в бюджеты
3797,02
63,68
8813,03
77,13
городских округов
Поступления в бюджеты
2165,84
36,32
2613,67
22,87
муниципальных районов
Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных
Федерального Казначейства за 2013-2014 гг.

В 2013 г. поступления в бюджеты городских округов по
Калужской области составили 63,68%, а в 2014 г. данный
показатель увеличился на 13,45% и составил 77,13% в общей
структуре поступлений по патентному налогообложению. В 2013 г.
поступления в бюджеты муниципальных районов составили
36,32%, а в 2014 г. данный показатель уменьшился на 13,45% и
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составил 22,87% в общей структуре поступлений по патентному
налогообложению.
На данном этапе анализа можно сделать вывод о том, что
поступления в бюджеты городских округов занимают большую
долю в структуре и в 2013 г. и в 2014 г. данный показатель
упрочнил свою позицию. Что не скажешь о поступлениях в
бюджеты муниципальных районов. По сравнению 2014 г. с 2013 г.
показатель уменьшил свою долю в структуре поступлений по
патентному налогообложению.
В таблице 4 представлена доля поступлений от патентного
налогообложения в бюджеты городских округов в общей структуре
налоговых и неналоговых доходов бюджета городских округов за
2013 - 2014 гг. Поступления в бюджеты городских округов в 2013
г. составили 0,0005% в общей структуре налоговых и неналоговых
доходов. В 2014 г. данный показатель увеличился в два раза и
составил 0,001%.
Таблица 4
Доля поступлений от патентного налогообложения в бюджеты
городских округов в общей структуре налоговых и неналоговых
доходов бюджета городского округа за 2013 - 2014 гг.
Показатель

2013
Структура,
Тыс. руб.
%

2014
Структура,
Тыс. руб.
%

Поступления в
бюджеты городских
3797,02
0,0005
8813,03
0,001
округов
Налоговые и
неналоговые
7404507,42
100
6615737,44
100
доходы
Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных
Федерального Казначейства за 2013-2014 гг.

В таблице 5 представлена доля поступлений от патентного
налогообложения в бюджеты муниципальных районов в общей
структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципальных районов за 2013 - 2014 гг. Поступления в бюджеты
муниципальных районов в 2013 г. составили 0,0006% в общей
структуре налоговых и неналоговых доходов. В 2014 г. данный
показатель увеличился, но незначительно и составил 0,0007%.
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Таблица 5
Доля поступлений от ПСН в бюджеты муниципальных районов в
общей структуре налоговых и неналоговых доходов
за 2013 - 2014 гг.
Показатель

2013
Структура
Тыс. руб.
,%

2014
Структура
Тыс. руб.
,%

Поступления в
бюджеты
2165,84
0,0006
2613,67
0,0007
муниципальных
районов
Налоговые и
неналоговые
3870394,34
100
3857416,42
100
доходы
Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных
Федерального Казначейства за 2013-2014 гг.

Таким образом, на данном этапе развития патентной системы
налогообложения поступления от патентного налогообложения
занимают незначительную долю в структуре налоговых и
неналоговых доходов бюджетов как городских округов, так и
муниципальных районов. Это связано с тем, что патентная система
налогообложения в Калужской области еще значительно новая, и
большая часть индивидуальных предпринимателей не начали
переходить на данный вид налогообложения. Но следует отметить,
что наблюдается положительная тенденция поступлений от
патентного налогообложению в бюджет.
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ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНТРОЛЮ
ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В статті проведений аналіз інформаційних технологій, які
використовуються у теперішній час в діяльності торговельних мереж,
розглянута специфіка використання ІТ-технологій для роздрібної торгівлі, їх
основні характеристики, переваги та недоліки. Проаналізовано можливості
використання розглянутих ІТ-технологій в управлінні стратегічним потенціалом
торговельного підприємства, виявлено сутність проблем впровадження
інформаційних технологій в процесі управління стратегічним потенціалом
торговельного підприємства.
Ключові слова: інформаційні технології, торговельне підприємство,
конкурентоспроможність, інноваційне реформування управління, хмарні
технології, контрольно-аналітична інформація.
The article analyzed the information technologies used in the present activity at
retailers, the specificity of the use of IT technologies for retailers, their main
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characteristics, advantages and disadvantages. The analysis considered the possibility
of using IT technology to manage potential strategic trading company, revealed the
essence of the problems of information technology in the management of strategic
potential commercial enterprise.
Keywords: information technology, commercial enterprise, competitiveness,
innovation management reform, cloud technology, control and analytical information.
В статье проведен анализ информационных технологий, используемых в
настоящее время в деятельности торговых сетей, рассмотрена специфика
использования ИТ-технологий для розничной торговли, их основные
характеристики, преимущества и недостатки. Проанализированы возможности
использования рассмотренных ИТ-технологий в управлении стратегическим
потенциалом торгового предприятия, выявлены сущность проблем внедрения
информационных технологий в процессе управления стратегическим
потенциалом предприятия.
Ключевые слова: информационные технологии, торговое предприятие,
конкурентоспособность, инновационное реформирование управления, облачные
технологии, контрольно-аналитическая информация.

Підтримка конкурентоспроможності підприємства в умовах
стрімкого розвитку ринкових відносин в Україні потребує від нього
відповідного інформаційного забезпечення своєї діяльності. Тому
проблема ефективного інформаційного забезпечення діяльності
підприємства з використанням автоматизованих систем є досить
актуальною.
Розгляду проблем впровадження інформаційних технологій в
діяльність торговельних підприємств і в процеси управління
присвячено наукові праці великої кількості як зарубіжних, так і
вітчизняних авторів, серед яких: Р. Байя [1], М. М. Бенько [2, 3],
М. В. Дзюба [4], С. В. Івахненков [5], П. О. Куцик [6], Є. В. Мних
[7], С. М. Петренко [8], Н. Ю. Пікуліна [9], М. Попова [10],
Ж. А. Пророчук [11], В. Фролов [12, 13] та ін. Але слід зазначити,
що більшість авторів не в повній мірі розглядає переваги і недоліки
існуючих сучасних інформаційних технологій, особливості і
специфіку їх впровадження в діяльність торговельних підприємств
в процесі управління стратегічним потенціалом торговельного
підприємства з метою прогнозування діяльності, не пропонує
шляхів розв’язання зазначених проблем на практиці.
Впровадження інформаційних технологій дозволить швидко
зібрати інформацію, обробити її, проаналізувати, надати оцінку
фактичного стану підприємства, спрогнозувати й на основі цього
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оперативно прийняти будь-які управлінські рішення. Така система
дозволить організувати бізнес-процеси підприємства та його ITінфраструктуру й зможе відобразити потреби щодо інтеграції і
стандартизації в межах корпоративної операційної моделі для
підвищення ефективності діяльності підприємства, а також
дозволить простежити відповідність між стратегією та шляхами її
досягнення.
До чинників, які призводять до використання інформаційних
технологій належить висока інтенсивність появи й освоєння
нововведень, що істотно впливають на результати підприємницької
діяльності, підвищення ролі інновацій у конкурентоспроможності,
проявлення таких факторів як загострення конкуренції, зростання
дефіциту фінансових ресурсів, відсутність або низька кваліфікація
спеціалістів, здатних комплексно, ефективно й оперативно
використовувати ці ресурси.
Погоджуючись із Є. В. Мнихом, потрібно відзначити, що
утвердженню нових методологічних та організаційних засад
внутрішнього контролю сприяє широке впровадження сучасних
інформаційних
технологій
і
систем
із
відповідним
регламентуванням доступу та правового захисту інформаційних
ресурсів обліку і контролю [7, с. 59].
В практичній діяльності основною складністю є
запровадження моделей та інформаційних технологій, що
забезпечують взаємозв’язок стратегічних цілей і бізнес-завдань.
Для вирішення таких умов найбільш популярними у
використанні підприємствами є програмні продукти ―1С:
Підприємство‖. За їх допомогою обліковий процес достатньо добре
налагоджений. Проте можливості цих інформаційних технологій
щодо впровадження системи бюджетування, оцінки ризиків,
досягнення стратегії на основі збалансованої системи показників
майже
не
використовуються.
Тому
лише
комплексне
запровадження новітніх інформаційних технологій для реалізації
функціональної моделі внутрішнього контролю на практиці
потребує попередньої селекції необхідного програмно-технічного
забезпечення з урахуванням індивідуальних особливостей
діяльності торговельних підприємств.
Водночас виникає питання щодо шляхів автоматизації та
інтеграції
збалансованої
системи
показників
зі
всіма
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управлінськими системами, що є потрібною апаратно-програмною
підтримкою процесу досягнення конкурентної стратегії, основними
компонентами якої є інформаційні технології. Саме на основі
автоматизації процесу розрахунку збалансованої системи
показників можна досягти поставлених бізнес-цілей із
відповідними причинно-наслідковими зв’язками, а система
повинна використовуватися як основний інструмент реалізації
стратегії підприємства, що постійно експлуатується і коригується в
режимі реального часу.
На даний момент для підтримки збалансованої системи
показників існує багато програмних засобів, як у вигляді
самостійних пакетів, так і у вигляді модулів управлінських
інформаційних систем із CRM-системами і ―касовими
менеджерами‖. Вони без особливих витрат дозволять отримувати
щоквартальні (щомісячні, щоденні) звіти про обрану збалансовану
систему показників.
Якщо на підприємстві у системі управління стабільно
працюють декілька прикладних програм (облікових, фінансових,
маркетингових), то в цьому середовищі можна створити додаткові
звіти для перевірки показників без впровадження окремого
програмного забезпечення для автоматизації розрахунків
збалансованої системи показників. Там, де індикатори даної
системи вимагають ручного введення інформації, треба описувати
регламент отримання і введення інформації і призначати
відповідальних за процес.
Необхідною є також перевірка відповідності показників
нормативним значенням із урахуванням принципу ―за інших
рівних умов‖. Отримані таким чином стратегічні цілі й показники
повинні проходити остаточну перевірку на те, чи вони можуть
реалізовуватися в межах підприємства: пропускна здатність складів
і магазинів, чисельність персоналу, величина джерел фінансування.
Більшість західних програмних засобів, які представлено
ринку України (―Camshare‖, ―Crystal Decision‖, ―Hyperion, Oracle‖,
―PeopleSoft‖, ―SAP‖, ―SAS Institute‖, ―Business Studio‖), мають
засоби для роботи з Balanced Scorecard (збалансована система
показників). Проте вартість таких програмних продуктів достатньо
висока, що перешкоджає їх застосуванню. Найбільш прийнятним
за ціною є програмний продукт ―1С:ABIS.BSC‖, в основу
169

