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УДК 657
Абдирайимова Л.Н., гр. V-БАА-1
Научный руководитель: Наам М.Н., к.э.н., доцент
ФГОУ ВПО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»
КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается актуальность вопросов экономической безопасности
в организациях. Формулируется концепция в отношении организации экономической
безопасности организации. Экономическая безопасность рассматривается как система,
с детальной характеристикой ее элементов и дается поэтапное рассмотрение работы
по организации системы обеспечения экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, концепция, опасность, угроза.

Abdirayimova L.
CONTROL AND ANALYSIS ECONOMIC SECURITY IN THE
ORGANIZATION
The article discusses the relevance of economic security in organizations.
Formulated the concept of the organization of the economic security of the organization.
Economic security is seen as a system with the detailed characteristics of its elements and
provides a phased review of the organization of the system of economic security.
Keywords: economic security, concept, danger, danger.

Абдірайімова Л.Н.
КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
У статті розглядається актуальність питань економічної безпеки в організаціях.
Формулюється концепція щодо організації економічної безпеки організації.
Економічна безпека розглядається як система, з детальною характеристикою її
елементів і дається поетапний розгляд роботи з організації системи забезпечення
економічної безпеки.
Ключові слова: економічна безпека, концепція, небезпека, загроза.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Рыночная экономика в Российской
Федерации сопряжена с множеством рисков для организации. И, хотя
ситуация в стране с точки зрения политических рисков по оценкам
бизнесменов и зарубежных рейтинговых агентств и компаний улучшилась,
экономические риски остаются на высоком уровне.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Наряду с объективными факторами наибольшее количество угроз
9
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экономической безопасности возникает в структурных подразделениях
компании в процессе выполнения ими своих функций. Многие
хозяйствующие субъекты не обеспечивают должным образом защиту
интересов инвесторов. Осуществляются рейдерские захваты, совершается
корпоративное мошенничество, хищение материальных ценностей. В
отдельных компаниях имеют место факты организации теневого
производства и корпоративной коррупции.
Сложившееся положение обусловлено тем, что в компаниях, как
правило, отсутствует четкая система обеспечения экономической
безопасности, предусматривающая своевременное выявление и пресечение
опасностей и угроз, направленных на подрыв экономической устойчивости
компаний, ее конкурентоспособности, а также устранение причин и условий
их порождающих [1, с. 6].
Растет актуальность вопросов, связанных с экономической
безопасностью организаций.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Для того чтобы получить
представление об экономической безопасности рассмотрим ее концепцию.
Составляющие концепции экономической безопасности и их
характеристика представлены в таблице 1.
Таблица 1
Концепция экономической безопасности организации
Составляющие
концепции
Понятие
экономической
безопасности
Содержание
экономической
безопасности
Сущность
экономической
безопасности

Цель и задачи
экономической
безопасности

Характеристика составляющих концепции
Экономическая безопасность предпринимательской сферы – это
сочетание экономических и правовых условий, которые
обеспечивают
устойчивое
осуществление
фактов
предпринимательской жизни в длительной перспективе
законными и эффективными методами.
Процесс, определяющий отсутствие угрозы достоверности,
эффективности
и
законности
использования
трудовых,
производственных,
финансовых,
земельных
и
предпринимательских ресурсов.
Сущность экономической безопасности предпринимательской
сферы заключается в сбалансированном протекании фактов
предпринимательской жизни при эффективном и законном
использовании экономических ресурсов с осуществлением учета,
анализа и контроля для предотвращения угроз и обеспечения
стабильного функционирования предпринимательской сферы.
Устанавливаются руководителями и собственниками бизнеса.
Цель – обеспечение сбалансированного протекания фактов
предпринимательской жизни при эффективном и законном
использовании экономических ресурсов, на уровне системы
управления, которое достигается решением задач.
Задачи экономической безопасности организации:
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Продолжение табл. 1

Принципы
экономической
безопасности

Система
экономической
безопасности

 разработка
внутренних
регламентов
субъектами
предпринимательской деятельности в области экономической
безопасности;
 составление реестра нормативно-правового регулирования в
области фактов хозяйственной деятельности организации;
 определение
угроз
совершения
актов
незаконного
вмешательства;
 оценка уязвимости организации;
 разработка и реализация требований по обеспечению
экономической безопасности;
 разработка и реализация мер по обеспечению экономической
безопасности;
 осуществление
учета
(бухгалтерского,
налогового,
управленческого);
 проведение
комплексного
экономического
анализа;
осуществление внутреннего контроля и надзора в области
обеспечения экономической безопасности;
 информационное,
материально-техническое
и
научнотехническое обеспечение экономической безопасности.
 бдительность;
 законность фактов предпринимательской жизни;
 соблюдение баланса жизненно важных циклов предприятия
(учет, анализ и контроль);
 взаимная ответственность участников предпринимательской
сферы;
 непрерывность
осуществления
мер
экономической
безопасности предпринимательской сферы;
 эффективность
мер
экономической
безопасности
предпринимательской сферы.
Воздействие в рамках одного какого-либо явления или ситуации
приводит к воздействию на связанные с ними явления или
ситуации:
 субъект экономической безопасности – предприниматели,
собственники бизнеса, управленческий персонал;
 объект экономической безопасности – хозяйствующий субъект
предпринимательской сферы;
 предмет – факты предпринимательской жизни;
 учет
(бухгалтерский
или
финансовый,
налоговый,
управленческий) фактов хозяйственной жизни;
 комплексный экономический анализ предпринимательского
замысла и фактов хозяйственной жизни;
 внутренний контроль фактов хозяйственной жизни;
 поле предпринимательской сферы организации: факты
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Продолжение табл. 1
Функции
системы
экономической
безопасности

Оценка
надежности
и
эффективности
системы
экономической
безопасности

предпринимательской жизни; учет; комплексный экономический
анализ; внутренний контроль.
 обеспечение
экономической
безопасности
в
предпринимательской сфере;
 принятие мер по защите предпринимательских интересов от
актов незаконного вмешательства;
 оценка законности фактов предпринимательской жизни;
непрерывность и достоверность ведения учета (финансового,
налогового, управленческого);
 проведение комплексного экономического анализа;
 организация эффективной системы внутреннего контроля.
 определение
структуры
негативных
воздействий
на
экономическую
безопасность
организации,
разделение
объективных и субъективных воздействий;
 формирование перечня мер для устранения влияния
негативных воздействий и оценка их эффективности;
 определение причин недостаточной эффективности мер;
 выработка рекомендаций по устранению и предупреждению
негативных
возможных
воздействий;
оценка стоимости мер по устранению негативных воздействий и
определение исполнителей, ответственных за реализацию
предполагаемых мер.

Таким образом, для поддержания сбалансированного и устойчивого
состояния организации необходимо учитывать факты хозяйственной жизни,
проводить их комплексный экономический анализ и осуществлять
внутренний контроль. Место взаимодействия элементов данной системы
представляет собой поле экономической безопасности организации [2, с. 4, 6].
В целях реализации контроля и анализа противодействия
экономическим опасностям и угрозам необходимо осуществить комплексное
изучение характера и специфики деятельности компании.
На основе исследования и стратегических задач обеспечения
экономической безопасности компании разрабатывается техническое задание,
предусматривающее формирование системы контроля и анализа обеспечения
экономической безопасности. К ее основным функциям относятся: защитная,
регулирующая, превентивная, информационная, инновационная, социальная
[1, с. 6].
Все этапы работы по разработке и реализации системы экономической
безопасности рассмотрены в таблице 2.
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Таблица 2
Этапы разработки и реализации системы обеспечения экономической
безопасности
Этап
1. Подг
отовител
ьный

Мероприятия
Создается рабочая группа,
которая
изучает
и
анализирует
регламент
основных бизнес-процессов
организации,
а
также
организационнораспорядительные
документы,
регламентирующие
деятельность сотрудников
департамента безопасности
(при его наличии)

Результат
Разработка плана-графика дальнейших
работ.

2. Осно
вной

Проводится анализ приказов
и распоряжений, касающихся
распределения полномочий
между
заместителями
руководителя
компании;
анализ
положений
об
основных
структурных
подразделениях;
анализ
положений
(регламентов,
стандартов) о закупочной
деятельности,
проведении
конкурсных процедур и т.п.;
сравнительный
анализ
результатов
финансовохозяйственной деятельности
за
последние
периоды
деятельности;
выработка
перечня основных опасностей
и
угроз
экономической
безопасности
имущественного комплекса;
определение целей, задач и
функций
системы
экономической безопасности;
подготовка предложений по
участию
основных
структурных подразделений в
обеспечении экономической
безопасности на всех этапах

Результаты
второго
этапа
представляются в виде:
- концепции системы обеспечения
экономической
безопасности
имущественного
комплекса
организации (включающей структуру
подразделений
департамента
безопасности;
матрицу
ответственности
(участия)
структурных
подразделений
в
обеспечении
экономической
безопасности; систему мониторинга,
анализа,
информирования
и
отчетности
о
функционировании
системы
экономической
безопасности);
- критериев оценки эффективности
системы экономической безопасности;
типового
положения
о
подразделениях региональных служб
безопасности;
- плана внедрения изменений с целью
совершенствования
системы
экономической безопасности.
Приложения
о
Концепции
целесообразно выпускать в виде
приложений
о:
департаменте
безопасности, физической охране и
инженерно-технической защите
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Продолжение табл. 2
противодействия опасностям
и угрозам (профилактика,
выявление, устранение или
минимизация
последствий,
принятие
мер
по
их
недопущению в дальнейшем
и
т.п.);
разработка
и
обоснование
структуры
департамента безопасности;
описание
процесса
функционирования системы
безопасности
как
вспомогательного
бизнеспроцесса по обеспечению
основного
вида
экономической деятельности;
выработка критериев оценки
эффективности
системы
обеспечения экономической
безопасности
имущественного комплекса;
распределение компетенций
между
подразделениями
безопасности
различного
уровня функционирования.
На этом этапе проводится
аудит
состояния
защищенности
объектов
компании,
выявляются
основные
опасности
и
угрозы
жизнедеятельности,
подготавливается экспертная
оценка
достаточности
используемых
средств
системы
безопасности,
определяются
тенденции
развития защищенности

объектов организации по элементам
(офисные, производственные,
складские, торговые здания и т.п.);
информационной
безопасности;
внутриобъектном
и
пропускном
контроле на объектах.
По результатам аудита необходимо
составить матрицу рисков и угроз
по основным элементам и этапам
производственных
циклов,
функциональным
направлениям
финансово-хозяйственной
деятельности.
Кроме
того,
целесообразно
подготовить дополнения в:
- должностные инструкции персонала
компании с учетом организационного
построения,
функционального
предназначения и их взаимосвязей в
бизнес-процессах;
- правила внутреннего трудового
распорядка для основных структур по
вопросам обеспечения экономической
безопасности;
инструкции
взаимодействия
сотрудников кадровой службы и
службы безопасности при проверках
кандидатов,
принимаемых
на
вакантные должности, и алгоритмы
контроля лояльности персонала;
- должностные инструкции персонала
структуры (системы) безопасности
(руководитель
структуры,
руководители отделов, специалисты,
охранники, агенты-контролеры и т.д.)
и штатно-должностную структуру
системы безопасности по элементам:
обеспечение личной безопасности
охраняемых лиц; физическая охрана
объектов
компании
инженернотехнической
защиты
объектов;
обеспечение информационной защиты;
экономическая и информационная
разведка;
обеспечение
собственной

безопасности;
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Продолжение табл. 2

3. Закл
ючитель
ный

жизненно важных интересов
объектов и структур от
внутренних
и
внешних
опасностей и угроз

подготовку
и
проведение
инструктивно-методических занятий и
тренингов с персоналом структур
безопасности
по
основным
функциональным
направлениям
деятельности;
- разработку и оформление процедур и
инструкций по обеспечению основных
этапов и элементов бизнес-процессов.

Разрабатывается
комплекс
мероприятий,
характерных
для
эволюционного
внедрения
внесенных
изменений

Детализация и практическое внедрение
результатов работы второго этапа.