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (8). 2015

функціонування якого покладено метод ЗСП, що забезпечує
розширення інформаційних можливостей системи управління
шляхом додавання нефінансових показників до системи
оцінювання
результатів
діяльності
підприємства.
Такий
програмний продукт можна рекомендувати до використання
великим та середнім торговельним підприємствам.
Щодо малих підприємств, то найбільш прийнятним є MS
Axapta, який дозволяє проведення максимальної деталізації
аналітично-контрольних процедур, зокрема в блоці збалансованої
системи показників. У цьому пакеті кінцева мета обробки даних –
отримання поточного показника в заданій системі координат. Звіт
за показниками представляється в найбільш зручній формі – в
графічному вигляді. Уніфіковане відображення інформації
дозволяє миттєво оцінити значення показників всіх бізнеспроцесів, за які відповідають керівники центрів відповідальності.
Це дає можливість проаналізувати, який бізнес-процес вимагає
негайного втручання, і визначити відповідального за нього.
Наприклад, оборотність товарних запасів зростає, але виручка не
досягла бажаного значення, тому що скорочується сума середнього
чека. Отже, маркетинговій службі необхідно терміново
скоригувати асортиментну політику, ввести нові програми
лояльності тощо.
Варто зазначити, що ПП 1С:ABIS.BSC і MS Axapta
дозволяють автоматично отримати показники для системи з різних
модулів:
фінансів,
логістики,
складу,
управління
взаємовідносинами з клієнтами та управління персоналом. Для
розрахунку кожного показника в інтегрованій системі задається
формула, яка використовує дані з таблиць, розташованих у різних
модулях системи.
Разом з тим, можлива інтеграція пакетів SAP SEM з MS
Axapta або з такими системами, як 1С:Підприємство, що працюють
у торговельному залі. Дані з торговельного залу від
1С:Підприємство автоматично надходять в ERP-систему з модулем
збалансованої системи показників, що є складовою вищевказаних
пакетів.
Варто звернути увагу, що типова конфігурація ―Управління
торговельним підприємством‖ на платформі ―1С:Підприємство 8.3‖
включає розділ ―Бюджетування‖ та об’єднує роботу бухгалтера і
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менеджера в єдину гнучку інформаційну систему.
Система автоматизації процесів бізнес-планування з
розвиненою бюджетною моделлю повинна використовуватися на
торговельному підприємстві, адже при її впровадженні виникає
низка переваг: єдиний процес затвердження та коригування
бюджетів; узгодження даних операційних та фінансових бюджетів
із показниками стратегії зростання; підвищення якості бюджетного
управління за рахунок закріплення відповідальності за керівниками
структурних підрозділів; запровадження контролю за реалізацією
стратегії на основі збалансованої системи показників; єдине
інформаційне поле для формування та збереження даних
управлінської звітності; співставлення даних підприємства з
конкурентами для оцінювання конкурентних переваг.
Серед основних недоліків застосування ІТ-технологій варто
назвати: відсутність єдиної моделі бюджетування для підприємств
із різною організаційною структурою; відсутність чіткого
розподілу обов’язків між керівниками центрів відповідальності;
відсутність план/факт-аналізу та бенчмаркінгу.
Проте необхідно проаналізувати доцільність застосування
такого програмного забезпечення щодо автоматизованого
бюджетування для різних груп підприємств, адже тут важливу роль
відіграють витрати часу на їх впровадження та фінансові витрати.
Ефективним запровадження бюджетування буде для великих
та середніх підприємств із використанням корпоративних
програмних продуктів (рис. 1). Що ж до малих підприємств, то їм
вигідніше використовувати змішану систему бюджетування –
гібрид ―знизу-вверх‖ та ―зверху-вниз‖ в Мicrosoft Ехсеl із
використанням електронних таблиць, системи управління базами
даних, системи розподілення технології зберігання й обробки
інформації [12, с. 17-25].
В умовах конкурентного середовища оцінка впливу ризиків
можлива через формування прогнозних бюджетів у масштабах
торговельного підприємства, автоматичного коригування бізнеспланів і бюджетів із використанням CVP-аналізу та оцінки
операційного важеля, що дозволить враховувати результативність
заходів із управління ризиками.
Для реалізації завдань внутрішнього контролю за виконанням
стратегічних цілей підприємства можливе застосування хмарних
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технологій.
Хмарні обчислення (cloud computing) – це технологія
розподіленої обробки даних, у якій комп’ютерні ресурси й потужності
надаються користувачеві як інтернет-сервіс [13 , с. 45]. Така
технологія передбачає надання користувачеві віддаленого доступу до
послуг, обчислювальних ресурсів і додатків через мережу Інтернет.
Згідно з визначенням Р. Байя ―хмарні технології – визначальна
категорія паралельних та розподілених систем, які складаються із
сукупності взаємопов’язаних комп’ютерів, що є уніфікованим
обчислювальним ресурсом для надання віддалених сервісних послуг‖
[1, c. 600]. І, на відміну від централізованих облікових систем,
організація обліку і звітності у технологіях хмарних обчислень є
складним завданням, тому потребує правильного вибору
організаційної моделі та методології обробки інформації, а основні
принципи організації обліку відповідно до даних технологій
висвітлені у протоколах ААА (протокол Дайметера), CRANE,
BSS/OSS, MIB. Працює така технологія (хмарний облік) на основі
використання відкритого стандарту будь-якого типу записів, яка
―являється основою інтеграції різних за призначенням і по
функціоналу додатків в одному ―портфелі рішень‖ [6, с. 50].
На сьогодні існують три моделі хмарних технологій, які
підприємства можуть обрати в залежності від власної політики
економічної безпеки, конфіденційності даних і пріоритетності
завдань, які повинні бути вирішенні: 1) публічні (зовнішні) хмарні
технології; 2) приватні (внутрішні) хмарні сервіси; 3) гібридні
(змішані) хмарні технології.
Активне впровадження хмарних технологій у бухгалтерську
програму 1С здійснюється через використання таких їх видів: хмара
1С:Підприємство всередині підприємства (Iaas), хмара всередині
холдингу (Paas), хмара для кінцевих споживачів (Saas), використання
хмарних технологій у моделі сервісу (Daas). Проте зараз досить
інтенсивно розвивається такий сервіс, як 1С:Підприємство он-лайн на
основі моделі бізнес-додатку в оренду (Saas), яка передбачає
розміщення облікової системи підприємства у дата-центрі. Всі
послуги щодо регулярного оновлення, резервного копіювання даних
здійснюють системні адміністратори компанії-провайдера. Клієнти,
працюючи з такою системою, бачать вікно ―хмари‖ на своєму
комп’ютері і можуть працювати з ним через персональний пароль.
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На нашу думку, ЕRP-системи на основі хмарних технологій
доцільно використовувати з огляду загальну вартість. Це особливо
важливо для середніх та малих торгових підприємств, адже є
можливість скорочення витрат на ІТ-технології, забезпечення
самообслуговування, економії в початкових інвестиціях, підвищення
ефективності інвестицій у сервісне забезпечення, покращення
екологічності ІТ-проектів, захисту і безпечності ―віртуальних
сервісів‖ та резервного копіювання і відновлення інформації,
одержання матеріальних і нематеріальних вигод за рахунок
мобільності, безпеки, надійності послуг.
Серед недоліків необхідно відзначити головний – відсутність
довіри до деяких виробників хмарних сервісів. Також до перешкод
використання таких технологій відносять: залежність від інтернетпровайдерів, від якості роботи провайдера хмарних сервісів,
неможливість використання попередньої версії програмного
забезпечення, небезпека хакерських атак на сервер. Проте торговельні
підприємства, використовуючи інтегровані комплексні системи на
основі хмарних технологій, здатні вирішувати завдання внутрішнього
контролю.
Враховуючи, що комплексний економічний аналіз, як і
внутрішній контроль, є складовою системи управління, а його
вдосконалення передбачає застосування новітніх інформаційних
технологій, нами запропонована узагальнена схема інформаційних
технологій підсистем аналізу і контролю основної діяльності
торговельного підприємства (рис. 1).
Під час реалізації цих інформаційних технологій усі етапи
виконуються послідовно. Результати виконання кожного етапу є
вхідними даними для початку наступного.
Основними шляхами вирішення зазначених проблем
впровадження інформаційних систем в управління стратегічним
потенціалом торговельного підприємства повинні бути наступні:
зміна традиційної застарілої інформаційної системи на підприємстві;
переконання керівництва в необхідності інвестування в інформаційне
забезпечення управління стратегічним потенціалом шляхом
економічного обґрунтування доцільності; чітка визначеність
стратегічних цілей та завдань інформаційного забезпечення
управління стратегічним потенціалом на підприємстві; розробка
ефективної системи управління стратегічним потенціалом.
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Серед перспектив подальших досліджень у даному напрямі слід
виділити розробку конкретних механізмів інвестування, впровадження
і використання інформаційних технологій в управлінні як зовнішнім,
так і внутрішнім стратегічним потенціалом торговельного
підприємства.
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ФІНАНСОВА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА:
ГНОСЕОЛОГІЯ ТА СУЧАСНА ПАРАДИГМА
У статті досліджено підходи до визначення категорій «фінансова система»
та «фінанси», проведено їх теоретичне узагальнення. Автором екстрапольовано
підхід до фінансів підприємства, як до системи, та запропоновано удосконалене та
уточнене визначення фінансової системи підприємства, як сукупності організаційно
забезпечених фінансових потоків.
Ключові слова: фінансова система підприємства, системний та процесний
підходи, організаційне забезпечення фінансового потоку підприємства.

The article devoted to investigation and theoretical generalization of an
epistemological sense of categories of Financial System and Finance. Author extrapolated
system approach to an Enterprise Finance and proposed an improved determination of a
Financial System of an Enterprise as a complex of organizationally secured financial flows.
Key words: Financial System of an Enterprise, System and Process Approaches,
Financial Flow Organizational Secure.
В статье исследованы подходы к определению категорий «финансовая
система и «финансы», проведено их теоретическое обобщение. Автором
экстраполирован подход к финансам предприятия, как к системе, и предложено
усовершенствованное определение финансовой системы предприятия, как
совокупности организационно обеспеченных финансовых потоков.
Ключевые слова: финансовая система предприятия, системный и процессный
подходы, организационное обеспечение финансового потока предприятия.