Выводы. Таким образом, контроль и анализ позволит повысить
экономическую безопасность организации в целом, в том числе:
 обеспечить эффективное функционирование, устойчивость и
максимальное (согласно установленным целям) развитие организации в
условиях конкуренции;
 сохранить и эффективно использовать ресурсы и возможности
организации;
 своевременно
выявлять
и
минимизировать
коммерческие,
финансовые и внутрифирменные риски в управлении организацией;
 сформировать адекватную современным постоянно меняющимся
условиям хозяйствования систему информационного обеспечения всех
уровней
управления,
позволяющую
своевременно
адаптировать
функционирование организации к изменениям во внутренней и внешней
среде.
1. Авдийский В.И. Контроль и анализ экономической безопасности в компаниях/ В.И.
Авдийский //Бухгалтерский учет. - 2012. - № 9
2. Шохнех А.В. Учет, анализ и внутренний контроль как элементы системы
экономической безопасности предпринимательской сферы малого бизнеса/ А.В.
Шохнех//Аудит и финансовый анализ. – 2008. - № 6.
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QUESTIONS OF INTRODUCTION OF IFRS IN PRACTICE OF THE
BYELORUSSIAN RECORD-KEEPING
In this article meaningfulness of application of international standards of the
financial reporting enterprises, level of introduction of international standards, is considered
in practice of the Byelorussian record-keeping, the list of risks, arising up in connection with
driving of the Byelorussian account to the format of IFRS is resulted.
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Оніщенко Н.Н., И.А. Шанцова,
ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ В ПРАКТИКУ БІЛОРУСЬКОГО
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
У даній статті розглянута значущість вживання підприємствами міжнародних
стандартів фінансової звітності, рівень впровадження міжнародних стандартів в
практику білоруського бухгалтерського обліку, приведений перелік рисок, що
виникають у зв'язку з приведенням білоруського обліку у формат МСФЗ.
Ключові слова: міжнародния стандарті фінансової звітності, ризики.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Внедрение международных
стандартов финансовой отчетности в Республике Беларусь началось в 1998
году. Постановлением Совета министров Республики Беларусь была принята
Государственная программа перехода на международные стандарты
бухгалтерского учета в Республике Беларусь [1]. Процесс реформирования
отечественной системы бухгалтерского учета был запущен с целью
обеспечения потенциальных инвесторов сопоставимой, надежной и
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достоверной финансовой информацией.
Цели статьи. Рассмотрена значимость применения предприятиями
международных стандартов финансовой отчетности, уровень внедрения
международных стандартов в практику белорусского бухгалтерского учета,
приведен перечень рисков, возникающих в связи с приведением белорусского
учета в формат МСФО.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. На протяжении многих лет белорусские ученые-экономисты,
такие как Д.А. Панков, Т.Н. Рыбак и другие, в своих работах исследуют
уровень внедрения МСФО в практику белорусского бухгалтерского учета,
оценивают риски, связанные с применением международных стандартов.
Однако, так как процесс внедрения МСФО в практику белорусского
бухгалтерского учета не стоит на месте, возникает необходимость в
постоянной оценке уровня применения МСФО, и оценке все новых рисков,
возникающих в связи с этим процессом. Следовательно, целью нашего
исследования является оценка уровня использования международных
стандартов на практике, определение рисков, связанных с внедрением
МСФО.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием
полученных
результатов.
С
момента
принятия
Государственной программы в Республике Беларусь работа по внедрению
международных стандартов в различных секторах экономики была проведена
с различным эффектом.
Так в 2001 году Национальный банк Республики Беларусь принял
стратегическое решение о поэтапном переходе банковской системы нашей
страны на МСФО. И этот процесс успешно осуществляется. Сегодня
белорусские банки имеют современную нормативную базу по
бухгалтерскому учету и формированию финансовой отчетности:
Национальные стандарты финансовой отчетности (НСФО). План счетов
бухгалтерского учета и указания по его применению, инструкции по
бухгалтерскому учету банковских операций, Правила составления
финансовой отчетности. Все эти документы разработаны на единой
методологической платформе с учетом требований международных
принципов учета и стандартов отчетности. Однако процессы внедрения
МСФО должны осуществляться не только в одном секторе экономики
(банковском), но и в целом на уровне государства, что позволило бы
обеспечить сопоставимость информации в разных отраслях и представить ее
заинтересованным пользователям не только по банковской деятельности, но и
о предприятиях страны.
Министерство финансов Республики Беларусь разработало план
мероприятий, выполнение которых способствовало созданию национальной
системы бухгалтерского учета на принципах, заложенных в международных
стандартах финансовой отчетности. За прошедший период была разработана
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соответствующая нормативно-правовая база, позволившая национальной
системе бухгалтерского учета адекватно отражать интересы рыночной
экономики с учетом социально-экономического курса нашей страны.
Наиболее значимыми изменениями, произошедшими в области
бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь являются
следующие:
 сокращены обязательные для применения формы первичных
учетных документов;
 разработаны и утверждены новые формы бухгалтерской
отчетности;
 принят новый типовой план счетов бухгалтерского учета;
 разработан порядок бухгалтерского учета новых объектов
бухгалтерского учета – отложенных налоговых активов и обязательств;
 изменен порядок бухгалтерского учета доходов и расходов, запасов,
государственной поддержки;
 отменено нормирование расходов на рекламные, маркетинговые,
консультационные и информационные услуги, на содержание служебных и
специальных легковых автомобилей, на представительские цели;
 отменена детальная регламентация состава затрат, включаемых в
себестоимость продукции (работ, услуг);
 сняты ограничения по применению методов переоценки основных
средств.
Следует отметить, что содержание отчетности, сформированной по
требованиям МСФО, направлено на максимально объективное раскрытие
информации о финансовом положении организации, в то время как
отчетность Республики Беларусь содержит информацию, необходимую
главным образом для исчисления различных видов налогов. Для белорусской
системы характерна информационная нагрузка на формы бухгалтерской
отчетности, а для МСФО – на примечания к отчетности, то есть
дополнительные отчеты, сопровождающие основные отчетные формы.
Состав отчетности несколько отличается за счет наличия в составе
белорусской отчетности такой формы, как отчет о целевом использовании
полученных средств. Отсутствие данной формы в составе отчетности по
МСФО компенсируется за счет наличия примечаний, содержащих подробную
расшифровку и анализ отдельных статей баланса и других форм [2, с. 49].
Раскрытие информации в пояснительных примечаниях к финансовой
отчетности имеет форму как обязательного, так и добровольного.
Возникновение требований к объему обязательного раскрытия информации
связано с нежеланием ряда организаций раскрывать информацию в
добровольном порядке. Подобная ситуация характерна и для Республики
Беларусь. Руководители отечественных организаций не спешат раскрывать
информацию о своем финансово-хозяйственном состоянии, ссылаясь на то,
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что финансовая информация может быть получена из других источников или
что полученной информацией могут воспользоваться конкуренты.
В настоящее время некоторые нормы МСФО применять
затруднительно. Например, достаточно сложно применять метод оценки
активов по справедливой стоимости, проводить регулярное обесценивание
активов, создавать некоторые виды резервов, руководствоваться
профессиональным
суждением
бухгалтера,
а
не
нормативными
предписаниями и первичными учетными документами. Кроме того, чтобы
оценка по справедливой стоимости была репрезентативной, необходимо
наличие высокоразвитых ликвидных рынков капитала. Поскольку степень
развития рынков варьируется, то оценка по справедливой стоимости может
быть затруднена [3, с. 58]. Переход на МСФО предполагает серьезный сдвиг
от использования исторической амортизированной стоимости, что позволяло
равномерно учитывать доходы и расходы за период пользования активом, к
подходу, при котором компании должны будут учитывать существенную
часть инструментов по справедливой стоимости, сразу отнеся ее изменения
на доходы и расходы. Вследствие этого, результаты деятельности
организаций будут более подвержены колебаниям и влияние перехода, в
свою очередь, затронет и инвесторов этих организаций, и покупателей, и
конкурентов [3, с. 59].
Следует отметить, что внедрение МСФО в национальную систему
учета может быть сопряжено с определенными рисками.
Риск множественности методик трансформации отчетности. В МСФО
ряд вопросов дается на откуп «профессиональному суждению»
практикующих бухгалтеров и это в свою очередь может привести к
возникновению множества методик, отражающих субъективное восприятие и
понимание сути международных стандартов каждым отдельно взятым
главным бухгалтером при осуществлении трансформации учета.
Риск для аудиторских компаний. Поскольку МСФО предполагает
подтверждение правильности составленной отчетности и получение ее
аудиторского заключения, то маловероятно, что стороны, заинтересованные в
составлении отчетности по МСФО выразят доверие белорусским
аудиторским компаниям, а не обратятся за услугой к представителям
международных аудиторских брендов. Это в свою очередь вызовет некоторое
сужение рынка аудиторских услуг в РБ.
Риск отсутствия национальной аттестации белорусских бухгалтеров.
Применение МСФО – это повод постановки вопроса о необходимости
широкомасштабной и повсеместной программы повышения квалификации и
сертификации практикующих бухгалтеров наших предприятий. Основной
организацией, осуществляющей международную сертификацию по
программа САР-CIPA, является белорусская ассоциация сертифицированных
бухгалтеров и аудиторов, объединяющая в себе несколько сотен
высококвалифицированных специалистов. Однако усилий одной организации
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недостаточно.
Риск для предприятий. Внедрение МСФО вызовет рост расходов за
счет увеличения затрат на обучение бухгалтерского персонала, удорожания
аудиторских и консалтинговых услуг, неизбежности ошибок в процессе
перестройки учетных систем.
Системные риски. Их сущность заключается в том, что представители
РБ не принимают участия в процессе нормотворчества развития
международных стандартов. Не зная изнутри, что и как происходит при
совершенствовании стандартов сложно оперативно вносить изменения в
отечественное законодательство, касающееся учета и отчетности [4, с.65-67].
Необходимо отметить также и то, что успешное внедрение МСФО в
Республике Беларусь невозможно без осуществления комплекса
взаимосвязанных мероприятий и решения ряда задач для создания
инфраструктуры применения МСФО в Республике Беларусь.
Не менее серьезные задачи реформирования бухгалтерского учета в
Беларуси находятся в плоскости экономического образования. В республике
отсутствует централизованная система подготовки и повышения
квалификации специалистов по МСФО. Краткосрочные семинары и курсы,
проводимые некоторыми аудиторскими и консалтинговыми компаниями, не
способны решить кадровую проблему. Для ее решения планируется
осуществление широкомасштабной программы повышения квалификации
практикующих бухгалтеров.
Реформирование бухгалтерского учета потребует реализации
комплекса мер по совершенствованию базового профессионального
бухгалтерского образования, а именно: внесение изменений в содержание
учебных программ средних и высших учебных заведений с ориентацией на
углубленное изучение МСФО и формирование навыков применения их на
практике, создание соответствующего учебно-методического обеспечения,
переподготовка преподавателей и др. В настоящее время учебные программы
экономических вузов дополнены курсами «Международные стандарты
финансовой отчетности».
Выводы. Создание инфраструктуры применения МСФО потребуется
не только на уровне государства, но и в организациях (замена
или модернизация программного обеспечения, обучение персонала,
организация системы внутреннего контроля) [5].
Юридически безупречно положения МСФО могут найти свое
применение на территории Беларуси только опосредованно, путем издания на
их основе национальных правовых актов в сфере нормативного
регулирования бухгалтерского учета и отчетности.
В случае полного перехода Республики Беларусь на МСФО это будет
важным шагом в процессе построения взаимного доверия между нашей
республикой и международным сообществом. Качественное повышение
прозрачности финансовой отчетности будет означать снижение рисков
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инвестиционных вложений, а, следовательно, и снижение стоимости на их
привлечение.
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налогообложения операций финансового лизинга, которые сдерживают его развитие.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв`язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Питання
удосконалення та розвитку операцій з фінансового лізингу стає особливо
актуальним в умовах нестачі коштів на переозброєння матеріально-технічної
бази виробництва. У розвинених країнах світу значну роль в оновленні
матеріально-технічної бази виробництва відіграє фінансовий лізинг.
Наприклад, на лізинг машин і обладнання у загальній сумі капітальних
вкладень припадає: в Австралії – 33 %; у США – 25-30 %; в Англії, Франції,
Швеції, Іспанії – 13-17 % [9, с. 94].
В Україні, на жаль, фінансовий лізинг ще не набув належного визнання
серед інших форм довгострокового інвестування коштів в економіку.
Особливо це стосується підприємств агропромислового виробництва.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у розробку теоретичних положень та
методологічних підходів до проблеми обліку та оподаткування операцій
фінансового лізингу зробили провідні вчені-економісти: Ф.Ф. Бутинець, Л.В.
Гуцаленко, М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, Ю.А. Литвин,
В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук, Л.К. Сук, Л.С. Шатковська.
Цілі статті – визначення особливостей, проблемних аспектів
вітчизняної практики обліку і оподаткування операцій фінансового лізингу та
можливостей використання зарубіжного досвіду.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Фінансовий лізинг
набув широкого визнання у світі завдяки, зокрема, системі пільг в
оподаткуванні. Так, одержуючи основні засоби у лізинг і здійснюючи
регулярні лізингові платежі, підприємства-лізингоодержувачі збільшують
свої витрати і цим частково зменшують суму податку на прибуток (це так
званий ефект податкового коректора) [4, с. 67]. У багатьох розвинених
країнах існують податкові пільги на інвестиції у технічне переозброєння
виробництва, в тому числі для лізингових компаній, що дає їм змогу
зменшувати розміри регулярних лізингових платежів, а лізингові угоди
стають привабливішими для лізингоодержувачів. В Україні таких пільг не
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має. Навпаки, операції з передачі майна у фінансовий лізинг прирівнюються
до продажу майна й оподатковуються податком на прибуток на загальних
підставах.
До основних проблем, що значно перешкоджають розвитку лізингових
відносин в Україні можна віднести:
 несформованість на загальнодержавному рівні політики перспектив
розвитку лізингового кредиту;
 жорстка система оподаткування лізингових операцій;
 низький попит на товари вітчизняного виробництва;
 низька платоспроможність усіх категорій споживачів при імпорті
споживчих товарів;
 монопольне становище лізингодавців на ринку лізингових послуг;
 недосконала нотаріальна реєстрація договорів лізингу;
 слабка державна підтримка, відсутність податкових пільг, у тому
числі для структур, які можуть здійснювати довгострокове кредитування.
На наш погляд, саме надто жорстка політика оподаткування лізингу
складає значну частку пагубного впливу на подальший розвиток лізингу в
Україні.
Вітчизняна практика оподаткування лізингових операцій містить
багато неточностей в системі обліку. Причому проблеми мають місце, як при
відображенні операцій з передачі майна у фінансовий лізинг у лізингодавця,
так і при його отриманні лізингоодержувачем.
Відповідно до п. 153.7. ст. 153 ПКУ передача майна у фінансовий
лізинг (оренду) для цілей оподаткування прирівнюється до його продажу в
момент такої передачі [5]. Прирівнювати операцію оренди з продажем є
досить необґрунтованим рішенням. Це пояснюється тим, що передача права
власності відразу не передбачається. Право власності на орендований об’єкт в
основному переходить до лізингоодержувача в момент сплати ним
останнього лізингового платежу. Підтвердженням цьому є ст. 8 Закону про
фінансовий лізинг, в якій вказано, що якщо сторонами договору лізингу
укладено договір купівлі-продажу предмета лізингу, то право власності на
предмет лізингу переходить до лізингоодержувача в разі та з моменту сплати
ним визначеної договором ціни, якщо договором не передбачене інше.
Орендодавець відображає у бухгалтерському обліку переданий об'єкт
як дебіторську заборгованість орендаря — у сумі мінімальних лізингових
платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового
доходу, що підлягає отриманню, з визнанням доходу від реалізації
необоротних активів. Одночасно залишкова вартість об'єкта фінансового
лізингу списується з балансу та відображається у складі собівартості
реалізованих необоротних активів [7].
Згідно МСФЗ 17 «Оренда» початкові (первісні) прямі витрати
включаються орендодавцем до дебіторської заборгованості за майно, надане в
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фінансову оренду. Це витрати пов’язані з веденням переговорів та укладення
угоди про оренду [3]. За П(С)БО 14 «Оренда» до дебіторської заборгованості
не включаються первісні прямі витрати.
Предмет лізингу для лізингодавця може бути товаром або основним
засобом, який знаходиться на його балансі на дату передачі в оренду.
У першому випадку лізингодавець відображає доходи при передачі
об’єкта, про що вказує п. 153.7 ст. 153 ПКУ [5] і показує у складі витрат
собівартість реалізованих товарів. У другому випадку балансова вартість
переданого об’єкту прирівнюється до нуля і відображається фінансовий
результат від реалізації основних засобів.
У вітчизняній обліковій практиці, наслідуються підходи економічно
розвинених країн, тобто об’єкти фінансової оренди та відповідні зобов’язання
відображаються на балансі орендаря.
У п. 153.7 ст. 153 ПКУ зазначено, що доходи відображають за
результатами податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування.
Тому йдеться про дату збільшення доходів за лізинговим платежем. Окрім
безпосередньо ст. 153 ПКУ норма п. 137.11. ст. 137 ПКУ регулює визначення
дати збільшення доходів, яка має визначатись за датою нарахування
лізингового платежу, що встановлена відповідно до умов укладених
договорів. Однак, у договорі визначається лише порядок сплати лізингових
платежів. Окрім того, лізинговий договір може й не містити дату нарахування
платежів. Тому така вимога є не зовсім коректною.
В результаті виникає питання: з якою періодичністю відображати
доходи при податкових розрахунках, якщо за договором лізингові платежі
вносяться, наприклад, один раз на рік? Доходи при визначенні бази
оподаткування податком на прибуток нараховуються за правилами
бухгалтерського обліку та не можуть визнаватися частіше. В результаті,
періодичність включення доходів буде відповідати періодичності їх визнання
(нарахування), без прив’язки до дати фактичного одержання платежів. На
наш погляд, сума доходів буде збільшуватися на рівні договірних величин
згідно зі встановленим графіком платежів, а не за бухгалтерськими
правилами розподілу фінансового доходу між звітними періодами
(незважаючи на невдале в даному випадку формулювання ―нарахованих‖ в
абз.4 п.153.7 ПКУ).
П.п. 196.1.2 ст. 196 ПКУ відносить до операцій, що не є об’єктом
обкладення ПДВ, нарахування та сплату процентів або комісій у складі
орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу [5].
ДПСУ в листі від 16.11.11 №2874/515-3416 стверджує, що для
лізингодавця базою обкладання ПДВ щодо надання послуг буде вся сума
лізингового платежу без урахування відсотків за кредитом (і суму, що
відшкодовує частину вартості предмета лізингу, яка потрапила під
обкладання ПДВ уже в момент передачі такого предмета) [1].
Проценти – дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на
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користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або
невизначений строк коштів або майна [5]. До процентів включається ―…
платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу
(оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в
рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу)‖.
Вважаємо, що до відсотків включається весь лізинговий платіж (за
винятком суми відшкодування вартості предмета лізингу). Стаття 1 п. 2
Закону «Про фінансовий лізинг» ототожнює плату за користування майном і
лізингові платежі: ―за договором фінансового лізингу лізингодавець
зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно
до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у
користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року
за встановлену плату (лізингові платежі)‖ [6].
Досить чітко про те, що лізинговий платіж це і є ―проценти та комісії‖,
зазначено у п. 153.7 ст. 153 ПКУ: ―При нарахуванні лізингового платежу
орендодавець збільшує доходи, а орендар збільшує витрати на таку частину
лізингового платежу, яка дорівнює сумі процентів або комісій, нарахованих
на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового
платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта
фінансового лізингу), за наслідками податкового періоду, у якому
здійснюється таке нарахування‖ [5].
Тому, підсумовуючи вищенаведене не можна погодитися з позицією
ДПСУ. Вважаємо, що вся сума лізингового платежу (за відшкодування
вартості предмета лізингу) належить до відсотків. Окрім того, розглянутий
платіж не повинен обкладатися ПДВ.
В Європі визначення ПДВ змінюється в залежності від того, що
постачається по лізингу – товари чи послуги. Стандартна ставка ПДВ
встановлюється від 15 до 25 % для товарів та від 7 до 10 % – для спеціально
визначеного переліку товарів. Іноді запроваджується ставка 0 % для
нерухомості. Ставка ПДВ для послуг встановлюється від 5 до 10 %, в
окремих випадках – на рівні ставок ПДВ для товарів [9].
Ставка ПДВ в Україні помітно перевищує у середньому ставки ПДВ
багатьох західних країн. В результаті встановлення надмірно високих ставок
податків, в державі склалась ситуація, коли значна частина економіки країни
знаходиться у тіні. Як наслідок, бюджет недоотримує значні суми коштів.
Повернення об’єкта фінансового лізингу регулюється відповідно до п
153.7 ст. 153 ПКУ: ―У разі якщо в майбутніх податкових періодах орендар
повертає об'єкт фінансового лізингу орендодавцю без придбання такого
об'єкта у власність, така передача прирівнюється для цілей оподаткування до
зворотного продажу орендарем такого об'єкта орендодавцю за ціною, яка
визначається на рівні суми лізингових платежів у частині компенсації
вартості об'єкта фінансового лізингу, що є несплаченими за такий об'єкт
лізингу на дату такого повернення‖.
25

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

Не зовсім коректним є визначення ціни на основі несплаченої суми
лізингових платежів. Справа в тому, що платити за прострочений лізинговий
платіж все одно потрібно. Тому, вважаємо, що законодавцю краще було б
орієнтуватись на нараховані лізингові платежі, а не на сплачені.
Існують також проблемні аспекти щодо обліку і оподаткування
операцій фінансового лізингу в лізингоодержувача. У п. 153.7 ст. 153 ПКУ
йдеться про те, що орендар включає вартість об'єкта фінансового лізингу (без
урахування процентів, нарахованих або таких, що будуть нараховані,
відповідно до договору) до складу основних засобів з метою амортизації, за
наслідками податкового періоду, в якому відбувається така передача.
Амортизувати об’єкт, який не використовується у господарській
діяльності не можна. Це об’єкт невиробничих основних засобів. І тут постає
закономірне питання: чи можна віднести дану операцію до фінансового
лізингу з позиції визначення цього поняття в ст. 14 пп. 14.1.97 ПКУ.
Зрозуміло, що такий негосподарський об’єкт, у значенні ПКУ, основним
засобом не буде. Вважаємо, що в даному випадку, невдало запозичено
визначення предмета фінансового лізингу із ст. 3 Закону «Про фінансовий
лізинг» [6]. Тим більше, що лізингодавець, кваліфікуючи у своєму обліку
операцію, не може орієнтуватись тільки на мету використання об’єкта
фінансового лізингу. Використовувати об’єкт у господарській діяльності чи
ні цілковито залежить від орендаря.
Лізингоодержувач з наступного місяця після введення в експлуатацію
починає нарахування амортизації (якщо об’єкт відповідає критеріям основних
засобів). В даному випадку норма п. 29 П(С)БО 7 «Основні засоби»
відрізняється від МСФЗ 16 «Основні засоби» відповідно до якого,
амортизацію активу починають тоді, коли він стає придатним для
використання, тобто місце розташуваня та стан об’єкта дозволяють його
експлуатувати відповідно до намірів керівництва.
Фінансовий лізинг завдяки податковим пільгам набув широкого
застосування у багатьох країнах світу. Основою створення лізингу як такого,
став інститут прискореної амортизації. Завдяки використанню прискореної
амортизації та застосуванню інших інвестиційних податкових пільг лізинг
став конкурентноздатним у порівнянні зі звичайною орендою або кредитом.
У багатьох країнах, зокрема у Західній Європі, лізинг є потужним фінансовим
інструментом.
В Україні із ст. 18 ―Амортизаційні відрахування‖ в процесі
доопрацювання Закону «Про фінансовий лізинг» вилучено конкретний розмір
максимально можливого коефіцієнта прискорення амортизації – 2. У той час
як у сусідніх державах дозволяється прискорена амортизація з коефіцієнтом
3.
Сьогодні прискорена амортизація в Україні регулюється ПКУ і
встановлює, що метод прискореного зменшення залишкової вартості
застосовується при нарахуванні амортизації до об'єктів основних засобів, що
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входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби). При
цьому все ж використовується коефіцієнт прискорення амортизації – 2.
Висновки. Беручи до уваги викладене, слід зробити висновок, що
розвиток лізингу − це не лише пришвидшення оновлення основних засобів,
стимулювання реалізації нової техніки, а й інтенсифікація і підвищення рівня
національної економіки в цілому. Незважаючи на комплекс проблем в обліку
і оподаткування операцій фінансового лізингу, вітчизняний лізинг все ж
розвивається. Однак, виведення лізингових відносин на якісно новий рівень
потребує
удосконалення
вітчизняного
нормативно-законодавчого
забезпечення та використання передового зарубіжного досвіду.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обоснованы особенности формирования доходов от сельскохозяйственной
деятельности. Определены методические проблемы учетного отражения доходов,
полученных от биологических преобразований в растениеводстве и животноводстве.
Ключевые слова: доход от сельскохозяйственной деятельности, биологические
преобразования, признание биологических активов, справедливая стоимость,
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Впровадження
П(с)БО 30 «Біологічні активи» внесло принципово новий порядок обліку
доходів сільськогосподарської діяльності, оцінки надходження продукції,
активів, визначення фінансових результатів діяльності сільськогосподарських
товаровиробників. Але не у всіх відношеннях нинішній облік є зрозумілим та
бездоганним, що й обґрунтовує потребу у проведенні подальших наукових
досліджень
формування
й
облікового
відображення
доходів
сільськогосподарської діяльності [5].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теоретичні і практичні аспекти формування доходів
сільськогосподарських підприємств знайшли своє відображення у працях
багатьох вітчизняних дослідників даної проблеми: В.Я. Амбросова,
В.Г. Андрійчука, В.П. Вишневського, П.М. Макаренка, В.Я. Плаксієнка,
Д.С. Молякова, В.Р. Боєва, Л.М. Лишанського, В.Д. Новодворського та в
працях зарубіжних вчених: А. Дейлі, М. Вебера, Д. Ірвіна, К. Томаса,
А. Маршалла, К.Р. Макконела, С.Л. Брю, П. Самуельсона, А. Томпсона та
інших.
У наукових працях вищеназваних вчених глибоко досліджені питання,
що пов’язані з економічною природою доходу і прибутку, принципами їх
формування, але не всі науково-методичні аспекти даної проблеми, особливо,
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що стосується формування доходів сільськогосподарських підприємств у
ринкових умовах, отримали необхідне відображення. Це пояснюється
специфікою галузі, а також тим, що питання формування, розподілу і
використання доходів надто складні та багатоаспектні [1].
Виходячи з великої кількості різноманітних трактувань доходу, є
необхідність уточнення економічної сутності цієї категорії; необхідність у
визначенні елементів облікової політики щодо обліку доходів діяльності
сільськогосподарського підприємства; потребує удосконалення та розробки
нових підходів методика проведення аналізу доходу, організація обліку
доходу на базі комп’ютерних технологій тощо. Вирішення цих проблем
дозволить перейти на новий рівень побудови бухгалтерського обліку доходів,
підвищить його аналітичність та ефективність в управлінні діяльністю
підприємства.
Цілі статті. Метою статті є розробка науково обґрунтованих
рекомендацій щодо удосконалення організації бухгалтерського обліку та
аналізу доходів сільськогосподарської діяльності з урахуванням напрацювань
вітчизняної та світової облікової теорії і практики.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Відносно новим
нормативним документом, що трактує визнання доходів є Податковий кодекс.
Згідно із ст. 14 Податкового кодексу України під доходом розуміють загальну
суму доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого
(нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі
у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами. Згідно
вищезазначеного документу, дохід від сільськогосподарської діяльності
включається до доходів звітного періоду та визнається за датою переходу
покупцеві права власності на такий товар.
Діяльність людини у сфері сільського господарства суттєво
відрізняється від її діяльності в інших сферах. Якщо у промисловості і
будівництві все відбувається за участю людини, то у сільськогосподарському
господарстві біологічні процеси в житті рослин і тварин, їх зростання,
дозрівання і загибель, протікають під впливом сил природи без прямої участі
людини. Водночас людина може впливати на ці процеси, спрямовуючи їх у
певне русло та використовуючи у власних інтересах. При цьому й виникають
доходи від сільськогосподарської діяльності [6].
Згідно П(с)БО 30 «Біологічні активи» біологічні активи
відображаються на дату проміжного та річного балансу за справедливою
вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Зараз біологічні
активи, додаткові біологічні активи і сільськогосподарську продукцію
необхідно оцінювати при їх первісному визнанні за справедливою вартістю,
зменшеною на очікувані витрати на місці продажу [4].
Визначення
справедливої
вартості
біологічних
активів
і
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сільськогосподарської продукції грунтується на цінах активного ринку. Таке
нововведення створює труднощі щодо об’єктивності визначення
справедливої вартості окремих активів (що має прямий вплив на визначення
рівня відповідних доходів), адже на ринку спостерігаються коливання цін, не
завжди присутній активний ринок. Ефективним шляхом по вирішенню
проблем оцінки є створення на підприємствах постійно діючих комісій з
визначення
справедливої
вартості
біологічних
активів
та
сільськогосподарської продукції [ 2, с. 35].
Після
оприбуткування
сільськогосподарської
продукції
за
справедливою вартістю необхідно відобразити дохід від її первісного
визнання. Такі доходи визначаються як різниця між вартістю
сільськогосподарської продукції, оцінених за справедливою вартістю,
зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, та витратами,
пов’язаними з біологічними перетвореннями, що були понесені для
отримання біологічних активів та сільськогосподарської продукції.
Цей розрахунок дає змогу правильно та оперативно визначити
фінансові
результати
від
первісного
визнаня
та
реалізації
сільськогосподарської продукції, що викликано необхідністю надання
керівництву підприємства точної інформації для прийняття оптимальних
рішень. Інформація про фінансові результати необхідна не тільки для
визначення економічного положення підприємства в теперішній час, а для
визначення перспектив розвитку у майбутньому.
Якщо на підприємстві визнається дохід від первісного визнання
сільськогосподарської продукції і додаткових біологічних активів протягом
року, то в кінці звітного року необхідно проводити коригування доходів
такими методами: 1) додатковим записом; 2) методом «червоне сторно».
Додатковим записом збільшують операційні доходи в кореспонденції з
дебетом рахунку виробництва, якщо фактичні доходи, визначені в кінці року,
перевищують суму доходів, віднесених протягом року, а методом «червоне
сторно» - якщо доходи, віднесені протягом року, перевищують фактичні
доходи, визначені в кінці року [3].
Як відомо, більшість сільськогосподарських підприємств є платниками
фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП), який значно зменшує їх
податкове навантаження і сприяє хоч у деякій мірі розвитку
сільськогосподарської галузі.
Ключовою ознакою платника ФСП відповідно до Закону «Про
фіксований сільськогосподарський податок» та положення про порядок
справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку є питова
вага виручки від реалізації сільськогосподарської продукції і продуктів її
переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній
звітний рік. За новою методикою обліку за П(С)БО 30 «Біологічні активи»,
доходи від сільськогосподарської діяльності визнаються не за фактом
реалізації продукції, а в момент первісного визнання біологічних активів та
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сільськогосподарської продукції та на кожну звітну дату при позитивній зміні
їх справедливої вартості.
Доходи від первісного визнання та зміни справедливої вартості
обліковують на рахунку 71 «Інший операційний дохід» івідображають у ф. №
2 «Звіт про фінансові результати» по рядку 060 «Інші операційні доходи».
Тому сума цих доходів включатиметься у загальну суму валового доходу
підприємства (знаменник розрахункового критерію), а в чисельнику
відображатиметься лише сума від реалізації сільськогосподарської продукції,
яка обліковується на рахунку 90 «Собівартість реалізації» та відображається в
рядку 010 «Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»
ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» [6].
Таким чином, якщо включати в розрахунок питомої ваги доходу від
реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та
продуктів її перерорбки в загальній сумі валового доходу доходи від
первісного визнання та зміни справедливої вартості, то розмір відповідної
частки сільськогосподарських підприємств автоматично зменшиться.
Висновки. Враховуючи вище сказане, можна зробити такі висновки
щодо особливостей формування доходів сільськогосподарської діяльності:
1. Функціонування в аграрному секторі різних організаційгоправових форм підприємницької діяльності вимагає нових підходів до
організації бухгалтерського обліку, яка повинна враховувати особливості
біологічних перетворень в сільському господарстві.
2. Біологічні
активи,
додаткові
біологічні
активи
і
сільськогосподарську продукцію необхідно оцінювати приїх первісному
визнанні за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці
продажу.
3. Доходи від сільськогосподарської діяльності визнаються не за
фактом реалізації продукції, а в момент первісного визнання біологічних
активів та сільськогосподарської продукції та на кожну звітну дату при
позитивній зміні їх справедливої вартості, що без належного подальшого
наукового обґрунтування відображення в обліку може спотворювати
визначення фінансового результату, оскільки відчуження за певну
компенсацію такої продукції в момент визнання доходів від біоперетворень
не відбувається.
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Балаш И.В.
РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ООО «АФ СТЕПОВОЕ»
В статье раскрываются методы усовершенствования использования основных
средств и резервы повышения эффективного использования основных средств на
примере предприятия ООО «АФ Степовое».
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Стан та ефективність
використання основних засобів безпосередньо впливає на виконання
виробничої програми підприємства й можливість отримання прибутку.
Діяльність промислових та інших підприємств значною мірою залежить від їх
забезпеченості основними засобами та ефективності їх використання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у розвиток теоретичних засад і методичних
підходів до вирішення проблем оцінки, обліку, аналізу і аудиту основних
засобів внесли вчені-економісти — М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, М.Т.
Білуха, О.М. Голованов, Л.І. Гомберг, М.В. Кужельний та інші вчені.
Цілі статті. Основною метою статті є обґрунтування і розробка
практичних рекомендацій щодо напрямків і резервів покращення основних
засобів підприємства.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Основні засоби, будучи
матеріально-технічною базою виробництва, є фундаментом його
удосконалення і розвитку. Цей процес відбувається як шляхом збільшення
кількості об’єктів основних засобів (екстенсивний шлях), так і за рахунок
підвищення ефективності їх використання (інтенсивний шлях). При цьому
економічно виправданим є збільшення часу роботи устаткування, його повне
завантаження, кваліфікований догляд i ремонт тощо[1, с.286].
Технологічна структура основних засобів – це їх розподіл за
структурними підрозділами підприємства в процентному виразі від їх
загальної вартості [1, c. 244]
Проаналізуємо склад і структуру основних засобів в ТОВ «АФ
Степове», табл. 1.
Таблиця 1
Склад та структура основних засобів ТОВ «АФ Степове»
2009 р.
2010 р.
2011 р.
Відхилен
ня 2011
Показники
тис
тис
р. до
тис грн
%
%
%
грн
грн
2009 р.
Основні
засоби
6537,6
100
6552
100
1468
100
-5069,6
всього
Будинки і
4617
70,6
4617
70,6
537
36,6
-4080
споруди
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Продовження табл. 1
Машини і
обладнання
Транспортні
засоби
Інструменти,
прилади
Багаторічні
насадження
Всього
виробничих
фондів с.-г.
призначення
Основні
виробничі
фонди не с.г.
призначення

1562,5

23,9

1577

24,1

810

55,2

-752,5

299

4,57

299

4,57

98

6,68

-201

55,7

0,85

56

0,86

20

1,36

-35,7

3,4

0,05

3,4

0,05

3

0,2

-0,4

6481,9

99,1

6496

99,2

1448

98,6

-5033,9

55,7

0,9

56

0,8

20

1,4

-35,7

Аналізуючи дані табл. 1 можна зробити висновок, що кількість
основних засобів на підприємстві в 2011 році дуже знизилась майже на 77 %.
Це зумовило зменшення кількості самого підприємства, за рахунок
звільнення робітників і вилучення їх земельних паїв з активу підприємства.
До узагальнюючих показникiв ефективності використання основних
засобів відносять : фондовіддачу, рентабельність основних засобів,
комплексний (інтегрований) показник ефективності використання основних
засобів.
Комплексний (інтегрований) показник ефективності використання
основних засобів (ФЕ’) відображає умовний середній економічний ефект у
вигляді виручки від реалізації прибутку, який припадає на кожну гривню
витрат, які вкладені в основні засоби [2, с.306 ].
Рівень ефективності використання основних засобів при здійсненні
трудової діяльності визначається як відношення продуктивності праці до
середньорічної вартості основних засобів [2, с.310].
Дані для аналізу ефективного використання основних засобів ТОВ
«АФ Степове» наведені в табл. 2.
За звітний 2011 рік фондовіддача збільшилась в 2,2 р. Рентабельність
же основних засобів порівняно з 2009 роком теж зросла на 12,25 %. Значення
інтегрального показника дозволяє зробити оцінку економічної ефективності
використання основних засобів були у 2011 році, де показник збільшився на
57,4 % у порівнянні з 2010 роком.
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Таблиця 2
Аналіз ефективного використання основних засобів
ТОВ «АФ Степове»
2011 р. у % до :
Показники
2009 р.
2010 р.
2011 р.
2009 р. 2010 р.
Виручка
від
3051
3938
4273
140,05
108,51
реалізації, тис грн
Прибуток, тис грн
442,7
327
412
93,07
124,99
Середньорічна
вартість
основних 2036,37
1907,13
1212,2
59,5
63,56
засобів, тис грн.
Середньооблікова
чисельність
53
45
43
81,1
95,56
робітників, чол.
Фондовіддача, грн
1,0
1,8
2,2
в 2,2р.
122,2
Рентабельність
21,74
17,15
33,99
основних фондів, %
Продуктивність
праці, тис грн

57,56

87,51

99,37

172,62

113,55

Рівень ефективності
використання
основних засобів, %
ФЕ, грн

2,83

4,59

8,2

-

-

0,47

0,54

0,86

180,85

157,4

Аналіз та узагальнення методів роботи підприємства дозволяє
встановити наступні шляхи використання основних засобів та підвищення
фондовіддачі.
Технічне і технологічне вдосконалення та модернізація обладнання :
- збільшення потужності агрегатів;
- заміна
застарілого
обладнання,
що
сприяє
підвищенню
продуктивності всього діючого парку обладнання на нове, технічно і
технологічно більш досконале, потужне і з меншими затратами енергії на
виготовлення продукції;
- механізація та автоматизація в роботі обладнання;
- оптимальне навантаження в процесі виробництва;
- своєчасне та якісне обслуговування та ремонт обладнання в
міжремонтний період;
- підвищення цінності роботи обладнання;
- правильне ведення технічного процесу, що дозволяє уникнути
простою в роботі обладнання.
- підвищення інтенсивної роботи обладнання :
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- найбільше використання парку обладнання;
- забезпечення замовлення для стабільної і рівномірної роботи без
простоїв [2, с. 236].
Покрашення інтенсивності використання обладнання можна досягнути
також встановленням більш потужного обладнання, яке б мало високу
продуктивність та порівняно невеликі витрати електроенергії [2, с. 266].
Поліпшення використання основних засобів має свій вираз через
збільшення обсягу виробництва, тож:
Резерв збільшення випуску продукції за рахунок введення в дію нового
устаткування є добуток резерву збільшення кількості устаткування та
фондовіддачі у звітному періоді.
Резерви збільшення випуску продукції за рахунок введення в дію
нового устаткування = резерв збільшення кількості устаткування *
фондовіддача у звітному періоді = 1 * 2, 206 = 2,206 тис грн.
Тобто, на підприємстві є резерв збільшення обсягу виробництва
продукції на 2,206 тис грн за рахунок введення в дію нового устаткування.
Висновки. Аналіз використання основних засобів на підприємстві
показав, можливі варіанти покращення показників ефективності
використання основних засобів. Завдяки новому більш потужному
обладнанню вдасться виконувати більші обсяги роботи за менший термін, та
економити кошти на оплату електроенергії та праці, а також заощадити на
ремонті застарілої техніки. Такі інновації внесуть вагомий внесок в
покращення економічного становища підприємства.
1. Житна І.П./ Економічний аналіз господарської діяльності підприємств / Житна І.П.
Нескреба А.М - К.: Вища школа, 2004. – 355 с.
2. Малюга Н.М./ Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія,
практика, перспективи / Малюга Н. М.- Житомир: ЖІТІ, 1998. - 384 с.
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Balash I.
WAYS OF IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF THE
ACCOUNTING OF FIXED ASSETS
In article methods of improvement of the accounting of fixed assets at the expense of
the organization of the accounting of repair of fixed assets reveal.
Keywords : accounting of fixed assets, repair of fixed assets, account, inventory
card.

Балаш И.В.
ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В статье раскрываются методы усовершенствования учета основных средств за
счет организации учета ремонта основных средств.
Ключевые слова : учет основных средств, ремонт основных средств, счет,
инвентарная карточка.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Економічний
розвиток України залежить від ефективності функціонування сфер її
народного господарства. Важливе значення приділяється основним засобам
як головному елементу матеріально-технічної бази підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Розвитку теорії і практики питань бухгалтерського обліку та
контролю основних засобів присвячені роботи В.Д. Андреєва, А.В.
Алексєєвої, В.В. Бабича, М.Т. Білухи, С.Ф. Голова, А.М. Герасимовича, Н.І.
Дорош, В.І. Єфіменко, В.П. Завгороднього, В.Г. Лінника, В. С. Яремчука, й
інших
Цілі статті. Удосконалення теоретичних аспектів і розробка
практичних рекомендацій, щодо організації обліку основних засобів для
забезпечення їх ефективного функціонування.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. В даний час на всіх підприємствах
незалежно від їхнього виду, форм власності і підпорядкованості важливе
значення приділяється основним засобам як головному елементу
матеріально-технічної бази підприємства.
Ефективність використання основних засобів залежить від організації
своєчасного одержання надійної і досить повної обліково-економічної
інформації. У цьому зв’язку зростає роль та значення обліку як однієї з
найважливіших функцій управління.
Однак сучасна система організації бухгалтерського обліку основних
засобів не може цілком задовольнити зростаючі інформаційні потреби
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управління.
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку
інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи
розкриття такої інформації у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 7
«Основні засоби» [2, c. 313], згідно якого основні засоби — матеріальні
активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі
виробництва або поставки товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим
особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного
року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), [1].
Головним завданням організації обліку основних засобів є:
1) правильне і своєчасне відображення надходження, вибуття й
переміщення основних засобів;
2) контроль за наявністю та збереженням у місцях експлуатації;
3) своєчасне й точне обчислення зносу (амортизації) основних засобів і
правильне відображення його в обліку;
4) визначення витрат на ремонт, а також контроль за раціональним
використанням коштів, виділених з цією метою;
5) виявлення об’єктів, які не використовуються;
6) контроль за ефективністю використання, пошуки резервів
підвищення ефективності роботи машин, обладнання та ін.;
7) оперативне забезпечення керівництва підприємства необхідною
інформацією про стан основних засобів через автоматизацію обліковообчислювальних робіт на базі сучасних засобів обчислювальної техніки.
Всі первинні документи по обліку руху і стану основних засобів на
сільськогосподарських підприємствах можна розділити на декілька груп:
- документи по надходженню та руху основних засобів;
- документи по нарахуванню амортизації на основні засоби;
- документи інвентарного обліку основних засобів.
- документи по обліку ремонту і модернізації основних засобів;
Надходження основних засобів в сільськогосподарські підприємства
може відбуватися декількома шляхами: придбання, будівництво, отримання
безвідплатне, отримання як внески в статутній фонд, оренда.
Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за
первісною вартістю, яка складається з витрат на будівельні і монтажні
роботи, на доставку та проектно-пошукові роботи [2, c. 323].
Собівартість основних засобів – це сплачена сума грошових коштів або
їхніх еквівалентів, або справедлива вартість іншої форми компенсації (інших
активів або зобов’язань), наданої для отримання активу на момент його
придбання або створення.
Об’єкт основних засобів вилучається з активів у разі його вибуття
внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям
визнання активом [2, c. 334]. При вибутті з експлуатації об’єкту основних
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засобів для збереження або продажу, його відображають в балансі у складі
оборотних активів за меншою ціною – за балансовою вартістю або чистою
вартістю реалізації.
Фінансовий результат від списання основних засобів розраховують як
різницю між балансовою вартістю об’єкту і очікуваною чистою сумою
надходжень від продажу або ліквідації.
Для організації обліку амортизації основних засобів важливо
встановити об’єктивний строк корисного використання основних засобів, що
є періодом, протягом якого підприємство передбачає використовувати
відповідальний об’єкт або кількість одиниць устаткування продукції, яку
підприємство очікує отримати від його використання [2, c. 326].
Для розрахунку суми амортизаційних відрахувань використовується
типова форма номер 03-14 «Розрахунок амортизації основних засобів». Вона
складається з трьох розділів:
1. По основних засобах в запасі (резерві).
2. По основних засобах в експлуатації.
3. Розрахунок амортизації (зносу) основні засобів.
Для побудови обліку, забезпечення контролю і виконання інших
економічних функцій управління кожному інвентарному об’єкту присвоюють
інвентарний номер.
Інвентарний номер зберігається за об’єктом протягом усього періоду
його експлуатації на підприємстві. Його проставляють у всіх первинних
документах, якими оформляють наявність і рух об’єкта
Типова форма № ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів»
ведеться в бухгалтерії на кожний об’єкт чи групу об’єктів. У разі групового
обліку картку заповнюють позиційними записами окремих об’єктів основних
засобів.
Важливим елементом відтворення основних фондів є їх ремонт.
Основні виробничі засоби зношуються в процесі експлуатації і втрачають
свої експлуатаційні якості. З метою підтримання основних засобів в робочому
стані на підприємствах виконують ремонтні роботи основних засобів. Від
своєчасності та якості ремонту залежить ефективність використання
основних виробничих фондів на підприємстві.
Організувати облік ремонту основних засобів необхідно в залежності
від складності, масштабності, характеру і строковості його проведення, а
саме:
- організація обліку поточного ремонту основних засобів (плановий та
позаплановий);
- організація обліку середнього ремонту основних засобів
(профілактичний);
- організація обліку капітального ремонту основних засобів (суцільний
та вибірковий);
- організація обліку реконструкції та модернізації основних засобів.
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Для визначення розміру передбачуваних витрат на ремонт основних
засобів підприємство повинно мати наступні документи :
- належним чином оформлені дефектні відомості, де зазначені перелік і
види ремонтних робіт;
- кошториси витрат на здійснення ремонту;
- розрахунки строків проведення ремонту;
- розрахунки розмірів відрахувань до резерву на ремонт [2, c. 331].
У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»
зазначено, що витрати, здійснювані для підтримування об’єкта основних
засобів у робочому стані й одержання з самого початку визначеної суми
майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу
витрат. І тільки ті витрати, що пов’язані з поліпшенням об’єкта, можуть бути
віднесені на збільшення його первісної вартості [1].
Отже, одною із складових організація обліку основних засобів є
формування облікового процесу їх ремонту та модернізації. Для
удосконалення обліку основних засобів необхідно організувати їх облік.
Витрати на проведення ремонтних робіт досить неоднорідні та й самі
ремонти досить не типові, тому для впорядкування організації обліку
основних засобів треба передбачити введення окремого рахунку до складу
робочого плану рахунків сільськогосподарських підприємств. Пропонується
ввести рахунок 85 «Ремонт та реконструкція основних засобів» в розрізі
субрахунків: 851 «Поточний ремонт», 852 «Середній ремонт», 853
«Капітальний ремонт», 854 «Реконструкція та модернізація». Так сальдо
дебетового рахунку 85 «Ремонт та реконструкція основних засобів» в
обліковому процесі ремонту і реконструкції основних засобів відображатиме
витрати на незавершений ремонт основних засобів.
Висновки. Удосконалення організації обліку основних засобів
сільськогосподарських підприємств на сьогодні актуально, тому що
проводиться оновлення техніки на виробництві за рахунок купівлі і
реконструкції, тому ретельний облік проведених ремонтних робіт важливий в
організації обліку. Тому пропоновано розширити робочий план рахунків
введенням додаткового рахунку 85 «Ремонт та реконструкція основних
засобів». Це дозволяє своєчасно і в повному обсязі надавати інформацію про
технічний стан основних засобів і витрати на проведення ремонтів і
реконструкції основних засобів, що є корисним для реальної оцінки про
активи підприємства.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене
наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92
2. Бутинець Ф. Ф. / «Організація бухгалтерського обліку». Підручник для студентів
спеціальності «Облік та аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф.
Бутинця Ф. Ф., Ламійчука С. М., Олійника О. В. / - 3-є вид., доп. і перероб. –
Житомир : ПП «Рута», 2002. – 592 с.
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В статье исследованы теоретические и методические аспекты аудита
агропромышленных предприятий. Определены перспективы и преимущества такой
формы контроля как аудит в АПК.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний ринок
аудиту в АПК знаходиться на початковій стадії формування. Агропромислові
підприємства в Україні згідно з чинним законодавством не відносяться до
підприємств, підтвердження достовірності звітності яких аудиторським
висновком є обов’язковим щороку, окрім підприємств, що зареєстровані як
акціонерні товариства.
Постійне реформування відносин в АПК призвело до викривлення
звітних показників, більшість користувачів фінансової звітності введенні в
оману. Тому потрібно здійснювати дослідження теорії і практики аудиту з
метою наукового обґрунтування обов’язковості аудиту агропромислових
підприємств, напрямів вдосконалення його методології та організації.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми розвитку аудиту як форми фінансового контролю
41