Глобальний характер сучасної економіки, якому властиві
географічна необмеженість, висока трансакційна швидкість,
безперешкодний доступ до всіх видів ресурсів, трансграничний рух
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капіталу, потребує перегляду та коригування підходів до визначення
сутності основних категорій, які забезпечують означені процеси.
Однією з таких категорій є фінансова система, референта до макро- та
мікрорівнів, та покликана забезпечити стабільне зростання
(покращення) всіх показників діяльності суб’єктів у довгостроковій
перспективі.
На сьогодні визначення категорій «фінансова система» та
«фінанси» представляє плюралістичну картину. Історично категорія
«фінанси» використовувалася для визначення відносин на державному
(або макро-) рівні, а згодом еволюціонувала, набувши характеристик
системи.
Система – це набір взаємодіючих та взаємопов’язаних
компонентів, які утворюють єдине ціле.[12, 18].
Фінансова система — форма організації грошових відносин між
всіма суб’єктами відтворюючого процесу із розподілу та
перерозподілу сукупного суспільного продукту [16].
Фінансова система – це сукупність ринків та інших інститутів,
які використовуються для укладення фінансових угод, обміну
активами та ризиками [7].
Фінансовасистема — це сукупність урегульованих фінансовоправовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових
установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і
використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди [10].
Фінансова система виникла разом з появою держави і нерозривно
зв'язана з її функціонуванням. За допомогою фінансової системи
держава нагромаджує та використовує кошти для утримання свого
апарату, а також спрямовує їх на виконання своїх функцій. Фінансова
система охоплює грошові відносини між державою і підприємствами
та організаціями, державою і населенням, між підприємствами і
всередині них [9].
Фінансова
система
представляю
собою
сукупність
різноманітних форм і методів фінансових відносин у суспільстві на
різних рівнях економічної системи. А фінанси суб’єктів
підприємницької діяльності відображують процеси мобілізації і
розміщення фінансових ресурсів, здійснення видатків, формування,
розподілу і використання отриманих доходів [5].
Ноут Веллінк (Центральний банк Нідерландів) наполягає на
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пріоритетності створення стійкої фінансової системи: «… стійка
фінансова система здатна до ефективного розміщення ресурсів та
абсорбції шоків, уникаючи руйнівного впливу на реальну економіку
або на інші фінансові системи. Також система безпосередньо не
повинна бути джерелом шоків. Тому, наше визначення охоплює ті
гроші, які функціонують належним чином як засіб платежу і як
розрахункова одиниця, та фінансову систему, яка має адекватно
виконувати функцію з мобілізації заощаджень, диверсифікації ризиків
та перерозподілу ресурсів». Схожої думки дотримуються фахівці
Центрального банку Південно-Африканської Республіки: «Фінансова
стійкість може характеризуватись, як відсутність макроекономічних
втрат від шоків, діючих на систему фінансового обміну, між
домогосподарствами, корпораціями і фінансовими інституціями.
Стійкість була б доказом, по-перше, ефективної регуляторної
інфраструктури, по-друге, ефективних фінансових ринків і, по-третє,
ефективних фінансових інституцій. Обов’язковою умовою фінансової
стійкості є усвідомлення приватних і ринкових сил щодо наявності
умов для тривалості чи можливості досягнення фінансової стійкості,
зведення до мінімуму будь-якого втручання з метою уникнення
системного ризику» [19].
Фінансова стабільність означалася як пріоритет номер один
також 2-м президентом Європейського центрального банку Ж. - К.
Тріше. Він визначав стабільність як ситуацію, при якій фінансова
система здатна добре виконувати всі закріплені за нею функції і при
якій в найближчому майбутньому не очікується змін у характері
роботи фінансової системи. З цієї точки зору стабільність фінансової
системи вимагає, щоб її різні складові були здатні, взаємодіючі,
приймати на себе несприятливі зовнішні імпульси [17]. Таке
визначення достатньо повно відображає основні риси стійкого стану
фінансової системи: по - перше, її сталість, незмінність, а точніше
відносну рівномірність розвитку в певний відрізок часу. По - друге,
здатність протидіяти зовнішнім факторам, кризам. Ключовим
моментом у визначенні фінансової стабільності О. Лакшина і Е.
Чекмарьова вважають системність кризи [17].
Розгляд фінансової системи, як виключно макрокатегорії
належить й американському вченому Джеймсу К. Ван Хорну [8].
Фінансова система по Мінскі переходить з «міцного» стану в
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«крихкий», і в результаті такого переходу «нормальне функціонування
фінансових ринків в економіці, яка приходить в результаті в стан
буму, породжує фінансову кризу [20].
Для фінансових систем діє правило взаємопов'язаності, до того
ж, всі економічні системи обмежені у часі і просторі. Внаслідок цього,
макроекономічна фінансова система є сукупністю взаємодіючих
регіональних фінансових систем, які можуть розглядатися як системи
елементів або підсистеми. При чому, економічний час може не
збігатися в своїй послідовності з календарно - астрономічним часом, а
економічний простір - з географічним [11].
Фінансова система складається із сукупності суб'єктів, що
господарюють, інститутів і відносин, що виникають між суб'єктами та
інститутами. Ці відносини пов'язані переважно з переміщенням
фінансових коштів і грошових потоків. В якості суб'єктів
господарювання
на
фінансовому
ринку
можна
виділити
домогосподарства
(населення),
підприємства
(фінансовий
і
нефінансовий сектора) і державу (уряд, місцеві та муніципальні
влади). Урядові фінанси представлені загальнодержавним і
регіональним рівнем. Усі суб'єкти за винятком домогосподарств
оформлені інституційно. [2].
Таким чином, визначаючи категорію «фінансова система», вчені
наголошують на сукупності таких параметрів, як «суб’єкт фінансових
відносин», «фінансовий інститут», «фінансовий інструмент» або
«грошові відносини», а в якості об’єкта називають суспільний
продукт. Функціонування фінансової системи держави формалізовано
через низку законів, нормативних актів та регулюючих документів.
Потреба у визначенні сутності, мети, задач фінансової системи
підприємства виникла значно пізніше, тому еволюціонування цієї
категорії ще триває по сей час. Тим не менше важливість єдиного
тлумачення цієї категорії набуває значущості з огляду на коректність
прийняття управлінських рішень, вирішення проблем оптимізації
використання фінансових ресурсів, формування та прямування
фінансових потоків, автоматизації бізнес-процесів.
Фінанси – це наука про те, яким чином люди управляють
витратами та надходженнями грошових коштів на протягу певного
періоду часу [7].
На думку Б. Пшика фінансами є сукупність грошових коштів
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(фінансових ресурсів), які утворюються в результаті фінансових
відносин між економічними суб’єктами та використовуються ними за
цільовим призначенням [4,С. 22].
Фінанси (від лат. financia - готівка, доход) - узагальнюючий
економічний термін, який означає як грошові кошти, фінансові
ресурси, що розглядаються у їх створенні та русі, розподілі та
перерозподілі, використанні, так і економічні відносини, зумовлені
взаємними розрахунками між суб’єктами господарювання, рухом
грошових коштів, грошовим обігом, використанням грошей [13].
Дуалізм підходів до визначення категорії «фінанси»з’ясовується
наявністю в ній двох об’єктів - фінансові ресурси та/або відносини з
приводу виникнення та розподілу фінансових ресурсів. Існуючі
формулювання категорії є надто вузькими, оскільки не
використовують системний та процесні підходи, а також не вказують
на стратегічні орієнтири (результати) діяльності підприємства та
тривалість їх досягнення.
По-перше, філософська категорія «відносини» розуміє
взаємозалежність елементів певної системи [14]. Тобто для
формування відносин потрібна система. Тому фінанси слід розглядати
саме як фінансову систему підприємства.
По-друге, усунення подвійності у визначенні поняття
«фінансова система підприємства» можливо через об’єктивізацію
фінансового потоку підприємства. Це більш широко охарактеризує
фінансову систему підприємства як динамічну сукупність елементів та
процесів.
Азаренкова Г.М. визначає фінансовий потік як цілеспрямований
рух, зміну (обсягів, типів, форм і видів) фінансових ресурсів певного
суб’єкта господарювання, що здійснюється спільно з відповідними
його грошовими потоками або без них, але обов’язково з урахуванням
фактору часу, та відображує ліквідність зазначених фінансових
ресурсів [1, С.75].
Єрмошкіна О.В. поглиблює вивчення фінансового потоку та
визначає його характерні властивості – обсяг, швидкість,
інтенсивність, розподіл у часі, напрямок руху, вартість та доходність
[3, С.69].
Таким чином, підсумовуючи вище сказане, автор пропонує
поняття фінансової системи підприємства визначити у такій редакції:
180

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (8). 2015

Фінансова система підприємства – це сукупність організаційно
забезпечених фінансових потоків із властивими їм життєвим циклом,
спрямованістю на результат та орієнтацією на фактори внутрішнього
та зовнішнього середовища підприємства.
За О.В. Єрмошкіною [3, C. 388] «з точки зору впровадження
системи управління фінансовими потоками організаційна структура
управління підприємством являє собою сукупність підрозділів та
посад, які розподілені за ієрархічними рівнями, наділені певними
задачами, повноваженнями та відповідальністю щодо організаційноекономічних та фінансових відносин з зовнішніми контрагентами та
всередині підприємства, діяльність яких спрямована на забезпечення
сталого збільшення ринкової вартості підприємства як об’єкту
інвестування». Деякі положення наведеного визначення припускають
альтернативні погляди. По-перше важко говорити про ієрархічність
управління паралельними фінансовими потоками. По-друге, стале
збільшення ринкової вартості може бути не єдиним стратегічним
завданнямпідприємства,
особливо
в
періоди
економічної
турбулентності.
Взагалі означені завдання організаційного забезпечення
фінансових потоків підприємства тісно корелює із завданнями
фінансового менеджменту.
Фінансовий менеджмент – це наука управління фінансами
підприємства, спрямована на досягнення його стратегічних та
тактичних цілей [15, С.8].
На думку Ван Хорна фінансовий менеджмент, або управління
фінансами (financial management), стосується рішень з придбання,
фінансування та управління активами, спрямованих на реалізацію
певної мети. Таким чином, управлінські рішення в області фінансового
менеджменту можна віднести до таких трьох основним сфер операцій
з активами: інвестиції, фінансування і управління ними [8].
На думку вітчизняного вченого Бланка І.О. фінансовий
менеджмент представляє собою систему принципів і методів розробки
та реалізації управлінських рішень, пов’язаних з формуванням,
розподілом та використанням фінансових ресурсів підприємства і
організацією обігу його грошових коштів [6, С.55].
На думку автора визначення фінансового менеджменту можливо
звести до такого формулювання – результат – орієнтоване управління
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фінансовою системою підприємства на основі класичних функцій
менеджменту, як то планування, організація, мотивація та контроль.
Під орієнтацією на результат розуміється постановка, розробка
алгоритму та рух у напрямку досягнення стратегічних цілей
підприємства або організації.
Таким чином, аналіз підходів до визначення «фінансової
системи» та «фінансів» виявив наявність протирічь у визначенні
об’єктів та сфери застосування цих категорій. Зокрема категорія
«фінансова система» розглядається для характеристики фінансів
та/або відносин стосовно фінансів тільки на державному рівні.
Автором
запропоновано
підхід
щодо
розповсюдження
макроекономічного тлумачення категорії на мікроекономічний рівень
із означенням в якості об’єкта дослідження організаційно забезпеченої
сукупності фінансових потоків. Запропоноване визначення дає змогу
поширити погляд на фінансову систему підприємства з урахуванням
системного та процесного підходів, а також сприятиме вирішенню
практичних завдань щодо автоматизації управлінських процесів,
прийняття фінансових рішень, обчислення та прогнозуванням
фінансових результатів.
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FINANCIAL AND ECONOMIC
REGULATION OF AGRICULTURAL SECTOR:
PROBLEMS AND THEIR SOLUTION WAYS
The article outlines the shortcomings of the financial and economic regulation of the
agricultural sector. It indicates that they are due as a disparity of prices for products
industry and the industry as well as spraying of budget financing of the non-interacting
programs. The offers of financial support for improving agricultural production.
Keywords. The agricultural sector, development of financial and economic
regulation.
У статті висвітлюється недоліки фінансово-економічне регулювання
розвитку аграрного сектору. Вказується, що вони зумовлені як диспаритетом цін на
продукцію галузі й промислову, так і розпиленням бюджетного фінансування за
невзаємозв’язаними програмами. Обґрунтовуються пропозиції з удосконалення
фінансового забезпечення сільськогосподарського виробництва.
Ключові слова. Аграрний сектор, розвиток, фінансово-економічне
регулювання.
В статье излагаются недостатки финансово-экономического регулирования
развития аграрного сектора. Указывается, что они обусловлены как диспаритетом
цен на продукцию отрасли и промышленную, так и распылением бюджетного
финансирования по невзаимосвязанным программам. Обосновываются предложения
по
совершенствованию
финансового
обеспечения
сельскохозяйственного
производства.
Ключевые слова. Аграрный сектор, развитие, финансово-экономическое
регулирование.

A lack of financial and economic regulation of the agricultural sector in
its development is constrained. So, study the ways of its improvement is a
problem that has a powerful scientific and practical importance.
The problems of the financial and economic regulation of agrarian sector
of Ukraine studied such famous scientists as Borodin, A. Hutz, A. Danilenko,
MA Demyanenko, P. Sabluk, PA Stetsyuk and others. [1; 2; 3; 4]. Their work
formed the methodological basis for further study of pragmatic steps for its
improvement.
Given that under present circumstances, expect to achieve forecasted
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volumes budgetary subsidies that were provided in the "Comprehensive
Program to support the development of the Ukrainian village for the period
till 2015" is not necessary, so we must focus on rationalizing the use of of
the budget in a position to identify the state, the purpose of the article is to
study ways of improving financial and economic regulation of the
agricultural sector. As her tasks defined specification providing ways to
solve this problem primarily in terms of expanding access to budget funds
all entities that are most important as selectivity recipients, which took
place for many years, did not promote rational spending rather limited
financial resources primarily due their significant loss associated with too
complicated administration of such support farmers.
In most cases the authors who highlight certain problems of financial
and economic regulation of the agricultural sector focus on their solution by
increasing budgetary subsidies, it is reasonable to noting that they are
currently insufficient. However, sharing their opinion on the latter, still can
not accept that in this way it will be possible to fully achieve the sustainable
development of the agricultural sector not only because of the inability to
significantly increasing budget financing in Ukraine under present
conditions, especially considering trends relationships occur against the
backdrop of economic and financial indicators in their causal analysis,
which would have even correlated with each other.
In particular, in 1990 domestic budget financing of agricultural
enterprises amounted to the equivalent of 10.9 billion. US dollars [7,
p. 414]. However, at the present time such astronomical sums not stopped
descending trends in plant performance, and especially in livestock, which
is beginning to manifest itself in 1985 (Fig. 1).
So, as you can see, despite neporivnyuvani of post-reform period the
volume of budget financing of local farms, instead of the agricultural sector,
already began to show early warning signs of reduction in acreage and
reducing cattle, in t. Ch. Cows and pigs and sheep.
At the same time, not all the authors out of the current realities of the
opportunities as agricultural producers and the state to provide funding for
the development of production, because it is clear that direct is in the
agricultural sector such amount of investments in fixed capital, as it was in
the past is impossible, since the current state of Ukraine's economy, so the
mass accumulated in the state budget does not allow for such purpose to
allocate a sum comparable volume (table. 1).
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Fig. 1. Trend acreage and livestock farms Ukraine for 1985-1990.
Source: Static Yearbook of Ukraine for 2004. - K .: "Consultant", 2005. - S.
175, 179.

Moreover, even those volumes that were provided to finance the
development of the agricultural sector had substantially cut view: for
example, the project "Integrated support program for the development of
Ukrainian village until 2015" [5] in 2008-2010 expected to allocate an
average for this purpose on 13.9 billion. USD., or 1.27 times more than
turned out to be a record 2007. In fact, the actual amount of budget
financing of the agricultural sector during this period were almost 3.1 times
smaller, making an average of just over 4.5 bln. UAH. per year. Just look
its dynamics in the coming years: with projected annual budget amounts to
support agriculture in Ukraine for the period 2011- 2015, the average at
15.5 billion. UAH., 2011-2013 allocated less than the 6.3 billion. USD.
It is difficult to expect that this trend will change in the long term
Review, at least in the next 10-15 years, because the problem of increasing
budget funding is acute not only in agriculture, but above all in relation to
social services, including health care, science and education, providing
urgent environmental events and more.
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Table 1
Comparison of forecast and actual volumes of financing
Ukraine's agricultural sector for the years 2005- 2013
State
funding of
GDP
Index
the
Index
Share in
mln.
growth
agricultural
growth
GDP,%
UAH.
sector, mln.
UAH.
2005
134183,2
1
441452
9660
1
2,2
2006
171811,5
1,28
544153
8330
0,86
1,5
2007
219936,5
1,64
720731
11650
1,21
1,6
2008
297893,0
2,22
948056
5754
0,60
0,6
2009
272967,0
2,03
913345
3278,1
0,34
0,4
2010
314506,3
2,34
1120585
4608,1
0,48
0,4
2011
398553,6
2,97
1349178
4327,9
0,45
0,3
2013
442788,7
3,30
1522657
7478
0,77
0,5
Source: Statistical Yearbook of Ukraine 2005-2013. - K .: State Service
statistics, 2006-2014. - S. 39.54; Agricultural Ukraine 2005-2013 year. - K .: State
Service statistics, 2006-2014. - P. 65.
Revenues of
consolidated
budget, mln.
UAH.

Therefore, although these works are of great methodological
significance to improve financial security of agricultural production, it is
necessary to search for concrete ways in this area, especially given the fact
that currently there is no practice of linking some activities with others, and
therefore further atomization occurs at different directions even those
meager financial resources that are available.
However, if you previously could count on strong support from the
state - for example, the so-called 'stagnant times'' - combustive-lubricating
materials, means of production, etc. were implemented for farm almost
dumping and subsidies from the budget were on order big, now mostly have
to dispense their own resources, and under conditions of price disparity
vengeance for their products and industrial and government funding,
despite the fact that it reduced available only to some of them.
This applies particularly to budget allocations, because most authors
emphasize only their failure, not focusing on the shortcomings of their
use. In particular, ignored is that there should be a decisive financial
incentives cooperation of small producers, given the fact that as a result of
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ownership reform in the agricultural sector, conducted during the last
decade of the XX century, they began to play a dominant role in the
production of gross output.
However, expect that this could last infinitely long, it would be
another illusion, since the accelerated development of production in small
farms to some extent was forced, despite the threatening situation with
providing the population with food that emerged in the late XX
century. Now there is a tendency reducing production, but also in large
farms significantly increasing its volume is not observed.
So the time for problem unification of disparate small
producers. However, current research problems cooperatives of small
producers is currently limited to only topic of agricultural service
cooperatives, even though the social basis of cooperation is now almost the
same as in the days when it investigated the outstanding Ukrainian scientist
M. Tugan-Baranowski [6]. After all, we must first be emphasized that the
solution outlined problem requires integrating financial resources for
agricultural producers with budget appropriations allocated to state support
of agricultural production.
But in relation to the first component of the state's role should not be
passive, particularly with regard to income generation undertakings on the
basis of parity pricing, their short-term and long-term loans, taxation and
more. And it is considering the dominance of gross production of small
producers, since the lack of an effective mechanism of state regulation of
the agricultural sector in Ukraine has led not only to his state of crisis, but
significant structural imbalances that threaten to turn this crisis into a
permanent one. In particular, in the late twentieth century there was
excessive movement of the volume of gross output, primarily livestock in
private farms of the population, accompanied by a number of problems,
which not only led to low efficiency of the industry in general right now,
but will have a significant negative impact on overcoming it backwardness
in the future (table. 2).
This imbalance structure of production makes it virtually stagnant for
a small positive trend, despite the long time lag of decline, does not give
confidence that we will achieve even that peak, despite its convention
which was in agriculture in 1990. Indeed, despite the significant increase in
food prices and in connection with this increase in money flowing in
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agriculture, as well as increase budget allocations of the state, they do not
significantly affect the development of agriculture, because it does not
concentrate, and sprayed among many producers, making very poor
absolute amount in order to meet the needs of extended play not only in
households but also farms. Along the same picture on most farms, as well
as on the profitability insufficient to profitable accumulation of capital that
could be spent on updating the material and technical base.
Table 2
The structure of the gross output by entities in Ukraine
(%)
Indicators years
1990
2005
2010
2013
Agricultural enterprises: gross
70,4
40,5
48,3
54,0
production - just
including: crop production
81,1
48,6
53,6
58,6
livestock products
59,2
26,2
38,8
43,5
Households: gross production 29,6
59,5
51,7
46,0
just
including: crop production
18,9
51,4
46,4
41,4
livestock products
40,8
73,8
61,2
56,5
Source: Agricultural Ukraine in 2013. - K .: State Service statistics, 2014.

As a result, there was a vicious circle: the efficiency of agricultural
production was and remains low, as is carried out with high costs, resulting
from or almost complete lack of means - the household population, or the
high level of their wear, combined with a lack of presence - agricultural
enterprises and farmers farms.
All this leads to the need to review the methods of state regulation of
agrarian sector of Ukraine, as the current mechanism is not justified
primarily likely that the budget allocated mainly to finance large
agricultural enterprises and farms share remained insignificant - within 1,1
1.2 per cent, although the value of gross output, it is much higher. Of
course, this could significantly affect the financial support of the latter,
because even in 2007, when funding peaked farms - 1,136 thousand.
UAH. - Per one farm ... it was only 1,8 thousand. UAH.!
But in large farms amount of budget financing not play a significant
role, because only some of them have access to such funds .. So talk about
innovation development in such financial support is not necessary,
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especially now that these amounts were much less but still continued
spraying them more than a dozen different programs.
Therefore, the problem of financing agriculture must be addressed,
taking into account the achievements of world economics, in particular the
allocation of budget funds in v. BC. "Green" and "yellow" basket
combination with other methods, such as the increase in effective demand
for food, which is also very important for Ukraine. You should also align
funding during the year, for his stochastic of 10-fold amplitude fluctuations
and quarterly months are unsubstantiated.
However, taking into account the features of the current state of
agriculture, we can not ignore the fact that even with drastic changes
approach to funding, to solve this problem of financial security production
is impossible, because everything is still the main component of the own
resources to be producers. As they reach the required number of funds
production of its own, not to mention efficient use, even if available,
tractors, combines, sophisticated farm machinery etc. small producers can
not, obviously, is the emergence of social and economic framework of
cooperation, as in the early twentieth century. that in those days
substantiated M.Tuhan - Baranowski [6, p. 26-28].
However, although the situation with the structure of land ownership
in the third millennium has confirmed an axiom for the development of
society by spiral: now as well as in the event of the first cooperatives in the
early twentieth century. Dominated of small land economy, yet now the
conditions for co-operation in the agricultural sector (political and
economic, especially psychological) more favorable than then. However,
the characteristic features of the current state of the agricultural sector is the
lack of development of processes of cooperation, whose value can not be
minimized. Therefore it is necessary to actively influence the cooperation in
the agricultural sector, in view of both the domestic foreign experience
cooperatives that have proven effective in solving the problem of
combining disparate efforts of small producers.
This is not to repeat past mistakes, when the state's role in these
processes was passive, and stimulate the farmers association as well,
especially
household
population
primarily
in
the
service
cooperatives. Because this form of integration is the most attractive,
because the principles of cooperation are fair, members of the cooperative
and the combination of their efforts and resources aimed at improving the
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social and economic welfare of its members. By combining their efforts
through cooperatives, small producers could achieve big production, which
will increase number of funds companies - as the basis for productivity
growth and improve the profitability of production.
In order to establish economic and social equality of the cooperative,
equilibrium necessary to ensure proportionality between the structure of
their participation in economic activities and mutual fund cooperative. And
in this micromoment organization of agricultural service cooperative
problem occurs because of an existing significant disparity in prices for
products in all spheres of agroindustrial complex of Ukraine, which leads to
the inability to enforce in practice the fundamental principle of cooperation
- economic justice to equality of members of the cooperative. As a result,
the contribution of cooperative mutual fund and receipt of dividends in an
amount proportional to the investment, agricultural producers will stay in
same disadvantage as compared with industrial and processing enterprises,
the situation as it is now. This generally prevents the development of
cooperation in the agricultural sector of Ukraine and can be resolved only
by the state.
But even though the need for government support of cooperative
processes eventually becomes apparent changes in the process
there. Moreover, after a recovery in this sector due to budgetary support for
development of cooperative groups in rural areas, which according to the
specified project "Integrated support program for the development of
Ukrainian village until 2015" had a reach 2.1 billion. UAH. "[5], and this is
insufficient to resolve the issue amount was soon canceled. Significant
extent that it, in our opinion, was wrong priorities because the emphasis
was entirely on serving agricultural cooperatives, which planned to create
anew. It is easy to calculate that even if the money had and were aimed at
creating molocharskyh service cooperatives vigorously promoted, the
significant breakthrough could not be achieved, as they can create a
maximum of approximately 500-550 low-gatherers every year, and
threatened to stretch this process for decades.
But the preparation of milk, though an important activity, but not
decisive, which could significantly affect the development of the
agricultural sector. Moreover, such a small loggers long unable to compete
with powerful dairies that can flexibly maneuver prices, while harvesting
cooperative possibilities for this are limited. And the creation of small
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businesses in each locality not only unrealistic but also unreasonable, given
that some of them are only a couple dozen cows. Therefore, this path would
lead only to new spraying budget allocations, which are directed to the
development of the agricultural sector.
When you try to solve the same way the problem of service
cooperatives fundamentally, that is, the creation of which will perform the
countryside range of activities from cultivation to harvesting and sales of
surplus agricultural products, the amount of funding per each grow in order,
and hence their also decrease the number of the order and the result will be
a dream plain run only one or two in an area that certainly can not be
acceptable to the position outlined solving problems.
In this regard, I think, can be a real competitive selection of existing
rural businesses, especially farming, such that a wish to contribute to the
process of cooperation, including on milk collection in their respective
localities inclusive.
Thus it is hoped that at the same time the farmers there will not only
material incentives, since they can increase their physical infrastructure
through budgetary allocations, which are aimed at creating service
cooperatives, but also psychological, so they finally begin to engage in
farming, including dairy and, of course, if it is to specify in the relevant
regulations as a prerequisite milk collection rights to the peasants.
Therefore a more rational budgetary allocations will be used, because do
not have to create service cooperatives to "bare" place, and involving already
existing equipment, warehouses, offices farmers finally will not have to breed
new managers as managerial functions quite capable by farmers.
It is clear that this is the most important relationship ensuring parity
of members of cooperatives, as the current situation in the agricultural
sector shows that instead of the process of cooperation, it acquires the other
direction: cooperatives curtail their activities because of disparity in prices.
In general, given the problems outlined in the article, the attention of
domestic scientists should focus on finding ways to solve their complex,
because without the balanced development of the agricultural sector is not
possible. Therefore further research in this direction is promising.
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УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ В СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Объекты учета затрат могут быть разными в различных строительных
организациях, что зависит от различных факторов, таких как объемы работ,
масштаб организации, специализация, потребности менеджмента, форма
собственности и т.д. В статье исследуются практические вопросы особенности
учета производственных затрат в строительстве.
Ключевые слова: затраты, строительство, объект учета затрат, заказ.
Об'єкти обліку витрат можуть бути різними в різних будівельних
організаціях, що залежить від різних факторів, таких як обсяги робіт, масштаб
організації, спеціалізація, потреби менеджменту, форма власності тощо У статті
досліджуються практичні питання особливості обліку виробничих витрат у
будівництві.
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Ключові слова: витрати, будівництво, об'єкт обліку витрат, замовлення.
The objects of cost accounting may be different in different construction companies,
which depend on various factors such as the volume of work, the scale of the organization,
specialization, requirements management, ownership, etc. The article examines the practical
issues of particular account of production costs in construction.
Keywords: cost of construction, the object of cost accounting, order.