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

останнім часом знаходяться у центрі досліджень вітчизняних і зарубіжних
вчених. Значний внесок у наукове та практичне дослідження проблем
аудиторської діяльності зробили вітчизняні вчені та практики, зокрема: С.В.
Івахненков,
Б.В. Мельничук, М.Ф. Огійчук, Л.П. Кулаковська, та інші.
Дослідження галузевої специфіки організації та методики аудиту в АПК
започаткували: О.Г. Пономаренко, К.П. Дудка, В.М. Жук, Б.В. Мельничук.
Незважаючи на чисельні дослідження даної теми, відзначимо, що ряд питань
щодо місця і ролі аудиту в АПК залишаються відкритими і потребують
подальшого дослідження.
Цілі статті. Метою даної праці є обґрунтування доцільності виділення
аграрного аспекту аудиторської діяльності по обслуговуванню підприємств
АПК та визначення шляхів розвитку аудиту в аграрному секторі економіки
України.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Необхідність аудиту в Україні
зумовлена значними змінами економічного ладу. В умовах формування
ринкових відносин і різноманітності форм власності виникла необхідність
проведення незалежного фінансового контролю – аудиту.
Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних
підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою
підтвердження її достовірності для державних податкових органів і власників.
Іншими словами, аудит — це надання практичної допомоги керівництву і
економічним службам підприємства щодо ведення справ і управління його
фінансами, а також щодо постановки бухгалтерського, фінансового і
управлінського обліку, надання різних консультацій.
За місцем утворення і концентрації аудиторських робіт аудит може
бути зовнішнім і внутрішнім. Зовнішній аудит проводиться згідно з
договором аудиторськими фірмами. Головна особливість зовнішнього аудиту
полягає в тому, що він є незалежним. Проте в період становлення ринкових
відносин не завжди існує його повна незалежність. Головним завданням
зовнішнього аудиту є перевірка даних бухгалтерського обліку і показників
фінансової звітності суб’єктів господарювання. Зовнішній аудит проводиться
незалежними аудиторами (аудиторськими фірмами), які уповноважені
суб’єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитися як
з ініціативи суб’єкта господарювання, так і з ініціативи окремих державних
органів [3, с.16].
Новими стандартами аудиту, прийнятими Аудиторською палатою
України 18.04.2003р., передбачений внутрішній контроль.
Внутрішній контроль – це процес, який забезпечує відповідність
функціонування конкретного об’єкта прийнятим управлінським рішенням і
спрямований на успішне досягнення поставленої мети. Основною його метою
є об’єктивне вивчення фактичного стану справ у суб’єкта господарювання,
виявлення та попередження тих факторів і умов, які негативно впливають на
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виконання прийнятих управлінських рішень і досягнення поставленої мети,
та доведення цієї інформації до органу управління. Функціонування
внутрішньої системи контролю перш за все залежить від керівника
економічного суб’єкта [1, с.24-25].
Аудиторська діяльність – це підприємницька діяльність аудиторських
фірм (одноосібних аудиторів) щодо здійснення експертизи фінансової
звітності та бухгалтерського обліку, дослідження ретроспективної та
перспективної фінансової інформації з метою виконання завдань з надання
впевненості, супутніх та інших послуг [4, с.36].
Сучасний ринок аудиту в АПК знаходиться на початковій стадії
формування, тому з точки зору прогнозування потенційного об’єму ринку
важливо з’ясувати рівень фактичної платоспроможності замовників та
потребу агроформувань в аудиторських послугах [4, с.40].
Аудиторська діяльність щодо обслуговування агропромислового
комплексу передбачає здійснення аудиту фінансової звітності підприємств
галузі, надання супутніх послуг, що включають організаційне і методичне
забезпечення суб’єктів господарювання консультаціями та послугами з
питань бухгалтерського обліку, оптимізації оподаткування, складання
фінансової та інших видів звітності, аналізу фінансово-господарської
діяльності,
супроводження
трансакцій,
що
відносяться
до
зовнішньоекономічної діяльності та залучення інвестицій, в тому числі
іноземних, розробки стратегічних фінансових планів розвитку бізнесу,
впровадження ефективних підходів до організації та здійснення внутрішнього
контролю, а також здійснення інших видів економіко-правового забезпечення
підприємницької діяльності в галузі.
Україна визнається міжнародною спільнотою, як розвинута аграрна
держава, що має потребу та можливість залучення іноземних і вітчизняних
інвестицій в АПК. Розміщення інвестицій, у відповідності з міжнародними
стандартами вимагає як проведення власне аудиту, так і використання при
цьому різнобічних аудиторських послуг.
Розвиток галузі неможливий без участі її підприємств на кредитному,
валютному ринку, інших фондових ринках, що об'єктивно зумовлює
необхідність проведення різноманітних економіко-правових консультацій та
підтвердження аудитором публічної звітності аграрних учасників
фінансового ринку [2, с.23].
На організацію та методологію аудиту в АПК значний вплив має
специфіка галузі, це дає підстави виділити аграрний аспект аудиторської
діяльності, що дасть можливість більш якісно забезпечити аграрний сектор
аудиторськими послугами, підготовкою кадрів з відповідною спеціалізацією,
в тому числі внутрішніх аудиторів, а також методичними розробками та
інформаційними ресурсами, що стосуються специфіки аудиту в аграрному
секторі.
На організацію проведення аудиту сільськогосподарських підприємств
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суттєво впливають особливості виробництва сільськогосподарської
продукції.
До
основних
таких
особливостей
функціонування
сільськогосподарських підприємств належать: по-перше, сезонність робіт і
тривалість виробничого процесу вирощування продукції рослинництва; подруге, процес виробництва продукції рослинництва суттєво залежить від
природних умов; по-третє, наявність систем пільгового оподаткування
суб'єктів господарювання агропромислового комплексу; по-четверте,
наявність в обліку об'єктів, які відсутні в інших галузях.
Аудиторське обслуговування аграрного сектору має представляти
собою не просто одноразове здійснення перевірки фінансової звітності за
відповідний звітний рік, а перш за все аудиторське супроводження аграрних
суб’єктів господарювання протягом всього періоду діяльності. Це потребує
досить близького розміщення аудиторських структур до підприємств, що
визначає одну з головних особливостей формування системи незалежного
аудиту в галузі.
Аудиторські фірми в свої діяльності керуються методологічними
підходами, що в основному визначені стандартами аудиту та правилами
Аудиторської палати України. Крім того, в процесі здійснення аудиту
необхідно керуватися основними методологічними підходами визначеними
для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Вони в
свою чергу мають свої специфічні особливості для окремих галузей
господарської діяльності. Тому виникає необхідність розвитку методології
аудиту, що визначає специфіку аудиторського обслуговування аграрного
сектору економіки [2, с.34].
З метою якнайшвидшого та ефективнішого науково-методичного
забезпечення аудиторського обслуговування АПК необхідно розробити
методику аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання в аграрному
секторі. Методику аудиту слід розробляти за кожним видом діяльності
підприємств враховуючи специфіку кожної окремої галузі.
Кадрове забезпечення аудиторського обслуговування АПК має
передбачати перепідготовку висококваліфікованих спеціалістів АПК для
здійснення ними аудиторської діяльності та базову підготовку аудиторів з
поглибленим знанням аграрної галузі.
Для удосконалення організаційних та методичних засад аудиту в АПК
необхідно розробити сприятливі цінові режими співпраці аудиторів з
аграрними підприємствами.
Законом України «Про аудиторську діяльність» встановлено коло
суб’єктів для яких проведення зовнішнього аудиту є обов’язковим. Згідно
статті 8 даного Закону за більшістю агропромислових підприємств вимога
обов’язкового проведення аудиту не закріплена. У зв’язку з цим великих
перспектив, на нашу думку, набуває запровадження на таких підприємствах
внутрішнього
аудиту.
Впровадження
на
сільськогосподарських
підприємствах внутрішнього аудиту, на нашу думку, має великі перспективи.
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Нажаль на сьогодні в Україні немає єдиної методики, щодо створення відділу
внутрішнього аудиту на підприємстві та організації його роботи, тому дуже
часто існування внутрішнього аудиту на підприємстві є неефективним. З
метою підвищення якості та ефективності внутрішнього аудиту на
підприємстві необхідна більш чітка регламентація його повноважень та
побудова окремого незалежного Підрозділу внутрішнього аудиту.
Висновки. Отже,аудит в АПК має ряд особливостей і вагоме значення
в аграрному секторі економіки України. Нами було сформульовано науково
обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення організації і методики
аудиторського обслуговування АПК:
1. Визначено необхідність внесення до нормативних документів з
аудиту агропромислові підприємства до підприємств, підтвердження
достовірності звітності яких аудиторським висновком є обов’язковим.
2. З метою ефективного науково-методичного забезпечення аудиту в
АПК необхідно розробити методику аудиту фінансової звітності суб’єктів
господарювання в аграрному секторі за кожним видом діяльності
підприємств враховуючи специфіку кожної окремої галузі.
3. Аудиторське обслуговування АПК має базуватись на роботі великих
аудиторських фірм, що мають у аграрних районах філії, або малих
аудиторських фірмах, що створені в самих аграрних регіонах.
4. Встановлено необхідність достатнього кадрового забезпечення
аудиторського обслуговування АПК.
5. Для удосконалення організаційних та методичних засад аудиту в
АПК необхідно розробити підходи щодо сприяння розвитку аудиторського
обслуговування агропромислових підприємств засобами кредитування
аудиторських перевірок на пільгових умовах.
6. Для поліпшення внутрішньогосподарського контролю за обліковою
інформацією та розробки заходів в агропромислових підприємствах
обґрунтовано впровадження внутрішнього аудиту, як невід’ємної окремої
складової внутрішньогосподарського контролю у вигляді побудови окремого
незалежного Підрозділу внутрішнього аудиту.
Аудиторське обслуговування в АПК, на нашу думку, є необхідним і
важливим компонентом аграрних реформ. Держава зобов'язана розглядати
аудит АПК, як один із компонентів підтримки галузі поряд із забезпеченням
новими виробничими технологіями, фінансовою підтримкою тощо.
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СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТА СПОЖИВЧИЙ КОШИК УКРАЇНЦЯ
У статті розглянемо соціальні гарантії громадян, характер та категорії
соціальних гарантій, а також споживчий кошик українця, порівняння його з іншими
країнами світу.
Ключові слова: прожитковий мінімум, споживчий кошик, соціальні гарантії,
пенсії, заробітна плата, державна допомога.

Belova I.
SOCIAL SECURITY AND CONSUMER BASKET UKRAINIANS
In this paper we consider the social security of citizens, the nature and category of
social security, as well as the consumption basket of Ukrainians, its comparison with the
other countries of the world.
Keywords: cost of living, the consumer basket, social security, pensions, wages,
public assistance.

Белова И.И.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
КОРЗИНА УКРАИНЦА
В статье рассмотрим социальные гарантии граждан, характер и категории
социальных гарантий, а также потребительская корзина украинцев, сравнение ее с
другими странами мира.
Ключевые слова: прожиточный минимум, потребительская корзина,
социальные гарантии, пенсии, заработная плата, государственная помощь.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Держава надає
соціальну допомогу для різних малозабезпечених верств населення, і
встановлює мінімальний розмір заробітних плат, прожитковий мінімум та
споживчий кошик для українця.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Серед усіх дослідників даної теми можна виділити таких як: І.Л.
Бондар, О.А. Бугуцький, В.М. Геєць, О.А. Грішнова, Б.М. Данилишин, С.І.
Дорогунцов, Т.А. Заяць, Г.І Купалова, В.І. Куценко, Е.М. Лібанова, М.В.
Семикіна, В.П. Сименоженко, Л.М. Фільштейн.
Цілі статті. Дослідження змін споживчого кошику українця на даний
час, порівняно з попередніми роками.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Споживчий кошик – набір товарів,
що характеризує типовий рівень і структуру місячного (річного) споживання
людини або сім'ї. Використовується для розрахунку мінімального споживчого
бюджету, виходячи із вартості споживчого кошика у діючих цінах.
Застосовується як база для порівняння розрахункових і реальних рівнів
споживання. Соціальні гарантії - матеріальні і юридичні запоруки, які
забезпечують реалізацію соціально-економічних і соціально-політичних прав
членів суспільства. До основних соціальних гарантій відносять: право на
працю, право на відпочинок, право на житло, право на освіту й меддопомогу.
На сьогодні існує багато соціальних виплат різним категоріям людей,
відповідно до статті 16 Закону України ―Про державні соціальні стандарти та
державні соціальні гарантії‖ держава гарантує забезпечення основних потреб
громадян на рівні встановлених законом державних соціальних стандартів і
нормативів.
Основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з
метою забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий
рівень. До числа основних соціальних гарантій входять:
1)
мінімальний розмір заробітної плати;
2)
мінімальний розмір пенсій за віком;
3)
неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
4)
розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних
виплат.
До останньої категорії входить:
 допомога при народженні дитини;
 допомога малозабезпеченим сім’ям;
 державна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам;
 підвищена допомога багатодітним сім’ям;
 малозабезпеченим одиноким матерям.
Соціальні гарантії мають поточний характер, такий як:
 погашення заборгованості з заробітної плати соціальних виплат;
 забезпечення прожиткового мінімуму;
 боротьба з бідністю,надання адресної допомоги;
 захист громадян від інфляції за допомогою своєчасної індексації
доходів;
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 обмеження безробіття та стимулювання зайнятості населення;
 створення екологічно та соціально безпечних умов життя;
 запобігання соціальної деградації.
Державні соціальні гарантії є обов’язковими для всіх державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій незалежно від форми власності. Ограни місцевого
самоврядування, у процесі розробки та реалізації місцевих соціальноекономічних програм можуть передбачати додаткові соціальні гарантії за
рахунок коштів місцевих бюджетів.
Надання державних соціальних гарантій здійснюється за рахунок
бюджетів усіх рівнів, коштів підприємств, установ і організацій та соціальних
фондів. Розрахунки й обґрунтування до показників видатків на соціальні
потреби у проектах державного бюджету України, та місцевих бюджетів
здійснюються на підставі державних соціальних стандартів,визначених
відповідно до закону.
З метою забезпечення надання державних соціальних гарантій
обчислюються такі види нормативів витрат(фінансування):
1. Нормативи фінансування поточних витрат на одного жителя, а для
окремих видів соціальних послуг – на одну особу, яка підлягає цьому виду
обслуговування.
2. Нормативи фінансування поточних витрат на утримання мережі
закладів охорони здоров’я, освіти, підприємств, організацій, установ
соціально-культурного,
житлово
–
комунального
та
побутового
обслуговування.
3. Нормативи державних капітальних вкладень на будівництво закладів
охорони здоров’я, освіти, підприємств, організацій, установ соціальнокультурного, житлово-комунольного та побутового обслуговування. Окремо
визначаються нормативи бюджетних коштів, що спрямовуються на покриття
витрат підприємств, установ і організацій, організацій соціально-культурного,
житлово-комунального та побутового обслуговування які не покриваються
виплатами населення. Нормативи фінансування встановлюються під час
прийняття Закону України про Державний бюджет України на поточний рік,
а також під час формування бюджетів соціальних фондів.
Відповідно до компетенції здійснюється розмежування повноважень
органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері
формування та застосування нормативів фінансового забезпечення надання
державних соціальних гарантій. Держава здійснює фінансову підтримку
місцевого самоврядування з метою забезпечення надання державних
соціальних гарантій на основі нормативів фінансування. Цільова державна
підтримка здійснюється з метою вирівнювання можливостей окремих
територіальних громад щодо забезпечення надання державних соціальних
гарантій.
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Так як усі соціальні гарантії встановлені державою, і є основним
джерелом для існування,то вони не можуть бути нижчими від прожиткового
мінімуму, встановленого законом.
Порівняно з 2011 роком у 2012 році прожитковий мінімум в
середньому збільшився на 14%. Середньостатистична українська родина
складається з 2 дорослих та 1 дитини. Прожитковий мінімум на 1 особу з 1
грудня має становити 953 гривні. Тож, сімейний бюджет родини має складати
не менше 2859 гривень. Згідно з раціональним споживчим кошиком, витрати
на харчування родини мають не перевищувати 30 відсотків бюджету, тобто
близько 950 гривень на родину з 3 осіб на місяць.
З іншого боку, державним споживчим кошиком на харчування цієї
родини на місяць передбачено:
20 кг хліба; 2 кг борошна; 3 кг круп; 0,3 кг бобових; 0,9 кг макаронів;
22 кг картоплі; 6 кг капусти; 4 кг помідорів; по 2 кг моркви, огірків та
буряків; 1,7 кг цибулі та часнику; 10 кг фруктів; 4 л соку; 10 кг
різноманітного м’яса; 2 кг ковбас та м’ясопродуктів; 0,4 кг сала; 2 кг риби; 0,6
кг оселедців; 1,5 кг масла; 0,3 кг маргарину; 1,5 л олії; 4 кг сиру; 1 л
сметании; 50 яєць; 5 кг цукру; 10 гр меду; 2,6 кг кондитерських виробів; 25 л
молока; 0,01 гр чаю; 0,03 гр какао.
Якщо у сім’ї працюють обоє дорослих і отримують мінімальну
зарплату, що разом становить 2280 гривень, що на 579 гривень менше від
сімейного бюджету, то з цього можна зробити висновок що не дивлячись на
підвищення прожиткового мінімуму українців його порівнюють з 1941 роком
. Держава враховує у розмір мінімальних зарплат естетичні потреби українців
і закладає у витрати сімейний похід до кіно, театру, музею раз на місяць.
Незважаючи на це, споживчий кошик українця не витримує порівняння ні з
яким іншим європейським аналогом. Натомість добову норму у 106 грамів
хліба, 5 грамів сала і 25 грамів ковбаси, півтора стакана молока та 250 грамів
картоплі, порівняно з німецькими військовополоненими, що утримувалися у
сталінських таборах, їх кошик був майже удвічі більшим - 600 грам. У
перерахунку на день, німецьких полонених під час війни годували так, як
українців хочуть нагодувати у мирний час за 66 років після війни. З цього
можна зробити висновок, що Україна досі живе у тяжкі воєнні часи.
Формуванням споживчого кошика займається Кабінет Міністрів
України, який визначає Раціональний споживчий бюджет відображає
споживання товарів і послуг, забезпеченість предметами культурнопобутового та господарського призначення у відповідності з науково
обгрунтованими нормами та нормативами задоволення раціональних потреб
людини, показано на рис.1
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Раціональний споживчий кошик
Всі послуги
23%