Ситуация в российской строительной отрасли за последние
десятилетия претерпела радикальные изменения. Спад производства и
снижение его эффективности, использование средств, зарабатываемых
организациями в основном на потребление, привели к резкому
сокращению инвестиций, что стало причиной банкротства многих
строительно-монтажных организаций, уменьшения объемов выпуска
многих видов строительных материалов и конструкций.
Между тем к настоящему времени в сфере деятельности
строительно-монтажных
организаций
можно
заметить
и
положительные
тенденции,
характеризующиеся
созданием
объективных условий для перевода строительного комплекса на
рыночные отношения. Постоянная и значительная потребность в
выполненных строительных работ строительного комплекса. Как
показывает опыт экономически развитых стран мира, рыночная
экономика создает условия для превращения строительства в один из
наиболее рентабельных секторов хозяйства, что может оказать
положительное влияние на развитие экономики в целом.
Совершенствование организационных структур управления
строительством изменяет условия хозяйственной деятельности,
формирования затрат.
В условиях острой конкуренции важно осуществлять контроль
за управлением затратами с целью повышения конкурентоспособности
предприятий и улучшения финансового состояния. Одним из средств
достижения предприятием высокого экономического результата
становится эффективное управление затратами в части их учета и
анализа.
Учет затрат на предприятии предполагает выполнение всех
функций, присущих управлению любым объектом, то есть разработку,
реализацию решений, а также контроль за их выполнением, где особая
роль отводится учету, поскольку учет как элемент управления
затратами осуществляет подготовку информации в целях принятия
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правильных решений.
В строительной организации объектом учета затрат могут
являться возводимый объект, выполняемые работы, этапы
выполняемых работ и т.д. Объекты учета затрат могут быть разными в
различных строительных организациях, что зависит от различных
факторов, таких как объемы работ, масштаб организации,
специализация, потребности менеджмента, форма собственности и т.д.
Наиболее распространенным объектом учета в строительстве на
современном этапе является заказ.
Таким образом, объектом учета затрат ООО «Стройресурс-М»
является отдельный заказ на строительство, фактическая
себестоимость которого определяется после его выполнения. До
выполнения заказа все относящиеся к нему затраты считаются
незавершенным производством. Позаказный метод учета затрат
основан на наличии строительных заказов, которые открываются
соответствующим отделом строительной организации. В ходе
изучения практики учета производственных затрат было выявлено, что
ООО «Стройресурс-М» использует также элементы нормативного
учета.
Это следует из того, что строительная организация не может
успешно функционировать, не разрабатывая нормативов и планов и не
контролируя их выполнение. Учет затрат осуществляется по
договорам. Объектом учета по договору может быть строительство как
одного, так и нескольких объектов, или выполнение отдельных видов
работ на объектах, возводимых по одному проекту. Сдача
Унифицированная форма Акта о приемке выполненных работ
(форма № КС-2) утверждена постановлением Госкомстата Российской
Федерации от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»
(далее - постановление № 100).
Для строительного производства характерны тесная взаимосвязь
между бухгалтерским учетом и технико-экономическим учетом,
который ведется сметно-производственными отделами, а также
невозможность участия в производственном процессе стационарных
средств труда, как во многих других отраслях хозяйства страны.
Затраты ООО «Стройресурс-М» подразделяются на прямые и
195

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (8). 2015

косвенные (накладные) расходы в точном соответствии с
группировкой статей затрат в сметных расценках, что позволяет
осуществлять контроль за соблюдением сметной стоимости
строительства, на базе которой может рассчитываться договорная цена
объекта. Затраты по строительству объектов в бухгалтерском учете
группируются по технологической структуре расходов, определяемой
сметной документацией.
Для формирования информации, необходимой для принятия
управленческих решений, в ООО «Стройресурс-М» применяется
постатейный учет затрат.
В данном случае применяется следующая структура затрат:
–
расходы
на
материалы,
включающие
стоимость
использованных в процессе выполнения строительных работ
материалов,
строительных
конструкций,
деталей,
топлива,
электроэнергии, пара, воды и других материальных ресурсов;
– расходы на оплату труда;
– расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин
и механизмов;
– накладные расходы.
ООО «Стройресурс-М» ведет раздельный учет выполненных
собственными силами и субподрядными организациями работ.
Отдельные строительные работы, выполненные субподрядчиками и
принятые генеральным подрядчиком, до сдачи их заказчику
учитываются по договорной цене на счете 20 «Основное
производство» на отдельном субсчете в составе незавершенного
производства. Учет остатков незавершенного производства (НЗП) на
счете 20 ведется подрядчиком с начала выполнения работ по договору
до их окончания и сдачи по акту заказчику.
Прямые производственные затраты подрядчика учитываются на
счете 20 «Основное производство» и включаются в себестоимость
выполненных строительно-монтажных работ на основании первичных
документов. К прямым затратам относят:
– сырье и материалы;
– покупные изделия и полуфабрикаты;
– топливо и энергия на технологические цели;
– оплата труда производственных рабочих;
– отчисления на социальные нужды от указанной заработной
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платы;
– расходы на подготовку и освоение производства;
– потери от брака.
Затраты основных материалов являются первым элементом прямых
издержек фактическая себестоимость материалов определяется исходя из
затрат на их приобретение, включая оплату процентов за пользование кредитом, предоставленным поставщиком ресурсов, комиссионные
вознаграждения, уплаченные снабженческим организациям, стоимость
услуг товарных бирж, таможенные пошлины, расходы на транспортировку
и доставку, осуществляемые силами сторонних организаций,
Расход материалов оценивается в соответствии с принятой в
организации методологией, установленной в учетной политике.
Отнесение материальных затрат на соответствующие производства,
объекты, виды работ и статьи затрат осуществляется на основании
кода затрат в первичных документах на отпуск материальных
ценностей. Фактический расход материалов на выполнение
строительных работ отражается в регистрах бухгалтерского учета на
основании материальных отчетов (форма № М-29) или оборотных
ведомостей:
Общий фактический расход материала за отчетный период определяется по формуле:
Рф = Онп + П - В – Окп ,

(1)

где Рф – фактический расход материала за отчетный период, р.;
Онп – остаток материала на начало отчетного периода, р.;
П – документально подтвержденное поступление материала в течение отчетного периода, р.;
В – внутреннее перемещение материала в течение отчетного периода
возврат материала на склад, передача в другие цехи и т.п.), р.;
Окп – остаток материала на конец отчетного периода, определяемый
по данным инвентаризации, р.
Фактический расход на каждое изделие определяют путем его распределения пропорционально нормативному расходу.
На ООО «Стройресурс-М» сырье для выполнения строительных
работ оценивается по средней себестоимости.
Например, на 01.05.15 г. на ООО «Стройресурс-М»
197

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (8). 2015

универсальная грунтовка Levi Coat101 составили 115 кг по цене 249,19
р. В мае было закуплено 192 кг по цене 256,00 р. и 106,2 кг по цене
260,00 р.
Средневзвешенная цена 1 кг рассчитывается по формуле (2):
Сср = (Снач + Смес) / (Кнач + Кмес)

(2)