Непродовольч
і товари
47%

Продукти
харчування
30%

Рис.1 Раціональний споживчий кошик громадянин України
У країнах заходу про населення дбають набагато краще.
Скажімо:
 в Англії у споживчий кошик закладено шампанське та пиво, а ще
МР3-плеєр з музичними записами. Крім того акустична гітара і великий
перелік товарів для дому, включаючи дверні ручки та витрати на садівника.
 кошик США передбачає витрати на тютюнові та алкогольні вироби,
витрати на освіту, мобільний та комп'ютерний зв'язок.
 а французи заклали у свій споживчий кошик навіть витрати на
відвідування перукарні, купування лаків для волосся, гелів для душу та інших
численних косметичних засобів, без яких сучасне життя неможливе. Крім
цього передбачені кошти на няню для дитини, апарати для виправлення зубів,
оренду автомобілів, проїзд на таксі, а також їжу для котів та собак.
Отже, з вищенаведеного стає зрозумілим, що формування споживчого
кошику в теорії значно відрізняється від потреб людей на практиці. На
сучасному етапі причиною поглиблення такої невідповідності стала
економічна криза, яка вплинула на матеріальний стан суспільства.
У свою чергу споживчий кошик віграє важливу роль у формуванні
прожиткового мінімуму, який у свою чергу береться до уваги при
нарахуванні зарплати. Працюючій верстві населення соціальні гарантії
служать заробітною платою, так як більша частина населення отримує
мінімальну заробітну плату, яка встановлюється на рівні прожиткового
мінімуму. Протягом 2011 року мінімальна заробітна плата зросла на 8,9%, а у
2012 при прогнозній інфляції 7,9% мінімальна заробітна плата буде
підвищуватися поетапно і зросте на кінець року на 12,9 %. Проте окрім
заробітної плати ще й зростає сума інших виплат, таких як: пенсія на 0,9%
порівняно з попереднім роком, допомога при народженні дитини збільшилася
на 8,5% порівняно з 2011 роком, допомога: малозабезпеченим сім’ям, дітям
інвалідам та інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям. Але не дивлячись на
підвищення, населенню все одно не вистачає цих коштів щоб як слід
харчуватися та одягатися, а людям похилому віку ще й лікуватися, тому що
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вони більшу частину своїх пенсій витрачають на ліки.
Висновки. Виходить, за світовими стандартами, чим повніше кошик
відображає вимоги часу, тим багатша країна. Лише українці не відчувають
цієї динаміки, живучи за стандартами воєнних часів минулого століття.
1. Безугла В. О. Економіка праці: Навчальний посібник/ В. О. Безугла, Д. М. Загірняк,
Л. П. Шаповал К.:Центр учбової літератури./Київ 2009 рік
2. Споживчий кошик українця - за визнаною у світі межею бідності [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://kolo.poltava.ua
3. Соціальні гарантії,форми та види [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://library.if.ua
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Розглянуто особливості обліку основних засобів у порівнянні міжнародних
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ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ЗА МЕЖДУНАРОДНЫМИ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Рассмотрены особенности учета основных средств по сравнению
международных стандартов бухгалтерского учета с национальными положениями
(стандартами) бухгалтерского учета.
Ключевые слова: основные средства, оценка, амортизация, износ,
первоначальная стоимость, ликвидационная стоимость, остаточная (балансовая)
стоимость.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Прагнення України
стати повноцінним членом Європейського Союзу може бути реалізовано
тільки за умови внесення змін до вітчизняного законодавства та
пристосування господарської діяльності до європейського середовища.
Реформування в економіці України вимагає відповідних змін в принципах та
методах ведення бухгалтерського обліку. Основним нормативним
документом в України щодо методичних аспектів ведення бухгалтерського
обліку є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО).
Основні засоби є одним з ключових елементів в діяльності кожного діючого
підприємства. Порядок їх ведення конкретизовано в П(С)БО) 7 «Основні
засоби» який можна порівнювати з МСБО 16 «Основні засоби» за сучасних
змін в економіці. Перш за все необхідно розробити таку методологію
викладення бухгалтерського обліку, яка б повністю відповідала вимогам
міжнародних стандартів та ввести її в дію, а це в свою чергу призведе до
покращення обліку на міжнародному рівні та створить сприятливі умови для
іноземних інвесторів.
В Україні здійснюють свою діяльність організації та підприємства
різних масштабів із різноманітними напрямами діяльності та формами
власності, але всі підприємства мають основні засоби, які в свою чергу
повинні правильно обліковуватись. Багато українських підприємств тісно
співпрацюють з зарубіжними, що вимагає складання звітності у відповідності
з міжнародними стандартами. Є доцільним визначення різниці та спільних
рис в обліку основних засобів за національними та міжнародними
стандартами.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Останнім часом у пошуках сторонніх джерел прибутку значна
кількість українських підприємств виходить на міжнародний ринок, що
вимагає запровадження міжнародних норм та стандартів у бухгалтерській
звітності.
Основні засоби є важливим елементом обліку та звітності, що
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характеризують
загальний
майновий
стан
будь-якого
суб’єкта
господарювання і є об’єктом уваги багатьох науковців, таких як: Р. Грачова,
М. Баканов, Н. Крічка. В обліку основних засобів за міжнародними
стандартами є багато невирішених питань, розгляду яких присвячено багато
праць науковців: С. Голова, В. Костюченко, Н. Пономарьова та інших.
Тому порівняння МСБО 16 і П(С)БО 7 є темою досить актуальною,
оскільки при вилученні досить істотної різниці між ними призведе до більш
швидкого виходу вітчизняних підприємств на міжнародний ринок.
Цілі статті. Визначення спільних та відмінних рис між стандартами, їх
вплив на облік та визначення результату при вдосконалення національних
стандартів.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Основні засоби є одним із
основних елементів бухгалтерського обліку. Вони формують виробничу базу,
що показує потужність підприємства. За період своєї експлуатації основні
засоби надходять на підприємство, зношуються, піддаються ремонту та
модернізації, та вибувають при зношенні.
Облік основних засобів повинен бути ретельним та безпомилковим, і
забезпечувати:
- всі операції з основними засобами (переміщення, вибуття,
ліквідація та інші) повинні чітко та своєчасно відображатись в документації;
- контроль за нарахуванням амортизації та зносу основних засобів, та
відображенням витрат на ремонт основних засобів;
- визначення наслідків від ліквідації, а також збитків від списання
частково амортизованих об’єктів основних засобів;
- ефективне використання основних засобів з максимальною користю
для підприємства.
Правильно організований облік надасть можливість підприємствам
ефективно досягати своїх цілей та буде позитивно впливати на ефективність
використання всіх засобів виробництва. Але не менш значимим є
обґрунтування принципів обліку основних засобів, враховуючи вимоги
МСБО.
При порівнянні понять основних засобів за П(С)БО та МСБО, можна
виділити багато спільних рис, що свідчить, про те, що у національних
стандартах дотримано вимоги міжнародних з урахуванням економічних,
правових, податкових особливостей нашої держави.
Відповідно до П(С)БО 7, основні засоби – це матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально – культурних функцій, очікуваний
строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік) [1].
МСБО 16 основні засоби розглядають, як матеріальні об’єкти, що їх:
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а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів
чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного
періоду [2].
Але відмінною рисою МСБО 16 є те, що він не уточнює, що є об’єктом
основних засобів. Належність деяких видів майна до основних засобів
визначається думкою бухгалтера, за умов експлуатації об’єкта та згідно
конкретних обставин.
Класифікація основних засобів дещо відрізняється:
- МСБО 16 виділяє такі класи основних засобів: земля, земля та
будівлі, машини та обладнання, кораблі, літаки, автомобілі, меблі та
приладдя, офісне обладнання.
- П(С)БО 7 виділяє інші групи: земельні ділянки, капітальні витрати на
поліпшення земель, будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні
засоби, інструменти і приладдя, інвентар (меблі), тварини, багаторічні
насадження, інші основні засоби.
У МСБО 16 інші необоротні активи не виділяються самостійною
групою, як у П(С)БО 7.
Визнання активом основних засобів за МСБО здійснюється на тих
самих умовах, що і за П(С)БО:
- існує імовірність, того що у майбутньому підприємство отримає
економічну вигоду, пов’язану з цим активом;
- вартість активу для підприємства можна достовірно оцінити.
МСБО 16 не вимагає, у момент визнання об’єкта основних засобів,
впевненості у тому, що очікувана економічна вигода від експлуатації об’єкта
надійде на підприємство. Тим самим МСБО 16 каже про те, що доки
підприємство не отримає у власність об’єкт основних засобів, він не може
бути визнаний активом.
МСБО 16, на відміну від П(С)БО 7, не застосовується до таких видів
основних засобів, як багаторічні насадження, а також робочої і продуктивної
худоби (у термінах МСБО 16 — «біологічні активи, що належать до
сільськогосподарської діяльності»). Облік таких активів, як і інших, що
належать до сільськогосподарської діяльності, регулюється спеціальним
галузевим стандартом — МСБО 41 «Сільське господарство».
Відрізніється також порядок відображення в обліку переоцінки
накопиченого зносу об’єкта основних засобів під час його переоцінки. За
П(С)БО 7 сума зносу може бути перерахована пропорційно до зміни валової
вартості активу (пропорційний метод коригування накопиченого зносу), а за
МСБО 16 існує ще один метод: сума зносу виключається з валової вартості
активу [4].
Для обліку основних засобів надзвичайно важливим є принципи їх
оцінки. Існують такі види оцінок, як: первісна, залишкова, відновна та
ліквідаційна. Відображаються основні засоби в бухгалтерському обліку за
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первинною вартістю. Первинну вартість стандарти розуміють однаково, але у
редакції ПСБО – це історична собівартість у сумі грошових засобів або
справедливої вартості інших активів. За МСБО при визначенні первісної
вартості використовуються грошові засоби та їх еквіваленти, а замість інших
активів вказані інші форми компенсації. Це більш широке поняття, ніж
активи. У положенні 7 «Основні засоби» зазначено, що до первинної вартості
включаються такі витрати: суми, сплачені згідно з договором постачальнику;
суми, сплачені стороннім організаціям за виконані роботи за договорами
будівельного підряду; реєстраційні збори, держмито й аналогічні їм платежі,
здійснені у зв’язку з придбанням прав на об’єкт основних засобів; сплачені
податки, мито та інші обов’язкові платежі, пов’язані з придбанням основних
засобів, які не відшкодовуються підприємству; витрати по страхуванню
ризиків, пов’язаних з доставкою основних засобів; витрати на встановлення,
монтаж та налагодження основних засобів; адміністративні та інші витрати,
повязані з придбанням основних засобів і приведенням їх до робочого стану
[3].
Первинна вартість може бути змінена тільки при реконстукції,
добудові, технічному переозброєнні, переоцінці балансової вартості або
частковій ліквідації обєктів основних засобів.
Для відображення в Плані національних рахунків використовується
рахунок 10 «Основні засоби», який призначений для обліку наявністі та руху
власних основних засобів, та одержаних за інших умов ( орендовані,
безоплатно отримані та інші).
За обома стандартами (з урахуванням останніх змін) до первісної
вартості об’єкта включаєтья сума витрат (за попередньою оцінкою) на
демонтаж, переміщення та відновлення. Але різниця існує між оцінкою суми
вказаних зобов’язань щодо здійснення витрат. За МСБО 16 до первісної
вартості об’єкта включається не вся сума майбутніх витрат на демонтаж, а
теперішня вартість цієї суми. Кожний рік суму забезпечення необхідно
передивлятись і її збільшення треба відносити до фінансових витрат, а не до
первісної вартості об’єкта, як це здійснюється за П(С)БО 7.
Ліквідаційна вартість виражається у сумі грошових засобів або
вартості інших активів, які отримаються від реалізації (ліквідації) об’єкта за
мінусом пов’язаних з цим видатків – так її розуміє П(С)БО. У міжнародному
стандарті говориться, що необхідно з чистої вартості вирахувати витрати на
вибуття, а витрати, повязані з реалізацією (ліквідацією) та видатки на вибуття
можна вважати рівними.
За національними стандартами немає чіткої періодичності перегляду
ліквідаційної вартості об’єкту та терміну корисної експлуатації об’єкта, на
відміну від міжнародних, де стандарти необхідно переглядати хоча б на
кінець кожного фінансового року. Також у міжнародному стандарті вказано,
що зміни ліквідаційної вартості та терміну корисного використання
експлуатації об’єкта основних засобів відображається як зміна облікових
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оцінок.
Залишкова вартість основних засобів могла бути зменшена на суму
отриманих субсидій, якщо вона пов’язана з придбанням цього основного
засобу.
Корисним, також, є ведення обліку за окремими елементами основних
засобів, які мають різні терміни корисної експлуатації або мають різне
призначення. Але необхідно об’єднувати в один об’єкт групу однорідних
засобів, які купувались одночасно та мають однаковий термін експлуатації. У
випадку коли допоміжне обладнання або запасні частини не мають
самостійного використання, а можуть бути використані тільки у взаємодії з
основним засобом, їх слід розглядати також як основні засоби та включати до
складу відповідного об’єкта.
При модернізації або ремонті основного засобу, що призводить до
заміни деяких деталей на нові, слід переглядати залишкову вартість. В такому
випадку, наприклад, витрати на техогляди, що обліковуються тим самим
чином, як і заміна деталей, додаються до балансової вартості обєкта, але
вартість попередньоо техогляду повинна бути списана.
В національному стандарті не передбачена зміна вартості об’єкта у разі
заміни будь – якої з частин на нові, під час проведення ремонту. Згідно
положення всі витрати, в тому числі і вартість нових деталей, розглядаються
як витрати поточного періоду.
Амортизаційні відрахування є джерелом відтворення та накопичення
основного капіталу. В бухгалтерському обілку України, на жаль, в більшості
випадків втрачена основна функція амортизації – це найшвидше повернення
вкладеного капіталу в основні засоби. Часто обсяги інвестицій менше, ніж
сума нарахованої амортизації, а різниця, що виникає вилучається з
господарського обороту підприємства. Величина амортизаційних відрахувань
повинна забезпечувати повне відшкодування авансових вкладень в основні
засоби незалежно від потреб в їх відновленні.
Амортизація – це економічна категорія, яка одночасно є витратими
виробництва та ресурсом відтворення. Амортизація є часткою собівартості,
тому безпосередньо впливає на величину прибутку до оподаткування.
Основною метою розробки амортизаційної політики є збільшення
інвестиційних ресурсів за рахунок внутрішніх джерел, які можна досягти за
використанням методів:
- метод прискореної амортизації та переоцінка для збільшення чистого
доходу;
- метод зниження коефіціентів до амортизаційних норм та переоцінка
основних засобів з метою зниження витрат.
Амортизація основних засобів за МСБО 16 може нараховуватись за
методами: прямолінійний, метод зменшення залишку та метод суми одиниць
продукції. Також вказано, що чіткої кількості методів не передбачено. За
П(С)БО 7 рекомендується ще два методи нарахування амортизації:
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кумулятивний та податковий.
Вартість, що амортизується за національними стандартами - це
первісна вартість необоротного активу за мінусом ліквідаційної, за
міжнародними - ліквідаційна вартість вираховується з собівартості або іншої
вартості, по якій цей актив відображається у фінансовій звітності.
Амортизація землі за стандартами теж проходить по різному. В Україні
вартість землі (земельних ділянок) не амортизується. За міжнародним
поглядом «у деяких випадках сама земля може мати обмежений термін
корисної експлуатації, тоді її амортизують методом, який відображає вигоди,
що мають бути отримані від неї».
Щодо особливостей обліку ремонту основних засобів теж існують
розбіжності. Відповідно до П(С)БО 7, покращення – це не ремонт, але в той
же час покращення – це не тільки модернізація та реконструкція, а ще й
модифікація та дообладнання. Витрати на проведення всіх видів ремонтів не
збільшують первісну вартість основних засобів, а зараховуються до витрат
відповідного звітного періоду. Тобто ремонт не відноситься до покращення,
тому що ремонт – це тільки підтримання об’єкта у робочому стані. Після
ремонту ничого не покращується, а тільки відновлюється первинний ресурс.
Розрізняють наступні методи проведення ремонту об’єктів основних засобів:
- витрати при ремонті основних засобів, відображаються на базі
відповідних первинних документів по обліку операцій вибуття матеріальних
цінностей, нарахування оплати праці, заборгованості поствчальникам за
виконані роботи чи надані послуги.
- для рівномірного включення витрат, пов’язаних з ремонтом основних
засобів у витрати на виробництвозвітного періоду підприємство може
складати резерв витрат на ремонт основних засобів (у тому числі
орендованих). Для прийняття рішення про створення резерву витрат на
ремонт основних засобів, використовуються документи, що підтверджують
правильність визначення місячних відрахувань (кошториси на проведення
ремонтів, підсумковий розрахунок відрахувань в резерв витрат на ремонт
основних засобів).
Згідно МСБО 16, витрати, що безпосередньо пов’язані з об’єктом
основних засобів повинні додаватись до первісної вартості цього об’єкту, у
тому випадку, якщо майбутні економічні вигоди, що перевищують первісну
вартість, надходитимуть до підприємства. Всі інші витрати, згідно МСБО,
необхідно визнавати як витрати періоду, в якому вони були здійснені [2].
Витрати на капітальний ремонт, який збільшує корисний термін
використання об’єкту основних засобів та збільшує його продуктивність
повинні відноситись на вартість основних засобів і в такому випадку
накопичений знос зменшується, а залишкова вартість основних засобів
збільшується [5].
Висновки. Таким чином, враховуючи те, що національні облікові
стандарти розроблени на основі міжнародних, існує досить багато спільних
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рис між ними, а відмінні риси виникають з того, що, все ж таки, міжнародні
стандарти мають загальний характер і не можуть враховувати всі національні
особливості. Але для виходу українських підприємств на міжнародний рівень
є необхідним змінити та доповнити викладення термінів, та розширити їх
сферу дії. Одними з основних завдань по вдосконаленню стандартів можуть
бути:
- розширення поняття «основні засоби», їх визання та склад їх об’єктів
у П(С)БО 7 з МСБО 16;
- узгодженість у класифікації видів поліпшення основних засобів;
- удосконалення первинних документів та форм звітності;
- конкретизація критеріїв визнання витрат на придбання об’єктів
основних засобів підприємтсва;
- визначення спільного рішення при нарахуванні амортизації основних
засобів;
- визначення основних рахунків та методичних рекомендацій з
урахуванням видів поліпшення, що виключить можливість виникнення
бухгалтерських помилок та полегшить формування інформаційної бази;
- внесення змін до П(С)БО 7 у відповідності з МСБО 16.
Всі підприємства мають вибір за якими стандартами краще подавати
звітність, але ж міжнародні вбирають в себе більше уточнюючих нюансів, що
не нашкодять національній практиці. Тому, на нашу думку, було б
правильним удосконалити національні стандарти і це набагато покращило б
роботу бухгалтерії, підприємства яких тісно працюють з іноземними
організаціями. Удосконалення дасть змогу чітко визначати формування ціни
активів, складу, структури, термінів, порядку та підстав для здійснення
бухгалтерського обліку основних засобів та привести до гармонії національну
систему обліку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Електроний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
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ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.-gov.ua.
3. Облік основних засобів : переосмислення принципів та завдань [Електроний
ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/.../9_Zamlin.pdf
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The article analyzed the functionality of the basic audit programs presented on the
Ukrainian market. Disclosed complex problems to be solved in computer systems external
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Билоус Т.В.
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА В УКРАИНЕ
В статье проанализированы функциональные возможности основных
аудиторских программ, представленных на украинском рынке. Раскрыты комплексы
задач, которые должны быть решены в компьютерных системах внешнего аудита. И
выделены проблемы, которые могут возникнуть на пути автоматизации аудита.
Ключевые слова: аудит, программное обеспечение, информационные системы.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасному світі
інформаційних технологій неможливо уявити якісного проведення аудиту без
використання передових технологій. Використання інформаційних систем як
внутрішнього, так і зовнішнього аудиту є гарантом розвитку та підвищення
ефективності управління підприємством. Сьогодні актуальним є пошук
шляхів зниження витрат робочого часу аудитора та його оптимізація, що
може задовольнити високоякісне комп’ютерне забезпечення. Проблемою
залишається оптимальний вибір відповідного забезпечення для аудиту та
безпосередньо застосування відповідного продукту.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теоретичні аспекти проблем комп’ютеризації аудиту
досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як М.Т. Білуха, Ф.Ф.
Бутинець, В.П. Завгородній, С.В. Івахненков, В.Т. Мурзик, Б.Е. Одінцов, В.І.
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- автоматичне заповнення робочих документів даними
бухгалтерського обліку
- виконання стандартів аудиторської діяльності
- систематизація методологічної роботи
- організація ефективного і раціонального планування аудита за
допомогою вбудованих у програму засобів
- підвищення оперативного й наступного контролю за ходом
проведення аудиту
- зниження трудомісткості проведення аудиту
- можливості імпорту в програму даних бухгалтерського обліку
- можливість формування аналітичних форм звітності на
підставі даних бухгалтерських звітів
- підвищення якості проведення аудиту
- систематизація і архівування інформації
- поєднує можливості текстового і табличного редакторів і
програми для складання оборотно-сальдової відомості
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Подольський, А.Н. Романов, Г.В. Федорова, та інші.Але питання вибору
програми аудиту та їх функціональних можливостей потребують подальшого
дослідження.
Цілі статті. Аудит як вид діяльності і сегмент ринку в нашій країні є
недостатньо розвиненим, особливо в порівнянні з бухгалтерським обліком.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Нині одними з головних
інструментів аудитора, як і раніше, залишаються Word та Excel. Серед
спеціалізованого аудиторського програмного забезпечення, яке представляє
собою завершенні програмні продукти для продажу, можна назвати лише п’ять
таких продуктів, а саме: програмний продукт «Асистент Аудитора» (розробник
фірма «Сервіс-аудит»), програмний продукт «Помощник аудитора» (фірма
«Гольдберг-аудит»), програмний продукт «Abacus Professional», програмний
комплекс „ЭкспрессАудит: ПРОФ‖ та програмний продукт «IT Audit: Аудитор»
(КСБ «Мастер-Софт»). В таблиці 1 наведено характеристику функціональних
можливостей основних програм аудита на підприємстві, що представлені в
Україні.
Таблиця 1
Характеристика функціональних можливостей
програм аудиту на підприємстві
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Використання ПК підвищує ефективність аналітичної роботи. Це
досягається за рахунок:
 скорочення строків проведення аналізу;
 більш повного обхвату впливу факторів на результати
господарської
 діяльності;
 заміна приблизних, спрощених розрахунків більш точними;
 постановка й рішення нових задач аналізу, які практично не
можливо виконати вручну із застосуванням традиційних методів.
У комп’ютерній системі зовнішнього аудиту такі ознаки можна
розглядати як її функції (контрольно-ревізійна, оціночно-консультаційна,
консультативно-прогнозна і т. ін.) та дільниці (обліковий персонал, система
обліку, дільниця обліку, звітна документація, керівництво тощо). Зокрема у
комп’ютерних системах зовнішнього аудиту мають бути розв’язані такі
комплекси задач:
1.«Адміністрація».
2.«Персонал».
3.«Звітність (Звіти)».
4.«Консультації».
Комплекс «Адміністрація» призначено для автоматизації функцій
оцінювання ефективності дій керівництва при визначенні стратегії фінансовогосподарської діяльності та управлінських рішень у звітному періоді.
Комплекс «Персонал» виконує функцію оцінювання існуючої на
об’єкті системи обліку фінансово-господарських операцій, а також виявлення
навмисних чи випадкових помилок обліковців, тобто для незалежної
перевірки правильності використання плану бухгалтерських рахунків,
своєчасності та правильності ведення облікових регістрів, відповідності
даних синтетичного та аналітичного обліку даним бухгалтерської звітності.
Комплекс «Звітність» включає задачі, які перевіряють правильність
формування та вірогідність звітності підприємства. До них належать:
 контроль узгодженості показників звітності;
 контроль правильності розрахунків.
Комплекс «Консультування» призначено для визначення та
обґрунтування дій адміністрації з подальшого вдосконалення системи
управління.
Проаналізувавши результати, аудитор формує висновок щодо
подальших дій керівництва у напрямі поліпшення фінансового стану
підприємства.
Структуру комп’ютерної системи, призначеної для розв’язування
розглянутих вище комплексів задач, наведено на рис. 1. Вона складається з
восьми блоків. Напрями інформаційних потоків позначено стрілками.
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Рис.1. Структура комп’ютерної системи
До основних ключових моментів, яких необхідно враховувати в
процесі розробки програм для автоматизації аудиторської діяльності слід
віднести:
¾ продовження інтеграції з системами бухгалтерського обліку;
¾ створення майстра з настроювання користувачами алгоритмів
формування бухгалтерської й податкової звітності на основі імпортованих
даних бухгалтерського обліку;
¾ вбудовування й регулярне відновлення методології аудиту в частині
робочих документів аудитора, бази потенційних (типових) порушень;
¾ вбудовування можливості опису бізнес-процесів клієнта [4].
Ограми для аудиту повинні вирішувати також завданн аналізу, а
основні принципи створення ефективного інформаційного забезпечення для
цього полягають у наступному:
 виявлення інформаційних потреб користувача;
 визначення способів найбільш ефективного задоволення цих
потреб;
 об'єктивність відбиття процесів господарювання;
 єдність інформації бухгалтерського, статистичного й оперативного
обліку;
 застосування новітніх технологій формування банку даних на ПК;
 всебічне використання первинної інформації.
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На шляху впровадження використання комп'ютерної техніки і
технології в аудиті існує певне коло проблем, серед яких виділяють наступні:
1. Низький рівень розвитку аудиторського ринку, викликаний
незначним періодом його становлення.
2. Аудит фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами
багато в чому має за основу так зване «професійне судження аудитора», яке
ґрунтується на його досвіді та інтуїції. Тобто, бездумна комп'ютеризація
аудиту може призвести до такої його автоматизації, яка потягне за собою ряд
помилок при проведенні аудиту.
3. Різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм, що при
динамічно мінливому законодавстві заважає детально налагодити
спеціалізовані системи на усі можливі випадки.
4. Ряд методичних проблем, зокрема, необхідність розроблення
методичних підходів до реалізації трансформаційних процедур перетворення
фінансових звітів за заданих форматах, не розголошуючи при цьому
комерційну таємницю тих аудиторів, які вже виконують подібні замовлення й
знають, як цю роботу виконувати.
5. Низький рівень комп'ютерної грамотності користувачів [1, 2].
Окрім того, розробка аудиторського програмного забезпечення є
досить важким процесом, який потребує значних фінансових витрат.
Висновки. Отже, використання інформаційних технологій є не тільки
актуальним завданням і найважливішим фактором успішної роботи аудитора,
а й необхідною умовою її виконання. процес аудиту має бути повною мірі
забезпечений надійними та сучасними комп’ютерними програмами.
Українські фірми повинні усвідомити, що тільки якнайшвидше освоєння
інформаційних технологій дозволить їм одержати необхідні конкурентні
переваги в боротьбі на вітчизняних і закордонних ринках. Для того, щоб
процес аудиту був ефективним в аудиторській фірми мають дотримуватись
основних принципів створення ефективного інформаційного забезпечення
для рішення задач економічного аналізу, що були наведені у статті.
1. Міжнародний стандарт аудиту 401. Аудит середовищ компютерних інформаційних
систем. – К.:, 2008. – 68 с.
2. Івахненков С.В. Автоматизація аудиту в Україні та світі: підходи і програмне
забезпечення // Аудитор України. – 2007. – №3. – С.19–24.
3. Мурзик В.Т. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу//Комп’ютерні
технології – 2010. – №7.
4. Інформаційні технології в обліку та аудиті. Аудит інформаційних технологій //
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 лист. – Х., 2006.– 213 с.
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Розглянуто проблемні питання, що виникають при обліку власного капіталу
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Bondar A.
PROBLEM QUESTIONS OF ACCOUNTING OF OWN CAPITAL OF
ENTERPRISES AND WAYS OF THEIR SOLUTION
In the article the problem questions arising in the accounting of own capital of
enterprises is considered, the problem aspects of the formation of the charter capital, the
basic ways of the decision of problems of formation and use of capital enterprises.
Keywords: own capital, charter capital, reserve capital, accounting policies.