где Сср – средневзвешенная цена, р.
Снач – стоимость остатка материалов на начало месяца, р.;
Смес – стоимость материалов, потупивших в течение месяца, р.;
Кнач – количество остатка материалов на начало месяца, кг;
Кмес – количество материалов, поступивших в течение месяца,
кг.
Средневзвешенная цена 1 кг составляет по формуле (2):
Сср = (115 • 249,19 + 192 • 256,00 +106,2 • 260,00) / (115 + 192 +
106,2) = 255,13 (р.)
Бухгалтерский учет материалов осуществляется с помощью
счета 10 «Материалы», к которому открываются субсчета:
10-1 «Сырье и материалы»;
10-3 «Топливо»;
10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»;
10-11 «Специальная оснастка и специальная одежда в
эксплуатации».
При списании универсальной грунтовки Levi Coat101 192,19 кг
на сумму 48984,96 р. на объект строительства капитальный ремонт
помещений
полупроводникового
корпуса
№1
ОАО
«Электровыпрямитель» запись будет следующей:
Дебет 20 «Основное производство» Кредит 10-1 «Сырье и
материалы» – 48984,96 р
Затраты на бензин, дизтопливо признаются в учете на основе
предъявленных водителями талонов, в которых указывается фамилия,
имя, отчество водителя, марка, вид, количество и стоимость
заправленного топлива. Так, на заправленный бензин АИ-92 в
количестве 10 л и ценой 38,90 р. за 1 л дается проводка:
Дебет 20 «Основное производство» Кредит 10-3 «Топливо» –
3890 р.
Погашение стоимости специальной одежды (например, 39 пар
перчаток по цене 11,20 р. за пару) согласно смете оформляется
следующей проводкой:
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Дебет 20 «Основное производство» Кредит 10-11 «Специальная
оснастка и специальная одежда в эксплуатации» – 436 р.
Вторым элементом прямых расходов является заработная плата
основных производственных рабочих с соответствующими начислениями
на нее.
Для расчета заработной платы работников, находящихся на повременной оплате труда, используются данные табелей учета отработанного
времени.
Привлечение работников к сверхурочным работам оформляется соответствующими списками, утвержденными руководством предприятия.
В условиях сдельной формы оплаты труда могут применяться различные системы учета выработки рабочих-сдельщиков, в частности система пооперационного учета выработки. Она предусматривает приемку,
подсчет и фиксирование информации о выработке рабочего (или бригады
рабочих) в первичных документах контролером ОТК или мастером после
выполнения каждой операции.
При выполнении строительных работ основным первичным
документом по учету выработки является наряд на сдельную работу. В нем
отражают задание, его выполнение, разряд работы, отработанное время,
расценку и сумму заработка по каждой операции. Возможно применение
как разовых, так и накопительных нарядов, рассчитанных на фиксирование
выработки рабочих в течение двух недель или за месяц.
После умножения сдельной расценки на фактически достигнутую
выработку получают размер начисленной заработной платы рабочегосдельщика.
Для учета заработной платы и расчетов по ней предназначен
пассивный счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Например, работник Черапкин С.И. в ноябре 2014г. года
начислена заработная плата в размере 20535,27 р. в том числе –
бригадные наряды 12796,18 р., премия по бригадному наряду 44998,59
тыс.р., доплата за вредность – 190,11р., надбавк за выслугу лет – 712,9
р., премия месячная – 66,54 р., отпуск очередной – 922,2 р. В
бухгалтерском учете делается запись:
Дебет 20 «Основное производство» Кредит 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда» 19186,52 р.
На основе данных о заработной плате работников предприятия
осуществляются расчеты по отчислениям на социальные нужды в
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государственные внебюджетные фонды от суммы годового
вознаграждения работника не превышающей:
С 01.01.2014 на основании ст. 33.1 Закона № 167-ФЗ
работодатели (за исключением льготных категорий) должны
уплачивать страховые взносы, как и прежде, в рамках предельной
величины базы для их начисления по следующим тарифам: в ПФР 22%, в ФСС - 2,9%, в ФФОМС - 5,1%. Иными словами, общая ставка
также составляет 30%.
На предприятии также осуществляют отчисления на социальное
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний
в размере 0,4 % от ФОТ.
Для учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению
предназначен пассивный счет 69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению».
Так, исходя из предыдущего примера, начисление отчислений на
социальные нужды оформляется проводкой:
Дебет 20 «Основное производство» Кредит 69 «Расчеты по
социальному страхованию и обеспечению» – 6160,58 р.
Общепроизводственные расходы возникают в производственных
подразделениях – участках.
Общепроизводственные расходы состоят из:
а) расходов на содержание и эксплуатацию оборудования;
б) общецеховых расходов на управление.
Наиболее распространена следующая типовая номенклатура статей
расходов:
– Содержание аппарата управления цеха.
– Содержание прочего цехового персонала.
– Содержание и ремонт производственного оборудования.
– Содержание и ремонт производственных зданий.
– Расходы по обеспечению нормальных условий труда и техники
безопасности.
– Перемещение грузов внутри предприятия.
– Потери от простоев, порчи материальных ценностей и пр.
– Прочие общепроизводственные расходы.
– Общепроизводственные расходы непроизводительного характера.
Методологическую основу бухгалтерского учета затрат
«Стройресурс-М», связанных с эксплуатацией строительных машин и
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механизмов, необходимо формировать в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»
ПБУ 2/2008, утвержденным приказом Минфина России от 24.10.2008
№ 116н и ПБУ 10/99. Как следует из п. 5 ПБУ 10/99, а также из ПБУ
2/2008, данные расходы увеличивают себестоимость строительных
работ, так как они являются затратами, непосредственно связанными с
производством строительных работ, обусловленными технологией и
организацией их производства [1].
Строительной организации необходимо вести на активном
собирательно-распределительном счете 25 «Общепроизводственные
расходы». При этом аналитический учет по вышеуказанному счету
ведется по отдельным подразделениям организации и видам машин и
механизмов. Счет 25 в конце месяца закрывается путем списания
остатка на соответствующие счета учета затрат на производство.
Необходимо отметить, что суммы арендной платы за пользование
строительными машинами и механизмами и другие платежи по
услугам, связанным непосредственно с производством строительных
работ, должны относиться на себестоимость этих работ по статье
«Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и
механизмов» и соответственно отражаться в элементах «Прочие
затраты» и «Материальные затраты». Кроме того, расходы
строительно-монтажных организаций на перевозку материалов и
строительных конструкций в пределах стройки, включая расходы по
оплате труда рабочих по погрузке и разгрузке, а также затраты по
перемещению грунта, должны ежемесячно относиться в состав статьи
«Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и
механизмов» со счета 10 «Материалы» или 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками» в случае, если используются
транспортные средства сторонних специализированных организаций.
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, должны учитываться предварительно
на отдельном счете с последующим ежемесячным отнесением на
затраты строительных работ в течение срока, к которому они
относятся. К таким затратам может относиться ряд единовременных
затрат: затраты по неравномерно производимому ремонту, если
учетной политикой строительной организации не предусмотрено
создание ремонтного фонда или если затраты по ремонту превысили
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сумму образованных резервов; арендная плата; затраты по
консервации и содержанию машин и механизмов с сезонным
характером их использования и др.
Затраты материальных ресурсов, включая топливо и энергию на
эксплуатационные цели, находят в учете строительной организации
следующее отражение:
Дебет 25 «Общепроизводственные расходы» Кредит 10
«Материалы».
Амортизационные отчисления на полное восстановление
строительных машин и механизмов, а также производственных
приспособлений и оборудования, учитываемых в составе основных
средств, отражаются следующей записью:
Дебет 25 «Общепроизводственные расходы» Кредит 02
«Амортизация основных средств».
Начисление амортизации производится ежемесячно исходя из
норм амортизационных отчислений. Операции начисления износа
проводятся до начала других операций по движению объектов
основных средств (1 числа текущего месяца).
«Стройресурс-М» использует линейный способ начисления
амортизации, т.е. равными долями в течение всего срока работы
оборудования (или других ОС) до полного перенесения их стоимости
на счета затрат. Срок полезного использования объекта определяется
предприятием при постановке его на учет. Начисление амортизации
оформляется справкой-расчетом бухгалтера.
Расчет ежемесячной амортизации ОС производится по
следующей формуле:

A = Сперв × Hа /100%× 12

(3)

где A – сумма амортизации за месяц, р.;

Сперв

– первоначальная стоимость объекта, р.;

На

– годовая норма амортизации, %.
На вновь поступившие основные средства начисление износа
производят с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.
Арендные платежи (в частности, платежи по договору лизинга)
по арендованным строительным машинам и механизмам в суммах,
определенных договором, отражаются в бухгалтерском учете
следующим образом.
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Дебет 25 «Общепроизводственные расходы» Кредит 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
При этом погашенная задолженность по арендной плате
списывается проводкой:
Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Кредит 51 «Расчетные счета».
Затраты на перевозку и перемещение материалов и
строительных конструкций в пределах стройки, в частности
заработная плата рабочих, занятых на погрузке и разгрузке, а также
затраты на вывоз и ввоз грунта, в бухгалтерском учете отражаются
следующим образом:
Дебет 25 «Общепроизводственные расходы» Кредит 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда».
Процесс распределения общепроизводственных затрат состоит
из трех элементов:
– выбор объекта, на который относятся затраты, то есть
носителя общепроизводственных расходов;
– выбираются и собираются затраты, которые следует отнести
на объекты;
– выбирается база распределения, которая соотносит затраты с
учетным объектом.
Пример. «Стройресурс-М» осуществляет по договору ремонт
двух объектов. В соответствии с учетной политикой на счете 20
«Основное производство» открываются аналитические счета 1 и 2.
Расходы по содержанию и эксплуатации машин и механизмов
распределяются между объектами пропорционально отработанному
машинному времени. На объекте 1 отработано 160 машино-часов, на
объекте 2 - 340 машино- часов.
Сумма расходов по содержанию и эксплуатации машин и
механизмов по объекту 1 = 160*480 = 76800 р.
Сумма расходов по содержанию и эксплуатации машин и
механизмов по объекту 1 = 340*480 = 163200 р.
При списании суммы общепроизводственных расходов дается
следующая корреспонденция счетов:
Дебет 20 Кредит 25 «Общепроизводственные расходы».
Таким
образом,
в
конце
месяца
вся
сумма
общепроизводственных расходов списывается, и счет 25 закрывается,
203

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (8). 2015

то есть, на нем нет остатка.
Накладные расходы строительства отражаются обособленно по
одноименной статье, подстатьи могут соответствовать структуре
данного вида затрат:
– административно-хозяйственные расходы;
– расходы на обслуживание работников строительства;
– расходы на организацию работ на строительных площадках;
– прочие накладные расходы.
Общепроизводственные
расходы
«Стройресурс-М»
учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в
корреспонденции со счетами учета производственных запасов,
расчетов с персоналом по оплате труда, расчетов по социальному
обеспечению и страхованию, кассы, расчетных счетов и др.
(Дебет 26 Кредит 10, 70, 69, 71, 60 и др.)
При учете по полной производственной себестоимости в конце
отчетного периода счет 26 «Общехозяйственные расходы»
закрывается.
В завершении отчетного периода обозначенные косвенные
расходы и доля общехозяйственных расходов организации)
распределяются ежемесячно между объектами строительства
(объектами учета) пропорционально затрат на оплату труда
строительных рабочих.[2, 3].
Сумма накладных расходов, приходящихся на объект №1
составляет:
320 тыс. р * 2,5 = 800000 р.
Сумма накладных расходов, приходящихся на объект №2
составляет:
230 тыс.р. * 2,5 = 575 000 р.
В соответствии с проектом и сметой, в течение срока
строительства основного объекта и подрядным способом в некоторых
случаях возникает необходимость в постройке временных зданий и
сооружений, которые в зависимости от условий их использования (в
целом по строительству или по одному конкретному объекту)
подразделяются на титульные и нетитульные.
Нетитульные сооружения учитываются в учете предприятияинвестора в составе инвентаря и хозяйственных принадлежностей на
одноименном субсчете 10-9 (Дебет сч. 10-9 Кредит сч. 10, 70, 69, 60 и
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др.), с которого они списываются в состав затрат по основному
строительству на субсчет 20 после их ввода в эксплуатацию (Дебет
сч.20 Кредит сч. 10-9).
Учет затрат по возведению временных титульных зданий и
сооружений в действующей практике бухгалтерского учета ведется в
соответствии с утвержденными проектами и сметами пообъектно в
соответствии со статьями затрат (леса, стремянки, временные разводки
от сетей др.) и с использованием корреспонденции счетов.
На предприятии осуществляется автоматизированная обработка
на ПЭВМ всех первичных документов с использованием специальной
бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия. 8.3». В качестве учетных
регистров применяются машинограммы по синтетическим и
аналитическим счетам. Данные синтетического учета получают
автоматическим сложением на ПЭВМ данных аналитического учета.
При этом выбранная форма учета отражена в учетной политике
организации и не изменяется в течение года.
Регистрами учета затрат строительных работ, сформированных
программой «1С: Бухгалтерия.8.3», являются: карточка счета, анализ
счета,
оборотно-сальдовая
ведомость
по
счетам,
журнал
хозяйственных операций и другие, выводимые в виде машинограммы.
«1С: Бухгалтерия» – универсальная бухгалтерская программа,
которая настраивается самим бухгалтером на особенности
бухгалтерского учета своего предприятия, на любые изменения
законодательства и форм отчетности. Но следует отметить, что
типовая конфигурация не «стоит на месте», реализуя только
изменения связанные с законодательством, а постоянно развивается в
части наращивания функционала.
Прямые производственные затраты с кредита счетов 10, 70, 69,
60 и др. собираются по дебету счета 20 «Основное производство».
Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и
механизмов и общехозяйственные расходы с одноименных счетов 25 и
26 также списывается на счет 20. Затраты, используя базу
распределения пропорционально отработанных машино-смен и
основной заработной плате производственных рабочих, в дальнейшем
будут отнесены на соответствующие носители затрат, т.е. будут
участвовать в расчете.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ СТРАТЕГИИ
НА МАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В статье раскрыта необходимость разработки ценовой стратегии для малого
предприятия. На примере малого промышленного предприятия пищевой отрасли
рассматриваются особенности формирования стратегии ценообразования и
предлагаются рекомендации по предотвращению существующих проблем.
Ключевые слова: ценовая стратегия, конкуренция, потребительская ценность,
портфельный анализ.
This article discovers the necessity of development of pricing strategy for small
businesses. Peculiarities of pricing strategy are considered by the small industrial
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enterprises in the food industry. Also, it suggests some recommendations for preventing
existing problems.
Keywords: pricing strategy, competition, consumer value, portfolio analysis.
У статті розкрито необхідність розробки цінової стратегії для малого
підприємства . На прикладі малого промислового підприємства харчової галузі
розглядаються особливості формування стратегії ціноутворення і пропонуються
рекомендації щодо запобігання існуючих проблем.
Ключові слова: цінова стратегія, конкуренція, споживча цінність,
портфельний аналіз.

Цена представляет собой важный элемент в механизме
рыночной экономики, с помощью которого регулируются отношения
между покупателем и продавцом. Ценообразование же выступает
движущей силой управления. Существующие в экономике цены
представляют собой целостную систему, которая постоянно изменятся
под воздействием внешней среды. Таким образом, эффективная
деятельность хозяйствующих субъектов, функционирования базовых
отраслей промышленности и общества в целом невозможно без
обоснования цены как экономической категории.
Ценовую политику предприятия можно рассмотреть с позиции
деятельности его руководства по установлению, стабилизации и
варьированию цен на выпускаемые товары и услуги в рамках общего
стратегического направления развития деятельности фирмы.
Установление первоначальной цены на предоставляемые товары или
услуги, которое предприятие изменяет при работе с посредниками,
поставщиками и покупателями, обосновывает эффективное
применение ценовой политики [3].
Любая ценовая политика по своей природе является
долгосрочной, если в ее основании имеются стратегические методы.
Основные черты ценовой стратегии и еѐ специфика предопределена
задачами и целями маркетинговой политики. Процесс разработки
ценовой стратегии сложный и длительный, который нуждается в ходе
его проведения анализа и оценки многих факторов, в том числе
спроса, издержек, типа и уровня конкуренции.
Одна из важнейших проблем в маркетинговой стратегии –
проблема взаимодействия качества и цены товара или услуги.
Безусловно, между качеством и ценой товара или услуги наблюдается
прямая связь: чем выше качество, тем выше будет цена. Однако, если
207

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 (8). 2015

отталкиваться от стратегических задач, при одном и том же уровне
качества цена может изменяться в достаточно широких пределах.
Процесс разработки ценовой стратегии предполагает учет
множества факторов и проходит в три этапа [4]:
• сбор первоначальной информации;
• стратегический анализ;
• формирование ценовой стратегии.
Ключевыми критериями в процессе принятия решений о ценах
являются поведение конкурентов и покупателей, затраты в
зависимости от которых используются конкретные методы
ценообразования и калькуляции цен.
Нами было проведено исследование процесса формирования
ценовой стратегия на примере малого предприятия ИП Екатеринин
П.А. Основными видами производственной деятельности данного
малого предприятия является производство кондитерской и
макаронной продукции, а также розничная и оптовая торговля данной
продукцией. В рамках малого предприятия на принятие
управленческих решений в области цен большое влияние оказывают
потребители. Так как продукция предприятия приобретается для
конечного потребления, поэтому рассматриваемое предприятие очень
чувствительно к ценам на ресурсы фирм-поставщиков, так как
любое повышение цен на покупные ресурсы повлечет за собой
увеличение удельных затрат на выпуск их собственных изделий.
В процессе разработки ценовой стратегии на малом
предприятии ИП Екатеринин П.А. необходимо учитывать ряд важных
факторов:
спрос на кондитерскую и макаронную продукции данного
предприятия эластичен по доходу, то есть рост дохода приводит к
росту спроса;
потребитель ориентируется на качество и повышение
потребительских свойств выпускаемой продукции;
рассматриваемое предприятие в современных рыночных
условиях ориентируется на предоставление потребителю продукции
по доступной потребителю цене по сравнению с товарами других
региональных и российских предприятий.
Основной метод ценообразования, используемый на малом
предприятии ИП Екатеринин П.А. – это затратный метод. Метод
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основан на ориентации цены на производственные затраты. Его
сущность состоит в том, что к подсчитанным издержкам производства
добавляется фиксированный процент прибыли. Себестоимость
является нижней границей цены и важно обратить внимание на то,
что если продавать продукцию ниже себестоимости, то появляется
реальная угроза понести потери. На данном предприятии цена
рассчитывается по формуле (1). Данный метод заключается в
начислении наценки на себестоимость товара.
ЦЕНА = средние издержки + прибыль

(1)

В
целях
совершенствования
существующей
системы
ценообразования на предприятии был проведен анализ ценовой
стратегии малого предприятия
и
предложены
способы ее
совершенствования на основе использования других приемов и
методов формирования цен.
Отсутствие ценностного подхода к ценообразованию является
одной из значимых проблем ценообразования на малом предприятии
ИП Екатеринин П.А. Отказ от затратного метода может негативно
отразиться на деятельности предприятия, но в условиях рыночной
экономики, при формировании цен, важно делать ставку не только на
затраты предприятия, но и брать во внимание полезность
производимой продукции для покупателей. Для этих целей
употребляется такое понятие, как экономическая ценность товара.
Под этим понятием понимается цена лучшего из доступных
покупателю альтернативных товаров плюс ценность для него тех
свойств данного товара, которые отличают его от этой лучшей
альтернативы [1].
Безусловно, на ценность продукции предприятия влияет
конкурентная среда рынка. Определение условий конкуренции на
рынке хлебобулочных и кондитерских изделий необходимо для
определения
возможных
направлений
деятельности
малого
предприятия ИП Екатеринин П.А. по управлению ассортиментом и,
соответственно, ценовой стратегией. ИП Екатеринин П.А.
представляет свою продукцию на рынке Рузаевского района.
Главными конкурентами на районном рынке кондитерской и
макаронной продукции ИП Екатеринин П.А. являются: пекарня
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«Ботевград» г. Саранск, ООО «Спрос» г. Рузаевка , ИП Терентьева
А.А. г. Рузаевка .
Анализируя цены на продукцию этих предприятий и сравнивая
их с ценами рассматриваемого предприятия, можно сказать, что на
продукцию ИП Екатеринин П.А. в целом цены ниже, чем у
конкурентов (таблица 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика цен на продукцию
ИП Екатеринин П.А. и его основных конкурентов
наименов
ания
Предприятий

вид
продукции
ИП
Екатеринин П.А.
ООО
«Спрос»
Пекарня
«Ботевград»
ИП
Терентьева
А.А.

Хлебобулочные
изделия
(формовой
ржаной и
пшеничный
хлеб, батон),
руб.

Печенье
(1 кг),
руб.

Вафли
(1 кг),
руб.

Пряники
(1 кг),
руб.

Торты
(за 1
кг),
руб.

Макаронные
изделия
(за 1 кг),
руб.

24

56,7

54

55,8

128

32,0

24,5

58,2

57

57,6

143

31,2

25

60,1

-

59,8

165

-

24

57,4

58,6

58

138

30,4

Но в то же время, наряду с достаточной низкой ценой на рынке,
на предприятии уделяется внимание качеству и повышению
потребительской ценности выпускаемой продукции.
Потребитель, выбирая для себя товар с определенной ценностью,
руководствуется прежде всего ценностью того товара, который
является наиболее оптимальным из доступных ему товаров
конкурентов. Поэтому для выбора эффективной ценовой стратегии
необходима оценка покупателем свойств продукции, производимой на
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предприятии ИП Екатеринин П.А., которые выделяют данную
продукцию наилучшим образом на фоне продукции конкурентов.
Для того, чтобы проанализировать продуктовый портфель с
точки зрения его потребительской ценности и выбора дальнейших
ценовых стратегий для различных видов продукции предприятия,
применим метод, разработанный Бостонской консультативной
группой
или
матрицу
БКГ.
Данная
матрица
позволит
классифицировать каждую ассортиментную группу согласно ее доле
на рынке относительно основных конкурентов и по темпам годового
роста в отрасли. Благодаря этому методу, компания может выяснить:
какая из выпускаемых ассортиментных групп является
ключевой по отношению к конкурентам и потребителям;
какова динамика его рынков: развиваются ли они,
стабилизируются или сокращаются [2] .
На основе анализа отмеченных выше факторов была построена
матрица БКГ для ИП Екатеринин П.А. по рынку хлебобулочных,
макаронных и кондитерских изделий (рисунок 1).

Рис. 1. Матрица БКГ для предприятия ИП Екатеринин П.А.
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Матрица показала, что объем продаж пряников и вафель,
выпускаемых ИП Екатеринин П.А. находится на низком уровне, так
как данная продукция находится на стадии введения на рынок, и
поэтому цены на пряники и вафли достаточно демократичны.
Безусловно, данная категория требует к себе особого внимания со
стороны руководства и значительных средств для того чтобы
поддержать высокую долю рынка и увеличить темп роста для того,
чтобы перейти в более выгодную категорию «звезды». В перспективе
у данной группы продукции есть все шансы на успех.
Хорошим показателем для ИП Екатеринин П.А. является то,
что в его портфеле продукции имеются две «звезды» – торты и
печенье. Эти товары занимают лидирующие позиции на
быстроразвивающемся рынке, что требует так же средств для
поддержания устойчивого роста. Но благодаря своему высокому
качеству и конкурентоспособности, данные товары приносят
рассматриваемому предприятию значительную прибыль. Поэтому у
тортов и печенья самая высокая стоимость из всех видов продукции
данного предприятия.
Так называемым источником средств на финансирование таких
видов продукции, как пряники, вафли, торты и печенье, являются
хлебобулочные изделия, или, согласно матрице БКГ, «дойные
коровы». Хлебобулочные изделия рассматриваемого предприятия
пользуются широким спросом, что позволяет при доступной цене
получать стабильно высокую прибыль.
Самую низкую оценку в продуктовом портфеле предприятия
ИП Екатеринин П.А. получили макаронные изделия. Это связано с
установлением высокой цены и низким спросом на данный вид
продукции, по сравнению с главными конкурентами. Данное
производство организации в настоящее время слишком затратно и
убыточно. Поэтому рассматриваемому предприятию следует
отказаться от производства макаронных изделий и постепенно
переходить на производство только кондитерских и хлебобулочных
изделий.
Таким образом, чтобы повысить эффективность деятельности и
сбалансировать портфель продукции, рассматриваемому предприятию
следует предложить следующие варианты задач в рамках ценовой
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стратегии (таблица 2) .
В совершенстве ценовая стратегия малого предприятия ИП
Екатеринин П.А. должна заключаться в том, чтобы устанавливать на
товары такие цены, чтобы была возможность корректировать их в
зависимости от изменений во внешней среде, чтобы занять
максимально выгодную позицию на рынке, достичь запланированного
объема прибыли, то есть успешно решать все стратегические задачи.
Таблица 2
Варианты задач в области ценовой стратегии для ИП
Екатеринин П.А., действующего на рынке хлебобулочных,
кондитерских и макаронных изделий
Название
категории

Название ассортиментной
группы

«Дикие
кошки»

1.Пряники
2.Вафли

«Звезды»