Бондарь А.Р.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Рассмотрены проблемные вопросы, возникающие при учета собственного
капитала предприятий, проблемные аспекты формирования уставного капитала,
определены основные пути решения проблем формирования и использования
капитала предприятий.
Ключевые слова: собственный капитал уставный капитал, резервный капитал,
учетная политика

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв`язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Актуальність теми
визначається тим, що на сьогодні існує ряд проблем облікового характеру
щодо власного капіталу, які потребують їх узагальнення з метою розробки
заходів з їх усунення.
Перехід до ринкових відносин та процес роздержавлення власності в
нашій країні спричинив серйозні зміни в складі джерел формування майна
підприємства. На сьогоднішній день одним із головних питань для кожного
суб’єкта підприємницької діяльності в Україні є формування власного
капіталу в обсязі, достатньому для подальшого функціонування та розвитку.
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Капітал, одна з найбільш сучасних економічних категорій, яка одержала
новий зміст в умовах переходу країни до ринкових відносин.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання обліку формування та змін власного капіталу
досліджуються в працях провідних вітчизняних та іноземних вченихекономістів, серед яких: А.В. Бугайов, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.В.
Романченко, Н.Д. Прокопенко, Г.Г. Кірейцев, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, Ф.Є.
Поклонський, С.В. Пітель, Н.М. Ткаченко, В.В. Сопко, Ж. Ришар, Е. Нікбахт,
С. Брю, Ю. Брігхем, Р.Н. Антоні та інші. Проблемні питання обліку власного
капіталу залишаються темою дискусій, які розглядаються та обговорюються
як у фахових виданнях, так і на науково-практичних конференціях, семінарах
і т. п.
Цілі статті. Мета статті полягає в визначення основних проблем
обліку власного капіталу та розробці рекомендацій з удосконалення обліку
власного капіталу.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Облік власного
капіталу має досить велике значення через його важливість в діяльності
підприємства. Облік власного капіталу на підприємстві організований лише
для виконання вимог чинного законодавства, в той час як правильна
організація обліку є запорукою отримання точної і потрібної інформації, яка є
основою ефективних управлінських рішень.
Основним елементом власного капіталу є статутний капітал, який
характеризує розміри і фінансовий стан підприємства. Статутний капітал
підприємницького товариства формується за рахунок вкладів учасників.
Склад, оцінка та порядок внесення вкладів має важливе значення для
формування майнової бази товариства.
М.Г. Федорець вважає, що при формуванні статутного капіталу можуть
виникнути такі проблеми:
 якщо статутний капітал формується за рахунок грошових коштів,
потрібно дуже ретельно підходити до вибору банківської установи, в якій
буде відкрито поточний рахунок для формування статутного капіталу
товариства, щоб строки відкриття такого рахунку або документи, необхідні
для цього не були несподіванкою;
 якщо статутний капітал формується за рахунок майнових внесків,
слід детально зазначити в акті приймання-передачі майно, яке вноситься до
статутного капіталу, його грошову оцінку засновниками, що повинна
відповідати дійсності;
 якщо засновником товариства є юридична особа-нерезидент,
необхідно передбачити наперед всі можливі проблеми: як буде ввозитися
майно, внесене засновником до статутного капіталу, які при цьому будуть
сплачені митні чи податкові платежі, які документи засновника треба
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легалізувати для здійснення державної реєстрації товариства та відкриття
його поточного рахунку тощо.
Наступною проблемою формування статутного капіталу є чинна
методика бухгалтерського обліку, яка передбачає, що господарські операції
на рахунках починають відображатися тільки після реєстрації статутного
капіталу. Це певним чином звужує права інвесторів, оскільки не враховує
витрат засновників на формування підписаного статутного капіталу та на
організацію першого випуску акцій. Тому більш доцільним є відображення
операцій, пов'язаних з формуванням статутного капіталу, з моменту
прийняття рішення про створення підприємства з іноземними інвестиціями,
які можна поступово списати впродовж року після повної сплати статутного
капіталу на витрати звичайної діяльності [7].
Однією з головних проблем формування статутного капіталу є
залежність мінімального розміру статутного капіталу від розміру мінімальної
заробітної плати. Це призводить до того, що під час створення підприємств
частка натуральних внесків та їхньої вартості збільшується, а частка
грошових – зменшується. Тому пропонується надати перевагу підходу, який
використовується у банківській справі: розмір статутного капіталу має бути
не меншим за суму, еквівалентну грошовій сумі в євро.
Господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку
методом їх суцільного і безперервного документування. Формування та
використання власного капіталу відбувається на кожному підприємстві: під
час заснування підприємства – у вигляді формування статутного капіталу; у
подальшій діяльності – для визначення фінансового результату, розподілу
прибутку, формуванні резервного та додаткового капіталу тощо. Проте
операції з обліку власного капіталу мають меншу частоту трапляння на
підприємстві, проти таких операцій як розрахунки з покупцями та
замовниками, постачальниками, підзвітними особами, з оплати праці, за
податками і платежами тощо. Тому документуванню цих операцій приділено
менше уваги.
Більшість операцій з обліку власного капіталу не мають розроблених
та затверджених типових форм первинної документації, обмежуючись
використанням бухгалтерських довідок, які складаються в довільній формі і
частково відображають сутність господарської операції з власним капіталом.
Виходить, що є потреба визначення інших форм документів для обліку
операцій з власним капіталом, якими можно оформлювати їх здійснення.
Водночас документування, як важливий методологічний прийом
бухгалтерського обліку, потребує подальшого дослідження щодо так званих
нетипових операцій в бухгалтерському обліку [3].
На сьогодні облік резервного капіталу ведеться на рахунку 43
―Резервний капітал‖, на якому відповідно до Інструкції про застосування
плану рахунків бухгалтерського обліку узагальнюється інформація про стан
та рух резервних коштів підприємства. Однак інформація щодо того, на які
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потреби керівництвом підприємства планується використання коштів з
резервного капіталу, враховується тільки в аналітичному обліку і у
фінансовій звітності підприємства не відображається. Для надання як
керівництву підприємства, так і зовнішнім користувачам фінансової звітності
можливості відстеження руху резервних коштів з метою детального аналізу
власного капіталу підприємства було б доцільно розділити резервний капітал
за типами з веденням обліку його складових на окремих субрахунках та
відображенні отриманої інформації в примітках до фінансової звітності [1].
Ще однією проблемою бухгалтерського обліку капіталу є облік
безоплатно отриманих основних засобів. В Україні безоплатно отримані
основні засоби признаються капіталом з наступним перенесенням його на
доходи частинами по мірі нарахування амортизації. Цей підхід порушує
концептуальні правила бухгалтерського обліку, бо ці активи не є
заробленими підприємством, крім того не відбувається понесення витрат на
отримання цього доходу, тому вважається не доцільним вживати в
кореспонденції рахунок капіталу та доходу. Доцільним є використання
іншого рахунку у кореспонденції з рахунком капіталу, так рекомендується
застосування рахунку 69 «Доход майбутніх періодів» [8, с.24]. Таким чином,
штучно перекручується достовірність обліку капіталу, відбуваються ситуації,
що спричиняють зміни по різним елементам власного капіталу.
Організація синтетичного і аналітичного обліків власного капіталу має
ряд таких недоліків, а саме [6]:
 відсутність у наказі про облікову політику підприємств окремого
пункту про облік власного капіталу;
 недостатня оперативність в одержанні облікової інформації через
використання журнально-ордерної форми ведення обліку;
 невизначеність ситуації з покриттям збитків, оскільки без
кардинальних змін у діяльності, - прибутків у найближчому майбутньому
очікувати не слід;
 недосконалість аналітичного обліку статутного капіталу;
 відсутність методичних розробок та рекомендацій щодо
національного стандарту з обліку власного капіталу – у нормативнометодичній літературі визначені лише змістовні поняття досліджуваного
об’єкта, відсутні значення, які розкривають його суть як бухгалтерської
категорії [2];
 ігнорування впливу інфляційних процесів на величину власного
капіталу в процесі господарської діяльності, що неминуче призводить до
недостовірних результатів.
Цей перелік недоліків облікового характеру щодо власного капіталу
має орієнтувати науковців та облікових робітників на розробку заходів з
подолання недоліків. Так, основними напрямами покращення обліку та
використання власного капіталу можуть бути такі:
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 створення резерву страхування майна від втрат в умовах інфляції;
 створення окремого розділу в Наказі про облікову політики щодо
обліку власного капіталу;
 застосування індексів споживчих цін;
 удосконалення звітності із власного капіталу, що дозволить
створити основу для інформаційного забезпечення прийняття управлінських
рішень;
 оптимізація структури власного капіталу;
 поділ резервного капіталу за типами з веденням обліку його
складових на окремих субрахунках та відображенні отриманої інформації в
примітках до фінансової звітності;
 збільшення прибутку після оподаткування, який після
перерозподілу збільшить власний капітал, а також підвищить його
рентабельність;
 за рахунок резервного капіталу підприємство може покрити збитки
та збільшити статутний капітал, а отже і власний капітал
 визначення інших форм документів для обліку операцій з власним
капіталом, якими можно оформлювати їх здійснення.
Висновки. Аналіз проблемних питань з обліку власного капіталу
дозволяє зробити висновок, що необхідно здійснити ряд заходів направлених
на його покращення. В Наказі про облікову політику підприємства в
більшості підприємств відсутні окремим пунктом питання обліку власного
капіталу (відсутні процедури оцінки внесків, викупу акцій в акціонерів,
аналітичний облік додаткового капіталу тощо). Тож слід прийняти міри для
визначення цієї інформації в обліковій політиці підприємства. Найбільше
проблемних аспектів з обліку власного капіталу пов’язано з обліком
статутного та резервного капіталу. Усунення проблем обліку власного
капіталу призведе до досконалості організації обліку, що є запорукою
отримання точної і правдивої інформації, яка є основою ефективних
управлінських рішень.
1.

2.
3.

4.

Гавриленко В.В. Про зміст і нормативні правові аспекти обліку власного
капіталу. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реформування системи
бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні». Матеріали конференції .–
Донецьк: ДонНТУ, 2010. – С. 42 – 45.
Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи
розвитку: Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
Деякі проблеми обліку власного капіталу в сучасних умовах діяльності
підприємства: матеріали Міжвуз. наук.-дослід. конф. молодих вчених,аспірантів
та студентів [«Актуальні проблеми обліку, аналізу та аудиту в Україні»],
(Донецьк, 20 квіт. 2012 р.) / М-во освіти і науки України. – Д.: ДонНТУ, 2012. – С.
216 – 219
Закон України «Про господарські товариства» № 1576 від 19 вересня 1991 р. (із

68

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».
змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим
доступу : .
5. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» № 87 від 31.03.1999 р.
[Електронний ресурс] / Наказ Міністерства Фінансів України. – Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua.
6. Проблеми обліку власного капіталу в ринкових умовах: матеріали II Всеукр.
наук.-практич. конф., 19-20 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту
України [та ін.]. – Миколаїв: Нац. ун-т кораблебуд. ім. адмірала Макарова, 2012. –
138 с.
7. Проблеми формування статутного капіталу підприємства в Україні: матеріали
міжнар. інтернет-конф.[«Формування та розвиток економіки в сучасни умовах
господарювання»]. – Луцьк: Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 167
с.
8. Сопко В. В. Бухгалтерський облік : [навч. посібник] / В. В. Сопко. – К. : КНЕУ,
2000. – 578 с.
9. Статутний та інший капітал [Текст] : Консультації. Роз'яснення спеціалістів
міністерств та відомств. Нормативна база: Практичне керівництво. - Д. : БалансКлуб, 2005. – 192 с.
10. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс] /
Відомості
Верховної
Ради
України.
–
Режим
доступу
:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

УДК: 657
Босенко О.С., студент 4 курсу
Науковий керівник: Натарова О.В.
Київський інститут банківської справи
ЗВ'ЯЗОК УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ З СИСТЕМОЮ КОНТРОЛІНГУ В
ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В статті розкрита суть контролінгу, визначені основні положення сучасної
концепції контролінгу, а також визначений зв'язок управлінського обліку з системою
контролінгу в процесі управління підприємством. Обґрунтована необхідність
вивчення і впровадження підсистеми контролінгу на сучасних підприємствах України,
для підвищення ефективності їх діяльності та конкурентоспроможності
Ключові слова: контролінг, бухгалтерський облік, концепція, управління,
планування, контроль, конкурентоспроможність.

Bosenko O.
RELATIONSHIP MANAGEMENT ACCOUNTING SINCE CONTROLLING
SYSTEM IN THE COURSE OF MANAGEMENT
In the article essence of controlling certain basic provisions of the modern concept of
controlling and defined relationship management accounting system of controlling in
process management are shown. The necessity of studying and implementing the controlling
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subsystem in modern enterprises of Ukraine to improve their performance and
competitiveness is researched.
Keywords: controlling, accounting, concept, management, planning, control,
competitiveness.

Босенко А.С.
СВЯЗЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА С КОНТРОЛЛИНГА В
ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье раскрыта суть контроллинга, определены основные положения
современной концепции контроллинга, а также определенная связь управленческого
учета с системой контроллинга в процессе управления предприятием. Обоснована
необходимость изучения и внедрения подсистемы контроллинга на современных
предприятиях Украины, для повышения эффективности их деятельности и
конкурентоспособности.
Ключевые слова: контроллинг, бухгалтерский учет, концепция, управление,
планирование, контроль, конкурентоспособность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В процесі
управління, керівники підприємств часто стикаються з труднощами реалізації
стратегії підприємства. Особливо ця проблема стосується великих
підприємств з багатою кількістю структурних підрозділів. Для уникнення
подібних складнощів, необхідно інтегрувати зусилля різних служб і
підрозділів щодо досягнення оперативних і стратегічних цілей підприємства
вцілому. Реалізацію поставлений завдань можливо досягти за допомогою
впровадження системи контролінгу на підприємстві.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Над даними питаннями працювали, як вітчизняні, так і зарубіжні
вчені. Серед вітчизняних науковців спостерігається значний інтерес до
питань контролінгу. В основному, увага вітчизняних авторів зосереджується
на загальнотеоретичних аспектах поняття системи контролінгу. Найбільший
вклад в вивчення та дослідження системи контролінгу на підприємстві внесли
наступні вітчизняні науковці: О.І. Головіна, Г.П Мізерна, С.Н. Петренко, М.С.
Пушкар, В.П. Савчук, Л.А. Сухарева, О.О. Терещенко, Г.Ф. Шепітко.
Зарубіжний досвід вивчення контролінгу висвітлено в працях:С.І Боков, І.Б.
Гусев, А. Дайле, В. Данилочкіна, А. Кармінський, Е. Майер, Р. Ман, М.Н.
Павленкова, С.Я. Юсупова [1, с.219].
Цілі статті. Дослідити погляди щодо відображення сучасної системи
контролінгу та визначити роль управлінського обліку, як основного
інформаційного джерела в цій системі.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Сучасна економічна ситуація в
країні вимагає від керівників підприємств приймати своєчасні управлінські
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рішення, які б підвищували ефективність їх діяльності та спроможність
конкурувати, не тільки на вітчизняному ринку, а на зарубіжному. В умовах
відкритої економіки конкурентоспроможність країни визначається саме
рівнем конкурентоспроможності її складових - мікросистем, якими
виступають окремі суб'єкти господарювання. Кількісні та якісні зміни
навколишнього середовища вимагають від останніх постійних системних
змін та підходів до управління. Пасивність у питаннях вдосконалення
організаційних форм і методів управління може негативно вплинути на
ефективність діяльності, функціональність і конкурентоспроможність
вітчизняних підприємств. У той же час розбудова організаційної структури,
яка б відповідала реальним умовам функціонування підприємства, навпаки,
дозволяє привести систему управління у відповідність до зовнішнього
оточення підприємства. Порушення системного підходу до управління
призводить до втрати менеджерами контролю над окремими сферами
діяльності та негативно позначається на процесі досягнення підприємством
встановлених цілей. З метою подолання такої неузгодженості в процесі
управління, доцільно користуватись системою контролінгу, яка здатна
забезпечити виконання менеджерами на найвищому якісному рівні своїх
основних функцій. Розкриття організаційно-методологічних аспектів та засад
інтегрованого управління діяльністю на основі системи контролінгу, дозволяє
оцінити та кількісно виміряти внесок кожного окремого підрозділу або сфери
в загальний результат підприємства [2, с.126].
Контролінг є сучасною концепцією управління діяльністю підприємства,
що координує і інтегрує зусилля різних служб і підрозділів щодо досягнення
оперативних і стратегічних цілей. Він займається управлінням витратами і
прибутком
підприємства,
знаходженням
між
ними
оптимального
співвідношення, розробляє способи уникнення банкрутства і кризових ситуацій.
Завдяки впровадженню системи контролінгу в управління сучасним
підприємством, багато господарюючих суб’єктів зменшують свої витрати на
виробництво і, як правило, в результаті цього закріплюють позиції у своєму
сегменті ринку, а інколи, і розширюють продаж продукції.
Слово контролінг від англійської «to control1», з економічної точки
зору, означає (укр.) управління та спостереження. З французької «contre-role»
дослівно переводиться, як «протилежна роль», тобто «second opinion», тому
поняття «контролінг » можна розглядати як партнерство з дискусійних
питань. Саме термін контролінг прийнятий у Німеччині, почав
використовуватись у пострадянському просторі паралельно з терміном
управлінський облік, оскільки термінологія є досить новою і немає єдиної
думки науковців з цього приводу.
Взагалі в англомовних країнах поняття, контролінг майже не
використовується, більшого розповсюдження набув термін управлінський
облік (managerial accounting, management accounting), але працівник, який
веде операції управлінського обліку вважаються контролерами (controller).
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В своїх працях Ман Р. і Майер Е. [3, с.189] бачать контролінг як процес
управління майбутнім для забезпечення довгого функціонування підприємств
і його структурних одиниць. Думки українських вчених-економістів у
визначені суті контролінгу розділяються. Так професор Пушкар М.С. [3,
с.219] під контролінгом розуміє концепцію ефективного управління
економічним об'єктом з метою забезпечення його сталого і тривалого
існування в постійно змінюваному середовищі. На думку Цигилика І.І. [3,
с.208], «Контролінг - це система спостереження та вивчення поведінки
внутрішнього економічного механізму конкретного підприємства і розробка
шляхів для досягнення мети, яку воно ставить перед собою». Сухарева Л.А.
та Петренко С.Н. [3, с.205], вважають, що контролінг можна представити
системою, яка розвиває використовуванні ним традиційні бухгалтерські,
аналітичні й інші прийоми та засоби, вивчає проблеми, що дозволяє виробити
необхідні управлінські рішення як оперативного, так і стратегічного
характеру. Також, за їхнім твердженням, система контролінгу - це
принципово нова концепція інформації й управління, яку можна визначити як
обліково-аналітичну систему, яка реалізує синтез елементів обліку, аналізу,
контролю, планування, яка забезпечує як оперативне, так і стратегічне
управління процесом досягнення цілей і результатів діяльності підприємства.
Слід зауважити, що в літературних джерелах трактування понять:
«управлінський облік» (managerial accounting, management accounting - англ.),
«виробничий облік» (Betriebsabrechnung - нем.), «контролінг» (controlling нем., англ.) не є однозначним і автори та перекладачі з одного боку
дотримуються позиції щодо складних взаємозв’язків між ними в системі
управління, а інші намагаються довести рівнозначність цих понять.
Вважаємо, що не можна так розділяти ці поняття, оскільки в різних
виробничих та управлінських ситуаціях, а також при врахуванні
особливостей діяльності, як окремого підприємства так і економіки в цілому.
Ці поняття можуть доповнювати одне одного і забезпечувати можливість
побудови контролінгу, як дієвої системи управління підприємством. Слід
також враховувати національні особливості економічного розвитку при
формуванні та використанні контролінгової термінології.
Для вітчизняних підприємств поняття контролінг є нововведенням та
означає управління на принципах, які дозволяють передбачити майбутнє
підприємства.
Процес контролінгу включає: встановлення мети підприємства, поточний
збір і обробку інформації для ухвалення управлінських рішень, здійснення
функцій контролю відхилень фактичних показників діяльності підприємства від
планових, а також, що найбільш важливе, підготовку рекомендацій для
ухвалення управлінських рішень.
Послідовність робіт із впровадження системи контролінгу на
підприємстві включає наступні етапи:
1) проведення комплексного дослідження наявної системи
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планування витрат на підприємстві;
2) розробку методичних положень для збору даних службою
контролінгу на підприємстві;
3) впровадження системи збору даних для служби контролінгу;
4) початок регулярної роботи системами контролінгу зі збору та
обробки фактичної інформації;
5) розробку методичних положень для перетворення системи
планування на підприємстві.
Проведення комплексного дослідження наявної системи планування
витрат на підприємстві може здійснюватися за місцями, видами та носіями.
Планування витрат за місцями здійснюється для контролю за їх формуванням та
для підприємства відповідальності за досягнутий рівень витрачання через
порівняння фактичної і планової величин. Цей аспект планування витрат
стосується безпосередньо підрозділів підприємства, які з точки зору
центрального апарату управління підприємством є концентрованими місцями
витрат і центрами відповідальності за їх рівень. Планування витрат за їх видами,
показує ресурсний аспект витрат, що має важливе значення для аналізу
собівартості продукції і виявлення резервів її зниження. Планування витрат за
носіями дає змогу визначити собівартість окремих видів продукції підрозділів,
що є необхідною умовою підприємства внутрішньоекономічних відносин між
ними, визначення рентабельності виробів підприємства й обґрунтування його
цінової політики.
Розробка та впровадження методичних положень для збору даних
службою контролінгу на підприємстві, дасть змогу оволодіти всією
інформацією про підприємство, вчасно та правильно провести аналіз стану
його діяльності та передбачити можливості, щодо його майбутнього
розвитку.
Після цього служби контролінгу здійснюють безпосередній збір та
обробку інформації про стан та діяльність підприємства на основі системи
планування витрат, користуючись при цьому відповідними методологічними
положеннями

для

збору

даних.