1.Торты
2.Печенье

Задачи
Пересмотреть
ассортимент
изделий в данной группе и
выявить
наиболее
рентабельные
и
конкурентоспособную
продукцию и ,исходя из этого,
определить, какой из видов
подлежит ликвидации
или
сокращению объема выпуска, а
для какого следует провести
рекламную акцию
Применение стратегии «низких
цен», чтобы увеличить долю
рынка и перейти в категорию
«звезды».
Увеличение
объемов
производства в соответствии с
спросом
Контроль качества продукции
Применение
стратегии
усиления позиций на рынке,
так как
еѐ эффективная
реализация поможет создать
необходимую устойчивую базу
для дальнейшего развития
предприятия.
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Продолжение табл. 3
«Дойные
коровы»

1.Хлебобулочные изделия

«Собаки»

1.Макаронные изделия

Удержание стабильного темпа
роста
Применение
стратегии
«средних цен», что
даст
возможность
получать
справедливую прибыль на
вложенный капитал
Убрать
из
продуктового
портфеля

Таким образом, разработка эффективной ценовой стратегии на
любом предприятии является ключевым фактором ее успеха. В
условиях рыночной экономики компания должна определять цену на
товар, руководствуясь, прежде всего, изменениями во внешней среде.
Это позволит разработать эффективную ценовую стратегию и
повысить в целом конкурентоспособность малого предприятия на
рынке.
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УДК 657
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Чудовець Віталій,
Жук Олена
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
РОСЛИННИЦТВА
У статті висвітлено основні проблеми оцінки справедливої вартості
рослинництва на сільськогосподарських підприємствах, в тому числі з врахуванням
способу їх одержання, методика обліку продукції рослинництва та визначено шляхи
розв’язання проблеми оцінки її справедливої вартості.
Ключові слова: справедлива вартість, оцінка, витрати, продукція
рослинництва, сільське господарство, біологічні активи.
In the article the basic problems of estimation of fair value of plant-grower are
reflected on agricultural enterprises, in a that number taking into account the method of
their receipt, method of account of products of plant-grower and certainly ways of decision
of problem of estimation of it fair value.
Keywords: fair value, estimation, charges, products of plant-grower, agriculture,
biological assets.
В статье отражена основная проблема оценки справедливой стоимости
растениеводства на сельскохозяйственных предприятиях, в том числе с учетом
способа их получения, методика учета продукции растениеводства и определенно
пути решения проблемы оценки ее справедливой стоимости.
Ключевые слова: справедливая стоимость, оценка, расходы, продукция
растениеводства, сельское хозяйство, биологические активы.

В умовах впровадження в Україні міжнародних стандартів
фінансової звітності виникає багато проблем адаптації до їх принципів
системи вітчизняного обліку. Особливої гостроти це набуває в галузі
сільського господарства, оскільки прийняття П(С)БО 30 «Біологічні
активи», в основі якого лежить МСБО 41 «Сільське господарство»,
внесло вагомі зміни до обліку та звітності сільськогосподарських
підприємств.
Норми цього положення кардинально змінюють підходи до
оцінки сільськогосподарської продукції та впливають на подальше
відображення витрат та собівартості в обліку. Найбільш проблемним
питанням застосування на практиці є оцінка продукції рослинництва
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за справедливою вартістю. Незважаючи на чисельність публікацій за
даною тематикою, проблеми оцінки справедливої вартості
рослинництва вивчені ще недостатньо та потребують подальших
досліджень.
Дослідження оцінки справедливої вартості рослинництва мали
місце в працях багатьох вчених, серед них, зокрема, Головачко В.М.,
Жука В.М, Мельничука Б.В., Моссаковського В.Б., Голова С.Ф., Сука
П.Л. та ін.
Так, П.Л. Сук наголошував, що «у зв’язку із коливанням
справедливої вартості та невизначеністю джерел її одержання у
підприємств
виникає
можливість
фальсифікувати
облікову
інформацію, що суперечить принципам і природі бухгалтерського
обліку» [9].
Протилежну думку відстоював С.Ф. Голов, який переконує, що
«оцінка біологічних активів і сільськогосподарської продукції за
справедливою вартістю є не лише нормативною вимогою, а й
чинником інвестиційної привабливості підприємства» [2].
Зважаючи на результати проведених наукових досліджень,
актуальним залишається ряд теоретичних і практичних проблем в
обліку оцінки справедливої вартості рослинництва, які потребують
ґрунтовного вивчення.
Метою цієї роботи є визначення проблем оцінки справедливої
вартості продукції рослинництва та визначення шляхів їх розв’язання.
Прийняття П(С)БО 30 «Біологічні активи» [8] зумовило перегляд
сучасної методики обліку витрат та внесення змін до Методичних
рекомендацій з планування, обліку та калькулювання собівартості
сільськогосподарської продукції [5], основні положення яких сьогодні
використовуються
в
практичній
діяльності
більшості
сільськогосподарських підприємств України.
Згідно з П(С)БО 30 біологічний актив – це тварина або рослина,
яка
в
процесі
біологічних
перетворень
здатна
давати
сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а
також приносити в інший спосіб економічні вигоди. А біологічні
перетворення – це процес якісних і кількісних змін біологічних активів
[8].
Беручи до уваги зміни в методології бухгалтерського обліку
сільськогосподарської діяльності, основним його завданням є
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достовірна оцінка та відображення у звітності біологічних активів,
сільськогосподарської продукції та витрат на біологічні перетворення.
У табл. 1 вказані особливості оцінки біологічних активів
залежать від способу їх отримання [2].
Таблиця 1
Особливості оцінки біологічних активів залежно від
способу їх отримання
Спосіб надходження біологічних
активів у господарство
1. Придбання за плату
2. Безоплатне отримання

3. Внесок до зареєстрованого
капіталу господарства

4. Переведення до складу
довгострокових зі складу
поточних біологічних активів
5. Обмін на подібний біологічний
актив
6. Обмін на неподібний
біологічний актив
7. Отримання біологічних активів
в результаті біологічних
перетворень

Вартість отриманих біологічних
активів
Фактичні витрати, понесені на
отримання (первісна вартість)
Справедлива вартість з урахуванням
витрат, пов’язаних з доведенням їх
до стану, у якому вони придатні для
використання в намічених цілях
Погоджена
засновниками
(учасниками)
підприємства
їх
справедлива вартість з урахуванням
витрат, безпосередньо пов’язаних з
доведенням їх до стану, у якому
вони придатні для використання з
запланованою метою
Справедлива вартість на дату
переведення, зменшена на очікувані
витрати на місці продажу
Справедлива вартість переданого
активу
Справедлива вартість переданого
активу збільшена (зменшена) на
суму грошових коштів (або їх
еквівалентів), які підлягають сплаті
(отриманню)
за
обмінною
операцією
Справедлива вартість, зменшена на
очікувані витрати на місці продажу

П(С)БО 30 «Біологічні активи» передбачено, що справедлива
вартість біологічного активу ґрунтується на цінах активного ринку. За
наявності кількох активних ринків біологічних активів і
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сільськогосподарської продукції їх оцінка ґрунтується на даних того
ринку, на якому підприємство передбачає продавати біологічні активи
та/або сільськогосподарської продукції. У разі відсутності активного
ринку справедливу вартість визначають за альтернативними методами,
передбаченими цим стандартом.
При цьому виникає технічні питання практичного характеру: як
визначити активний ринок продукції рослинництва та як оцінити її
справедливу вартість на них.
Ураховуючи викладене, при визначенні справедливої вартості
біологічних активів і сільськогосподарської продукції пропонуємо
застосувати таке правило: справедлива вартість біологічного активу та
сільськогосподарської продукції дорівнює ціні цього активу чи
продукції на активному ринку у відповідному звітному
(розрахунковому) періоді.
Визнання та облік продукції рослинництва починається, коли
сільгосппідприємство:
- отримує контроль над активом або пов’язаними з ним
майбутніми економічними вигодами;
- може достовірно оцінити його первісну або справедливу
вартість.
За П(С)БО 30, біологічні активи на кожну звітну дату повинні
оцінюватися та відображатися у звітності за справедливою вартістю.
Однак, якщо справедливу вартість поточних біологічних активів
визначити неможливо, вони відображаються у бухгалтерському обліку
і звітності як незавершене виробництво та оцінюються за виробничою
собівартістю, яка визначається відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».
При чому, якщо застосовувати існуючу методику обліку витрат,
це не буде неповна виробнича собівартість, оскільки на звітну дату
рахунки допоміжних виробництв та загальновиробничі витрати ще не
розподілені [3].
Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій зерно оприбутковують за рахунком
27 «Продукція сільськогосподарського виробництва».
Більшість науковців і практиків пропонують оприбутковувати
врожай продукції рослинництва бухгалтерським проведенням Д-т 271
К-т 231 на суму справедливої вартості. По дебету ж рахунку 231 у нас
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відображені на даний момент прямі виробничі витрати. Аналогічне
бухгалтерське проведення наведене і в Методичних рекомендаціях з
бухгалтерського обліку біологічних активів.
Візьмемо за приклад бункерне зерно. Проблема полягає в тому,
що практично завжди бункерне зерно не можна вважати готовою
продукцією, адже воно включає й зернові відходи, мертві відходи,
досить часто має вологість вищу за норму, а тому потребує
подальшого опрацювання для визнання готовою продукцією. Таким
чином, оприбутковуючи зерно одразу на 27 рахунку, по-перше –
порушують один із критеріїв визнання сільськогосподарської
продукції, а саме – неможливість достовірної оцінки, по-друге –
визначення готової продукції передбачає завершеність обробки і
відповідність технічним умовам і стандартам.
Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
зібране зерно необхідно спочатку оприбутковувати як напівфабрикат у
бункерній вазі, а вже після доопрацювання – як сільськогосподарську
продукцію на рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського
виробництва» [6]. Облік витрат, пов’язаних із доопрацюванням
бункерного зерна пропонується вести на окремому субрахунку
рахунку 23, наприклад субрахунку 2391 «Витрати з доопрацювання
зерна».
Беручи до уваги кореспонденцію рахунків Д-т 271 К-т 231 на
суму справедливої вартості, різниця, що виникає між дебетом і
кредитом рахунку 231 – це одна зі складових фінансового результату
від сільськогосподарської діяльності, а саме фінансовий результат від
первісного визнання.
Якщо по дебету 231 рахунку відповідно до діючої методики
відображають лише прямі витрати, то на момент первісного визнання
продукції рослинництва, як готової сільськогосподарської продукції,
витрати на її виробництво будуть занижені, оскільки ще не
включатимуть допоміжних виробництв та загальновиробничих витрат.
Це призведе до того, що у даному звітному періоді в фінансовій
звітності буде відображено недостовірну інформацію про фінансові
результати. [3].
На сільськогосподарське підприємство дана ситуація вплине
наступним чином: у підприємства вилучаються оборотні кошти, які
воно могло направити на здійснення операційної діяльності, зокрема
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збір урожаю.
Дану проблему можна вирішити шляхом розподілу
загальновиробничих витрат на об’єкти обліку не один раз у кінці року,
а щомісячно. Це забезпечить відображення достовірної інформації про
фінансові результати у звітності, а також дасть можливість отримати
більш повну інформацію про витрати понесені на виробництво
продукції в момент її вирощування та оприбуткування для потреб
внутрішніх користувачів.
Враховуючи все вище сказане, можна зробити висновки щодо
наявності проблем обліку оцінки справедливої вартості продукції
рослинництва, які частково можна вирішити шляхом застосування
запропонованої методики обліку сільськогосподарського виробництва.
При визначенні фінансового результату від первісного визнання на
кожну звітну дату враховуються також розподілені загальновиробничі
витрати. Такий підхід сприятиме відображенню більш достовірної
інформації про запаси та фінансові результати в звітності
сільськогосподарських підприємств.
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