Створення

комплексної

системи

інформаційного забезпечення передбачає запровадження моніторингу
зовнішнього середовища суб’єкта господарювання за визначеними
ключовими показниками, розробку пропозицій щодо створення,
реформування або придбання автоматизованої інформаційної системи.
Розробка методичних положень для перетворення системи планування
на підприємстві, призведе до систематизування управління підприємством та
до передбачення можливих ризиків, які виникають в процесі господарської
діяльності підприємства. Дана система передбачає планування необхідних
джерел фінансування та витрат на здійснення конкретних заходів, що стануть
підставою для оцінки ефективності та цільового спрямування витрачання
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коштів, а також основою для оцінки ефективності впровадження контролінгу
в управління підприємством в цілому [3, с.42].
У системі контролінга важливим є аналіз відхилень з орієнтацією на
перспективу, який ґрунтується на регулярному прогнозі контрольованих
показників. При цьому порівнюють планові і прогнозовані показники і
визначають ймовірні відхилення на перспективу.
В науковій літературі виділено наступні недоліки та переваги системи
контролінгу на підприємстві (табл. 1) [3, с.56].
Таблиця 1
Переваги та недоліки системи контролінгу на підприємстві
Переваги
Реальність
оцінки
рівня
фінансової
стабільності та потенціалу підприємства
Можливість
передбачити
перспективи
розвитку підприємства та одразу приймати
стратегічно слушне рішення, щодо його
діяльності
Можливість отримувати оперативну й
достовірну інформацію про поточний стан
основних
показників
діяльності
підприємства в зручному вигляді
Можливість забезпечити зацікавленість не
лише керівництва, а й співробітників у
реалізації стратегічної мети та завдань
підприємства
Можливість
здійснювати
оперативне
планування
подальшої
діяльності
підприємства
Можливість регулярно порівнювати планові
показники з фактичними, оперативно
впливати на ситуацію та своєчасно
реагувати у разі наявності значних
відхилень

Недоліки
Недосконалість існуючих методів
аналізу
Загроза статусу груп ( плановоекономічного відділу, бухгалтерії,
фінансовому відділі тощо) та осіб (
начальникам відповідних відділів)
Невисока
сумісність
корпоративною культурою

з

Низька сумісність із традиційними
системами
інформаційного
забезпечення
Складність
порівняно
традиційними методиками

з

Необхідність додаткового вивчення

Отже, контролінг відіграє важливу роль в системі управління
підприємством. Завдяки визначенню реальної оцінки рівня фінансової
стабільності та потенціалу підприємства можна передбачити перспективи
його подальшого розвитку. Отримавши оперативну й достовірну інформацію
про поточний стан основних показників діяльності підприємства у зручному
та доступному вигляді дозволить ретельно та безпомилково проводити
бухгалтерський та управлінський облік. Регулярне порівняння планових
показників з фактичними дасть можливість проаналізувати діяльність
підприємства вцілому.
Одним із перших кроків до формування системи контролінгу на
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підприємствах, могло б стати визнання необхідності розвитку державного
фінансового контролю як у напрямі вдосконалення ревізії, так і через
запровадження фінансового аудиту й аудиту ефективності (аудит
адміністративної діяльності), в тому числі на макрорівні. Ці форми контролю
разом із управлінським обліком мають стати основними у підвищенні
ефективності діяльності сучасних підприємств. Досить очевидно, що кожне
підприємство змушене дотримуватись чітких правил контролю, які, по суті, є
показниками його роботи.
Вирішення поточних і перспективних (стратегічних) завдань стає
можливим тільки при регулярному надходженні повної та достовірної
інформації про фінансовий стан та результати господарської діяльності
підприємства. Взаємозв’язок контролінгу з управлінським обліком
проявляється, в першу чергу, в тому, що саме на стадії проектування системи
контролінгу слід враховувати зацікавленість користувачів звітності в різних
розрізах управлінської інформації [4, с.240-243].
Управлінський облік є додатковою системою контролю, організовану
всередині підприємства її працівниками, розроблену для конкретної галузі і
конкретного підприємства. Він передбачає формування внутрішніх звітів для
цілей періодичного планування, контролю й оцінки, для прийняття рішень у
нестандартних ситуаціях і у виборі ринкової політики підприємства.
Управлінський облік пов’язує обліково-аналітичний процес із процесом
управління. В його рамках розглядаються дані про витрати і результати
господарської діяльності у розрізі необхідних для управління об’єктів з
метою прийняття управлінських рішень, оптимізації фінансових результатів
діяльності.
Управлінський
облік
в
системі
контролінгу
повинен
характеризуватися:
1) оперативністю при наданні інформації керівництву;
2) складанням щотижневих, а іноді й щоденних звітів;
3) можливістю деталізації інформації до того ступеня, поки вигода від
отриманої інформації є вищою, ніж затрати на її отримання;
4) аналізом результатів господарської діяльності та планування її на
наступні звітні періоди.
Управлінський облік ведеться на підприємстві в цілому, за
структурними складовими, за проектами, за номенклатурою, дозволяє
проводити аналіз господарської діяльності, ділити витрати на прямі і
накладні, виявляти і ліквідувати ті суми витрат, які не обґрунтовані, а також
створювати найбільш ефективну систему оплати праці, яка стимулює
діяльність працівників у потрібному напрямі. Різні види діяльності на
підприємстві мають, як відомо, різну рентабельність. Облік допомагає
ранжувати їх за ступенем рентабельності та виявити ті, які потребують
меншого об’єму витрат. На цій основі реально розміщувати інвестиції у тій
сфері, яка приносить найбільший прибуток підприємству.
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Специфіка управлінського обліку як складової частини контролінгу
особливо просліджується у групуванні й обліку витрат, пов’язаних із
випуском і реалізацією продукції. Контроль в його сучасному вигляді
однозначно і повністю заперечує необхідність планування й обліку всіх
витрат, доцільність калькулювання за повною собівартістю. Він базується на
системі «директ-костинг», яка визначає реальну вартість товарів і послуг
незалежно від умовно-постійних витрат (витрати на утримання апарату
управління, експлуатаційні витрати та ін.). Витрати групуються і
враховуються за видами продукції та структурними підрозділами, які несуть
витрати. Показник рівню доходу допомагає менеджеру вирішити, який вид
діяльності варто розвивати. При орієнтації на прибуток за рахунок
скорочення статей собівартості продукції та послуг спрощується її
нормування, облік, контроль і до того ж покращується облік і контроль
умовно-постійних, накладних витрат, оскільки їх сума за конкретний період
показується у звіті окремим рядком, що наглядно демонструє їх вплив на
величину прибутку підприємства [5, с.151].
Для цілей менеджменту підприємством самостійно вирішується, в яких
розрізах класифікувати витрати і місця їх виникнення (центри
відповідальності).
Зазначимо, що із розвитком управлінських систем змінюються і
функції контролінгу. У сучасних ринкових умовах менеджмент потребує
якісно нової системи інформації. Тому необхідне формування обліковоаналітичного забезпечення, яке дозволить своєчасно отримувати інформацію
для прийняття управлінських рішень.
Висновки. Контролінг, за допомогою даних управлінського обліку,
допомагає зменшити витрати на підприємстві, поліпшує контроль за його
діяльністю та сприяє розвитку.
Впровадження контролінгу в систему управління національних
підприємств, як самостійної складової системи управління, дозволить
підвищити рівень економічної ефективності діяльності підприємства.
Визначення в даній роботі суті контролінгу та його місця у системі
управління підприємством, дозволяє у подальших дослідженнях перейти до
формування оптимальних методичних підходів до здійснення контролінгу у
вітчизняних підприємствах різних галузей, до вибору конкретних його
інструментів та до адаптації існуючого інструментарію контролінгу до
сучасних умов української економіки.
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Найважливішим
завданням розвитку українського суспільства є підвищення якості управління
соціально-економічним розвитком держави і регіонів. На сьогодні в практиці
державного управління в Україні фінансові та матеріальні ресурси, що
спрямовуються на розвиток регіонів, використовуються нераціонально. На
жаль, структура економіки регіонів України, яка склалася сьогодні, у цілому
неефективна,більше того, економічно та екологічно небезпечна.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми соціально-економічного розвитку України та її регіонів
досліджуються науковими установамидержави та провідними вченими: М.І.
Долішнім, В. Дорофієнко, В.І. Павловим, Л.Л. Тарангул, І.О. Горленко,
В. Марчок, О.П. Кириленко, В.С. Кравченком, І.О. Луніною, Д.М. Стеченком,
М. Чумаченко, З.В. Герасимчук, І.М. Вахович. Але складність соціальноекономічного розвитку,специфіка регіонального управління потребують
подальшого дослідження.
Цілі статті. Метою статті є аналіз основних тенденцій та проблем
структурного розвитку економіки регіону та визначення стратегічних
напрямків соціально-економічного розвитку регіонів.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Регіон — це складна
система, в якій усі елементи взаємопов'язані і впливають один на одного.
Характер і міра такого впливу залежать від потенціалу регіону — ресурсного,
економічного і соціального. Кожен регіон має свої особливості, які, в свою
чергу, формують специфічні потреби, інтереси, цілі, моделі і стратегії
регіонального розвитку.
Розвиток регіону – багатовимірний і багатоаспектний процес, який
зазвичай розглядається з погляду сукупності різних соціальних і економічних
цілей. Соціально-економічний розвиток регіону характеризує якісний стан
суспільного виробництва, природних і людських ресурсів. Навіть якщо
йдеться тільки про економічний розвиток, воно зазвичай розглядається
спільно з розвитком соціальним.
Під сталим розвитком розуміють економічний розвиток, який
забезпечує рівновагу навколишнього середовища, стійке та постійне
економічне зростання. Особливу значимість в системі сталого соціальноекономічного розвитку регіону має задоволення потреб та інтересів
населення, адже вони виступають рушіями дій та вчинків людини, формуючи
систему економічних відносин. Ступінь забезпеченості різних груп
населення регіонів повинен визначатися за такими критеріями, як рівень
задоволення матеріальним станом, працею та професією, житловими
умовами, послугами охорони здоров’я, становищем у сім’ї [1].
Основні проблеми, що пов'язані з соціально-економічним розвитком
регіонів, класифікують за такими ознаками:
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 генезисом, тобто за особливостями виникнення чи зародження;
 місцем виникнення чи зародження;
 тривалістю існування до початку пом'якшення чи нейтралізації
(короткотривалі, довготривалі);
 обсягом коштів, які необхідні для їх нейтралізації чи вирішення
(малозатратні, крупнозатратні);
 найважливішими
ознаками
(суспільно-політичні,
соціальноекономічні, організаційно-правові, екологічні тощо);
 диспропорціями, що вони породжують[2].
Значний вплив на соціально-економічний розвиток регіону має
екологічна ситуація, що вимагає термінового вирішення, то особливої уваги
потребують Донецький, Придніпровський, Поліський, Південний та
Карпатський.
Найбільш актуальною
серед економічних проблем соціальноекономічного розвитку регіону є: ефективна реструктуризація підприємств
вугільної, хімічної, коксохімічної промисловості, чорної і кольорової
металургії, важкого машинобудування, електроенергетики (Донецький
регіон), застаріле обладнання, недосконалі технології, нераціональне
використання сировини. Зважаючи на те, що економічний розвиток кожного
регіону в межах країни відрізняється один від одного, метою соціальноекономічного розвитку регіону є пошук шляхів зменшення економічної
нерівності між регіонами, стимулювання розвитку найбідніших регіонів, яке
забезпечить: вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів та
зменшення розриву між найбіднішими та найбагатшими регіонами країни.
Соціальний розвиток регіону визначається типовими для більшості
регіонів проблемами: низькою народжуваністю, яка постійно зменшується
протягом останніх років, високим рівнем смертності, значною летальністю
хвороб органів дихання, інфекційними та паразитарними захворюваннями,
високим рівнем передчасного старіння людей. Соціальна ситуація
проявляється у перевищенні (у 2 рази) смертності над народжуваністю та у
від'ємному сальдо міграції.
Серед проблем, які істотно впливають на соціально-економічний
розвиток регіонів, є соціально-політичні, що особливо загострюються в
період президентських чи парламентських виборів. Протистояння різних
політичних угрупувань відволікає велику кількість управлінських кадрів від
практичної діяльності з економічного розвитку як країни, так і регіонів.
В Україні ще не створено правової бази, необхідної для досягнення
регіонами оптимальної соціально-економічної самостійності, немає чіткого
розмежування повноважень між центральними та місцевими органами
виконавчої влади й органами місцевого самоврядування з питань управління
соціально-економічним розвитком регіонів. Для вирішення організаційноправових проблем розвитку регіону, необхідне прийняття Верховною Радою
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України основних положень державної регіональної політики для
цілеспрямованого проведення Урядом країни, центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування комплексу
заходів з практичного регулювання соціально-економічного розвитку
районів, міст, областей [3].
З метою порівняння соціально-економічного розвитку Волинської
області із іншими регіонами, у таблиці 1 подано основні показники
економічного та соціального розвитку окремих регіонів України..
Таблиця 1
Основні показники соціально-економічного розвитку регіонів України
Регіон
(АРК,обл
асті,
міста)

Валовий регіональний
продукт,
млн грн

7397,8

8125,6

Кількість наявного
населення (у
середньому за
період), тис чоловік
2010
2011
рік
рік
546,7
406,1

15239,0

14675,8

1156,2

1098,1

719,1

676,9

31705,0

35901,0

1966,3

1964,4

12265,7

12753,3

6576,4

6613,8

901,4

952,8

480,4

473,9

10085,0

10298,7

1054,1

987,9

612,1

765,1

35210,0

43987,1

2345,9

2456,1

1131,0

1238,0

2010 рік
Волинська
Дніпропе
троська
Донецька
Закарпатс
ька
Луганськ
а
Київ

2011 рік

Наявний дохід у
розрахунку на одну
людину, грн
2011 рік

2010
рік
532,0

453,4

*джерело – дані Державного комітету статистики [4].
Згідно
табл..1,
найвищий
валовий
регіональний
продукт
спостерігається у м.Києві протягом 2010-2011 рр., а найменший в
Закарпатському регіоні, що характеризується ефективністю використання
трудового потенціалу. Збільшення наявного населення за рахунок
народжуваності,смертності та міграції населення, в 2011 році відбулося у
м.Києві – на 110,2 тисосіб та Закарпатській (51,4 тисосіб), і зменшення
даного показника в усіх інших областях. Згідно даних даної таблиці
спостерігається приріст наявного доходу на одну людину в м.Києві(107,0
грн), Луганській (153,0 грн), Донецькій областях (487,6 грн).. Зростання
доходів населення відбувалося за рахунок підвищення мінімальної заробітної
плати, зростання розмірів пенсій та окремих видів соціальних виплат
Сьогодні до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку
регіону треба включити:
- зміцнення економічної та суспільно-політичної єдності держави;
80

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

- забезпечення єдиних соціальних стандартів на всій території
держави;
- призупинення поглиблення міжрегіональних диспропорцій за
економічними та соціальними параметрами.
Висновки. Для реалізації ключових пріоритетів соціальноекономічного розвитку регіонів необхідно посилити державне управління
регіональним розвитком та забезпечити місцеве самоврядування. Це вимагає
зростання децентралізації управління соціальним розвитком і активного
переходу до регіонального та місцевого самоврядування. Тут важливим є
передача територіальним громадам повноважень, матеріальних та фінансових
ресурсів з метою самостійного вирішення соціальних і економічних питань
місцевого самоврядування. Вимагають поглиблення й розширення правові
основи самоврядування регіонів, надання їм науково-методичної,
організаційної та інформаційної допомоги з питань місцевого самоврядування
і регіонального розвитку.
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складові організації обліку, галузь тваринництва,документування, первинні документи,
обліково-аналітичні відомості.
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Busilkova K.
THE ORGANIZATION OF COST ACCAUNTING OF
PRODUCTION AND PROCESSING OF LIVESTOCK PRODUCTS: THE
BASIC PROBLEMS AND THE WAYS OF IT SOLVING
Issues that are examined: theoretical and practical issues of organization of cost accounting
of production and processing of livestock products according to the technological features of the
sector, the basic problems of organization of cost accounting and the ways of it solving.
Keywords: the organization of cost accounting, the objects of the organization of cost
accounting, the elements of the organization of cost accounting, livestock sector, documentation,
primary documentation, analytical registers.

Бусылькова Е.О.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Вопросы, которые рассматриваются: теоретические и практические вопросы
организации учета затрат производства и переработки продукции животноводства с
учетом технологических особенностей отрасли, основные проблемы организации
учета затрат и пути их решения.
Ключевые слова: организация учета затрат, задачи организации учета затрат,
составляющие организации учета затрат, отрасль животноводства, документирование,
первичная документация, учетно-аналитические ведомости.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Складні
перетворення, що здійснюються в суспільстві та економіці, створення нових
прогресивних структур виробництва та кардинальні зміни у вимогах до якості
управління потребують комплексного підходу до розробки нових
теоретичних та методологічних прийомів управління, а, отже і до формування
системи інформації, яку надає бухгалтерський облік.
Зростaючa збитковість виробництва та переробки продукції
тваринництва зумовлює необхідність додaткових досліджень з питань
організації обліку витрaт виробництвa з метою їх ефективного менеджменту.
Організація обліку витрaт вимaгaє розширеного обґрунтувaння з урaхувaнням
необхідності гармонізації фінансового та управлінського обліку, a тaкож
необхідності розвитку поточного контролю й оперaтивного упрaвління
виробничими витрaтaми.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню питaнь оргaнізaції обліку тa оперaтивного контролю
витрaт виробництвa знaчну увaгу приділяли провідні вітчизняні та зарубіжні
вчені: Данилюк М.О., Лещій В.Р., Бутинець Ф.Ф., Хоптинський Ю.А.
Проведемо нaукові дослідження з урaхувaнням індивідуaльних гaлузевих
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особливостей виробництвa тa переробки продукції твaринництвa.
Цілі статті. Метою статті є узaгaльнення теоретичних тa поглиблення
методичних основ, a тaкож розробкa прaктичних рекомендaцій щодо
удосконaлення організації обліку витрaт виробництвa та переробки продукції
тваринництва.
Постaвленa метa зумовилa необхідність розв’язaння тaких зaвдaнь:
дослідити завдання та визначити складові організації обліку витрат
виробництва та переробки продукції тваринництва; проаналізувати основні
проблеми та винайти шляхи удосконалення організації обліку витрат
виробництва та переробки продукції тваринництва.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Від раціональності системи
організації обліку витрат виробництва та переробки продукції тваринництва
залежить ефективність управління витратами, що в свою чергу впливає на
фінансовий результат діяльності підприємств галузь тваринництва. Процес
ринкової трансформації системи організації обліку на підприємствах, що
займаються виробництвом та переробкою продукції тваринництва, не
відповідає сучасним вимогам. До основних стримуючих факторів відносять:
– застарілість інструктивних матеріалів з організації обліку витрат
виробництва і реалізації продукції тваринництва;
– недостатню відповідність сучасним вимогам регламентування
відображення витрат в існуючій нормативно-правовій базі;
– недосконалість форм первинних документів з обліку виробничих
витрат;
– відсутність методичних розробок з організації контролю та реалізації
його результатів [1, c.35].
Галузеві особливості сільського господарства суттєво впливають на
побудову бухгалтерського обліку. Методологія обліку в тваринництві нині
базується на П(С)БО 16 «Витрати» та П(С)БО 30 «Біологічні активи»,
методичних рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств.
Відповідно до нормативно-правової бази, що регламентують облік у
сільському господарстві можна виділити основні напрямки організації обліку
витрат виробництва та переробки продукції тваринництва:
– організація облік та контроль випуску продукції м’ясопереробки
(обсягу, асортименту, якості і виконання плану за цими показниками);
– облік витрат виробництва і контроль за виконанням кошторису
витрат;
– калькуляція собівартості продукції тваринництва і контроль за
виконанням плану собівартості;
– виявлення невикористаних резервів виробництва та переробки
продукції тваринництва, боротьба з втратами від браку та простоями [2,
с.431].
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Необхідною передумовою раціоналізації системи організації обліку
витрат на підприємствах, що займаються виробництвом та переробкою
продукції тваринництва, є належна систематизація її складових, адже це
сприятиме формуванню комплексного підходу до побудови системи обліку
витрат.
Вітчизняні
вчені
виокремлюють
такі
складові
організації
бухгалтерського обліку на підприємстві:
– відбір облікової номенклатури;
– визначення форм і складання типових альбомів первинних
документів, облікових регістрів і звітності, а також розробка графіків
документообігу;
– визначення оптимального варіанту комплексу взаємозв'язаних,
сумісних засобів обчислювальної і оргтехніки, програмного забезпечення;
– розробка організаційних регламентів, а саме положень про
бухгалтерію підприємства, про кожен топологічний підрозділ бухгалтерії,
посадових інструкцій облікового персоналу та графіків виконання робіт з
обліку витрат виробництва та переробки продукції тваринництва;
– створення системи матеріальної відповідальності;
– розробка обґрунтованих разових і постійних графіків проведення
внутрішньогосподарчих ревізій і інших форм та методів контролю витрат
виробництва та переробки продукції тваринництва [3, с. 38-39].
В процесі вдосконалення організації обліку витрат виробництва та
переробки продукції тваринництва нaйбільшої увaги потребує система
документaльного оформлення процесу постaчaння вхідної сировини, витрати
на яку займають питому вагу в зaгaльній структурі собівaртості готової
продукції підприємств галузі тваринництва.
Розвиток нових технологій виробництва, збільшення подaткового
нaвaнтaження та необхідність підпорядкування управлінського обліку цілям
фінансового потребує aдеквaтного відобрaження інформації про витрати
підприємства через удосконaлення структури форм первинних документів.
Зокрема вважається за необхідне реформувати стандартизовану форму
приймaльної квитaнції по зaготівлі твaрин ПК -1, що застосовується на
м’ясопереробних підприємствах.
В удосконаленій формі слід передбачити виділення величини чистої
вaртості придбaння худоби, суми попереднього й остaточно скориговaного
розміру дотaції, a тaкож суми комісійної винaгороди тa трaнспортних витрaт
нa окремих рaхункaх обліку (рис.1).
Запровадження таких змін дасть змогу визначити первісну вартість
придбання худоби при її зарахуванні на балас, поліпшуючи процес
здійснення поточного обліку витрат підприємства.
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Ідентифікaційний код
Зa ЄДРПОУ

Зa ДКУД
Код

Код

Приймaльник

Продaвець

облaсть

облaсть

рaйон

рaйон

Оргaнізaція (підприємство)
сільрaдa
Чистa вaртість придбaння худобі, грн.
Сумa попереднього скореговaного обсягу дотaцій, грн.
Сумa остaточно скореговaного обсягу дотaцій, грн.
Сумa комісійної винaгороди, грн.
Сумa трaнспортних витрaт, грн.
Продaвець
Прізвище, ім’я, по бaтькові Підпис
Приймaльник
Посaдa, прізвище, ініціaли Підпис
Довіреність: серія № (термін дії)
Рис. 1 Проект форми приймaльної квитaнції по зaготівлі твaрин.
Для оптимізaції відобрaження витрaт виробництва продукції
тваринництва доцільно удосконaлити і обліково-aнaлітичні відомості з
виробництвa м’ясопродукції, зокремa Журнaл реєстрaції господaрських
оперaцій, який ведеться за мемориально-ордерною формою обліку, окремо по
нaдходженню сировини, товaрів, робіт тa послуг, a тaкож реaлізaції готової
продукції.
Журнaл реєстрaції господaрських оперaцій з оприбуткувaння сировини
тa послуг дозволяє групувaти витрaти нa синтетичних рaхункaх витрaт і
рaхункaх з обліку зaпaсів зa видaми виробничих підрозділів тa aсортиментних
груп одержaної продукції. Згруповaні зa певний звітний період витрaти нa
придбaння дозволять системaтизувaти інформaцію для подaткового обліку
витрaт з метою нaрaхувaння подaтку нa прибуток підприємств.
Висновок. В статті було розглянуто теоретичні та практичні питання
організації обліку витрат виробництва та переробки продукції галузі
тваринництва, досліджено основні завдання та складові організації обліку
витрат, розглянуто наявні проблеми та визначено шляхи іх вирішення.
Пріоритетним напрямом удосконалення організації обліку витрат
виробництва та переробки продукції тваринництва є удосконалення системи
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ
У статті проведено аналіз даних, що характеризують сучасний стан та рівень
розвитку лізингових операцій в Україні. Висвітленні основні проблеми та шляхи їх
вирішення, які пов’язані з проведенням лізингових операцій в сучасних умовах
розвитку економіки.
Ключові слова: лізинг, ринок лізингових послуг, лізингові відносини, оцінка
лізингу, лізингова компанія.

Vataman A.
MODERN PERSPECTIVE OF LEASING
DEVELOPMENT IN UKRAINE
The article dwells on the analysis of the data which characterizes the condition and
the development level of the leasing operations in Ukraine. Main issues and ways of their
solution, which deal with leasing operations in modern circumstances of economics
development, had been investigated.
Keywords: leasing, leasing market, leasing relationship, leasing rating, leasing
company.
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Ватаман А.В.
НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В УКРАИНЕ
В статье проведен анализ данных, которые характеризуют нынешнее состояние
и уровень развития лизинговых операций в Украине. Показаны основные проблемы и
пути их решения, которые связаны с проведением лизинговых операций в нынешних
условиях развития экономики.
Ключевые слова: лизинг, рынок лизинговых услуг, лизинговые отношения,
оценка лизинга, лизинговая компания.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Актуальність
розвитку лізингу в Україні обумовлена передусім несприятливим станом
власних ресурсів підприємств та банківської системи, які на сьогоднішній
день не можуть забезпечити економічне зростання, підтримувати стабільну
діяльність промислового комплексу, а також низьким рівнем устаткування,
значна питома вага якого морально застаріла. Вирішення проблеми
структурної перебудови та оновлення основних фондів пов’язане з
використанням інших форм фінансування вкладень на придбання нових
основних засобів. Одним зі шляхів вирішення даних проблем може стати
лізинг, який об’єднує всі елементи зовнішньо-торгівельних, кредитних та
інвестиційних операцій.
При ефективному функціонуванні ринку лізингових послуг в Україні,
наша держава отримає такі переваги: пожвавлення інвестиційної активності,
мобілізація фінансових коштів саме під інвестиційні проекти, гарантоване їх
використання для переоснащення виробництва. Також, держава через
використання механізмів стимулювання лізингової діяльності може значно
зменшити бюджетні витрати на фінансові інвестиції, сприяти збільшенню
виробничого й експортного потенціалу країни і розвитку малого й середнього
бізнесу.
Що ж до зарубіжного досвіду, то у таких країнах як Великобританія,
Німеччина, Ірландія, Франція, США та інших, лізингові послуги широко
використовуються та є однією з форм капітальних інвестицій у виробництво.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Сучасному стану та перспективам розвитку лізингу в Україні
присвячені праці таких вітчизняних вчених як: І.Я. Кулиняк [7], В.О. Павлюк
[9], Б.С. Заяць [5], Н. Лісовська [8], С.К. Амелін [3], В.Л. Корнієв [6], В.І.
Черненко [10] та інші. Також, вирішенням проблем підвищення ролі
лізингового ринку займається Міжнародна фінансова корпорація в рамках
проекту «Розвиток лізингу в Україні».
Цілі статті. Мета дослідження полягає у аналізі стану лізингових
відносин в Україні та визначені можливих перспектив розвитку лізингового
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ринку в сучасних умовах розвитку економіки.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Лізинг – це форма інвестування,
один з каналів надходження засобів до підприємств. Лізинг дає нові
можливості використання досягнень НТП і є новішою формою матеріальнотехнічного забезпечення суб'єктів господарювання. Лізинг забезпечує доступ
до передової техніки і найкращих світових технологій не лише в періоди
економічного зростання у різних країнах, а й, що є дуже важливим для нашої
держави, в умовах уповільнення темпів зростання [1, 2].
В Україні ринок лізингових послуг перебуває на початковому етапі
свого розвитку, проте вже чітко окреслюється його стрімкий розвиток. Лізинг
як фінансова послуга набуває все більшого значення в розвитку економіки
України, виступаючи одним із факторів зростання конкурентоспроможності
вітчизняних
підприємств,
підвищення
ефективності
виробництва,
покращення якості послуг, а в кінцевому результаті – вихід на світовий
ринок.
В Україні фінансова оренда з’явилася на початку 1990-х. Однак досить
багато інвесторів вже оцінили переваги лізингу. Адже держава отримує
підвищення інвестиційної активності, мобілізацію фінансових коштів під
інвестиційні проекти, гарантоване використання цільових фінансових коштів
для переоснащення виробництва, а через механізми стимулювання лізингу
суттєво зменшує бюджетні витрати на фінансові інвестиції, сприяє зростанню
виробничого й експортного потенціалу країни, розвитку малого та середнього
бізнесу [4, с.156].
На сучасному етапі банківські та фінансові групи активно відкривають
в Україні власні лізингові компанії. Хоча лізинг є самостійною фінансовою
послугою, в багатьох випадках він може замінит купівлю товарів у кредит. Це
відбувається тоді, коли банк не хоче виступати кредитором надто
специфічного товару-застави, який при потребі дуже важко реалізувати. За
період 2011 року найчастіше послугами лізингу користувалися транспортні
підприємства (58,15%), сільгоспвиробники (14,60%), будівельні компанії
(7,24%) та сфера послуг (5,47%). Порівнюючи дані показники з показниками
2010 року ми можемо прослідкувати дещо неоднозначну тенденцію. Таким
чином, у 2010 році транспортні підприємства користувалися послугами
лізингу на 1,21% більше і становили – 59,36%, частка сільгоспвиробників
становила 12,99%, що на 1,66% менше у порівнянні з 2011 роком, будівельні
компаній зменшили обсяг користування лізинговими послугами у 2011 році
на 1,02% і становив 8,26%, що ж до сфери послуг, то у 2010 році обсяг
лізингових операцій у цій сфері становив 4,97%, що на 0,5% більше ніж у
2011 році [12]. Дана неоднозначність у зміні користування послугами лізингу
у різних галузях економіки, супроводжується різними ринковими процесами,
до яких, наприклад, можна віднести падіння ціни на нерухомість, що
супроводжується зменшенням попиту на неї, а також розвитком діяльності у
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сфері сільського господарства.
Схема розподілу обсягів лізингових операцій за галузями представлена
на рис. 1.

Рис.1 Розподіл вартості чинних договорів лізингу за галузями
Найбільшим попитом серед предметів лізингу користуються транспорт
(52,40%), сільськогосподарська техніка (14,54%) та комп’ютерна техніка
(5,87%). Що ж до 2010 року, то найбільшим попитом користувалися лише
транспорт (51,83%) та сільськогосподарська техніка (12,85%), тобто у 2011
році зросла велика необхідність у використанні саме комп’ютерної техніки,
що пояснюється нагальною потребою у програмному забезпеченні
економічної, освітньої та медичної сфери діяльності держави [12].
Протягом останніх років ринок лізингу в Україні швидко зростає.
Сьогодні іноземні банки входять на ринок, спрощуючи доступ до
фінансування та збільшуючи можливості таких фінансових інструментів як
лізинг.
В подальшому очікується збільшення кількості лізингових компаній,
засновниками яких є банки, що сприятиме більш широкому розповсюдженню
лізингу як альтернативного інструменту фінансування.
Упродовж останніх років кількість лізингових компаній збільшилася
на 30%. Цьому сприяло декілька факторів:
 зростання зацікавленості у лізингу з боку іноземних банків, що
увійшли на український ринок;
 зростання обізнаності щодо лізингу серед широкої громадськості та
державних службовців;
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 швидкий розвиток фінансових ринків України, а також кращий
доступ до кредитних ресурсів.
Станом на 30.09.2011 до переліку юридичних осіб, які мають право
надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Держфінпослуг,
внесено інформацію про 207 юридичні особи – лізингодавці та до
Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 62
фінансових компаній, що надають послуги фінансового лізингу. У 2010 році
їх кількість становила відповідно 199 та 51. Українське об’єднання
лізингодавців за результатами роботи лізингових компаній та відповідно за
розміром лізингового портфелю за 1 півріччя 2012 року, склало рейтинг
найбільш успішніших з них, а саме:
1. ВТБ Лізинг Україна.
2. Райффайзен Лізинг Аваль.
3. УніКредит Лізинг.
4. ІНГ Лізинг Україна.
5. ОТП Лізинг.
6. Порше Лізинг Україна та ін.
Протягом 9 місяців 2011 року фінансовими компаніями та
юридичними особами, які не мають статусу фінансових установ, але можуть
згідно із законодавством надавати фінансові послуги, укладено 7 351 договір
фінансового лізингу на суму 8 451,6 млн грн Вартість об’єктів лізингу, що є
предметом договорів, укладених протягом 9 місяців 2011 року, становить 6
475,3 млн грн Вартість чинних договорів фінансового лізингу станом на
30.09.2011р. становить 34,6 млрд. грн [11].
Якщо порівнювати дані показники з даними 2010 року, то
спостерігається позитивна динаміка, щодо кількості лізингових договорів
укладених з юридичними особами. Таким чином, їх обсяг зріс на 134,6% (до
7351 од.) [11]. Динаміка вартості укладених договорів фінансового лізингу
зображено на рис. 2.
млн грн
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З рис.2 видно, що найбільшим попитом лізингові угоди користувались
у 2007 році, а саме 16, 88 млн грн, на, що вплинуло розширення послуг, які
надавалися
банківськими
і
небанківськими
фінансово-кредитними
установами, котрі таким чином, хотіли залучити якомога більше клієнтів. У
2009 році, навпаки, спостерігається найнижчий показник (2,47 млн грн), на
що вплинула фінансова криза. Починаючи з 2008 року можна спостерігати
позитивну тенденцію, щодо поступового збільшення попиту на лізингові
угоди, що супроводжується поліпшенням надання послуг з лізингу.
Незважаючи на стрімку динаміку розвитку лізингових відносин в
Україні, на ринку лізингових послуг є певні труднощі, оскільки переважна
кількість національних лізингових компаній залежить від кредитних коштів
банків, бо за рахунок власних коштів лізингодавці здатні покривати лише 10–
15 % своїх витрат. Компанії, які належать міжнародним фінансовим групам,
можуть розраховувати на фінансову підтримку материнських структур.
Найвпевненіше тримаються на ринку банківські установи, які завдяки
лізинговим операціям не лише розширили перелік послуг, а й швидше та
вигідніше здатні вирішувати проблему мобілізації коштів для закупівлі
майна, яке передаватиметься в лізинг. Кулиняк І.Я. визначив ряд проблем, що
стосуються розвитку лізингових відносин в Україні, серед них можна
виділити такі:
− недостатня кількість платоспроможних лізингоодержувачів;
− значні ризики несвоєчасної плати за користування майном;
− високі ставки за договорами лізингу;
− слабкий розвиток інфраструктури ринку та відсутність інформації та
реклами щодо лізингових угод;
− через нерозуміння суті та переваг лізингу потенційні
лізингоодержувачі морально не готові до використання цієї нової форми
фінансування капітальних вкладень;
− відсутність єдиної та комплексної системи автоматизації проведення
лізингових операцій;
− відсутність саморегулювання на вторинному ринку фінансових
послуг [7, с.68].
Ці та інші проблеми у формуванні лізингових відносин можна
вирішити зусиллями як держави, так і фінансових установ, які надають
послуги з лізингу. Останні повинні організувати кращу роз’язнювальну
роботу серед потенційних клієнтів (юридичних осіб) про переваги лізингу над
банківським кредитом, а також врегулювати систему ставок за лізинговими
операціями. Держава, в свою чергу, повинна удосконалити нормативноправову базу проведення лізингових операцій в Україні, організувати систему
податкових пільг щодо операцій з міжнародного лізингу для ввезення на
територію України високотехнологічного устаткування, забезпечити
інтеграцію національного законодавства в міжнародне , розроблення
державної програми підтримки лізингу, яка передбачала б залучення
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банківського сектора до розвитку лізингових послуг, зробити зниження
вартості нотаріальних послуг з оформлення договорів лізингу з метою
послаблення фінансового навантаження на учасників лізингової угоди,
зробити організацію при обласних лізингових центрах відділів з формування
бази даних про попит та пропозицію на обладнання й устаткування;
організувати створення лізингових центрів, які б спеціалізувалися на
обслуговуванні малих підприємств.
Висновки. Виходячи з фактичних показників стану лізингових
відносин, які існують на сьогоднішній день в Україні, можна говорити про
позитивну тенденцію розвитку лізингу, як особливої форми оренди та
кредиту. Стрімке впровадження лізингових операцій сприятиме оновленню
основних засобів, що в свою чергу дозволить удосконалити виробництво та
допоможе розвитку малого та середнього бізнесу. Зростання лізингових
операції призведе до залучення коштів банківських установ, страхових,
акціонерних та інших товариств. Відбудеться стовідсоткове кредитування,
яке не буде вимагати негайного початку платежів. Контракт з лізингу буде
набагато простіше отримати ніж позику. Ряд даних переваг можна ще
продовжувати, проте їх досягнення неможливе без вирішення питань, які
супроводжуються деякими недоліками в організації лізингового ринку
України та його виходу на рівень світової економіки у сфері здійснення
лізингових операцій. За підсумками даного дослідження можна зробити
висновок, що лізингові відносини в Україні стабільно розвиваються, проте
вони є недосконалими і вразливими до зовнішніх та внутрішніх факторів, які
негативно впливають на них. Ринок лізингових послуг є малодослідженим,
що й зумовлює необхідність подальшого вивчення особливостей його
функціонування в сучасних ринкових умовах.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими
науковими та практичними завданнями. Будь-яка система може тоді
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функціонувати ефективно, коли ефективно працюють всі її складові. Тому
забезпечити розвиток економіки країни можливо лише приділяючи однаково
значну увагу всім її суб’єктам. Основними складовими економічної системи є
держава, підприємства (фірми) та домогосподарства, які здійснюють свою
діяльність шляхом випуску товарів і послуг, виконання функцій споживання і
заощадження. Між цими складовими економічної системи постійно
відбувається кругообіг ресурсів та продуктів, доходів і видатків.
Домогосподарства у цьому кругообігу посідають особливе місце, адже
виступають одночасно і як постачальники ресурсів, і як їх споживачі.
Домогосподарства є особливим соціально-економічним утворенням, що
складає основу життєдіяльності будь-якого суспільства. Саме вони, поряд з
державою та підприємствами (фірмами) є основними учасниками економічної
діяльності. У них концентруються всі аспекти людського життя: біологічні,
соціальні, економічні. Основою домогосподарства була, є та залишається сім’я
– засноване на шлюбі і кровному зв’язку об’єднання людей, пов’язаних
спільністю побуту і взаємною відповідальністю. Принципова відмінність між
поняттями «домогосподарство» і «сім’я» полягає в тому, що домогосподарство
ширше за своїм складом за рахунок осіб, які ведуть загальне із сім’єю домашнє
господарство, але не пов’язані з членами сім’ї відносинами спорідненості. З цих
міркувань, одна людина, котра живе окремо, не вважається сім’єю, проте її
діяльність із самостійної організації побуту є домогосподарством, яке може
складатися з однієї або кількох сімей [1].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблема співвідношення доходів та видатків домогосподарств
постійно знаходяться в полі зору дослідників. Зокрема, аналізу доходів та
витрат домогосподарств присвятили свої праці Буряк П.Ю. [1], Гарасим М.П.
[4]., Клименко Н.С. [5]. В їхніх працях знайшли відображення різноманітні
аспекти досліджуваної проблеми. Але недостатньо висвітленим, на нашу
думку, є її регіональний аспект.
Цілі статті. Метою статті є порівняння структури доходів та витрат
домогосподарств в Україні загалом та Львівській області, визначити основні
статті, де ці показники відрізняються між собою та проаналізувати причини
цих відхилень.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Законодавство України не дає
чіткого визначення поняття «домогосподарство». Законом України «Про
Всеукраїнський перепис населення» стверджується, що домогосподарство –
сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або
його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне
господарство, повністю або частково об'єднують та витрачають кошти. Ці
особи можуть перебувати у родинних стосунках або стосунках свояцтва, не
перебувати у будь-яких з цих стосунків, або бути і в тих, і в інших стосунках.
Домогосподарство може складатися з однієї особи [2].
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У 2011 році в Україні налічувалось 17050 тис домогосподарств. У
міських поселеннях функціонують 69% домогосподарств, з них у великих
містах (з чисельністю населення 100 тисяч осіб і більше) – 43%, у малих –
26%, у сільській місцевості – 31%.
Середній розмір домогосподарства в Україні складає 2,59 особи. Більш
чисельні домогосподарства, як і раніше, характерні для сільської місцевості
(2,71 особи проти 2,54 у міських поселеннях) [3]. Середній розмір
домогосподарства найбільший у західних областях (3,43–2,90 особи),
найменший – у Кіровоградській, Чернігівській, Луганській, Черкаській,
Полтавській та Дніпропетровській областях (2,33–2,42 особи).
Дохід домогосподарства – це загальна сума грошей, яку воно отримало
протягом певного періоду (як правило, за рік). Дохід складається із заробітної
плати та інших трудових доходів, доходів від власності, у тому числі ренти,
процентів, дивідендів, а також із трансфертних платежів, зокрема соціальної
допомоги малозабезпеченим або допомоги у зв'язку з безробіттям.
Витрати домогосподарств складаються з витрат на предмети
споживання довготривалого користування (автомобілі, телевізори, пральні
машини тощо), на товари поточного споживання (хліб, молоко, сорочки,
зубна паста тощо) та споживчих витрат на послуги.
У таблиці 1 проведено порівняння доходів домогосподарств України та
Львівської області.
Таблиця 1
Порівняння доходів домогосподарств України та Львівської області, 2010 р.*
Вид доходів
Заробітна плата
Прибуток та змішаний
дохід
Доходи від власності
одержані
Соціальна допомога та інші
одержані трансферти
Всього

Україна
Всього на 1
У % до
особу в
всього
місяць, грн
866,45
41,70

Львівська область
Всього на 1
У % до
особу в
всього
місяць, грн
720,19
38,96

304,22

14,64

299,83

16,22

107,48

5,17

84,92

4,59

799,53

38,48

743,62

40,23

2077,69

100

1848,55

100

*Розраховано на основі джерела [3]
Як бачимо, середній дохід на 1 особу в місяць по Україні є на 229,14
грн більший, ніж у Львівській області. Це зумовлено тим, що в середньому в
Україні в одному домогосподарстві проживає 2,59 осіб, а у Львівській області
цей показник є вищим і дорівнює 3,03 особи. Загалом структура доходів є
приблизно однаковою, лише соціальної допомоги домогосподарства
Львівської області отримали більше, ніж в середньому по Україні.
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Таблиця 2
Порівняння витрат домогосподарств України та Львівської області, 2010 р.*
Вид витрат
Придбання товарів та
послуг
Доходи від власності
сплачені
Поточні видатки на
доходи, майно та інші
поточні сплачені
трансферти
Нагромадження
Приріст фінансових
активів
Всього

Україна
Всього на 1
У % до
особу в
всього
місяць, грн

Львівська область
Всього на 1
У % до
особу в
всього
місяць, грн

1581,78

76,1

1413,51

76,5

59,96

2,9

33,10

1,9

143,90

6,9

109,21

5,9

43,50

2,1

70,31

3,8

251,55

12,1

222,21

12,0

2077,69

100

1848,55

100

*Розраховано на основі джерела [3]
З таблиці 2 видно, що найбільше відрізняються у структурі витрат
домогосподарств доходи від власності сплачені та нагромадження.
Доход від власності – це первинний доход, який одержують власники
фінансових активів і матеріальних невироблених активів (землі, майнових
прав і т.д.) від надання їх у користування іншим інституційним одиницям. Він
включає: дивіденди, відсотки від акцій, внесків та договорів оренди
земельних ділянок та майна; доходи населення від власності на землю;
проценти за вкладами, отримані від банків фізичними особами. По Україні
цей показник у структурі витрат займає на 1,1 % більше (або на 26,86 грн),
ніж у Львівській області. Це означає, що домогосподарства Львівщини не
ризикують брати в фінансових установах кредити, тобто вони не довіряють
сучасній банківській системі.
Разом з тим, показник нагромаджень у Львівській області на 1,71 %
(або на 26,81 грн) вищий, ніж загалом по Україні. Це свідчить про те, що
кожна особа у домогосподарстві Львівщини відкладає на 26,81 грн більше,
ніж загалом по Україні. Тобто, хоча доходи у населення Львівщини менші,
проте і тратять тут люди теж менше, що дозволяє їм зекономити резервні
кошти.
Висновки. Структура доходів і витрат домогосподарств у Львівській
області є схожою на цю ж структуру по Україні. Існуючі відхилення можна
пояснити тим, що у Львівській області є більшою середня кількість осіб в
одному домогосподарстві. Проте все-таки, порівнюючи витрати, ми бачимо,
що домогосподарства Львівщини тратять менше, що дозволяє їм робити
щомісячні заощадження коштів.
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внутрифирменного планирования, контроля и план-факт анализа исполнения сводного
бюджета. Показана необходимость выделения центров ответственности и решаемые
ими задачи в системе бюджетирования, раскрыты роль планирования в механизме
управления предприятием, особенности бюджетирования в инжиниринговых
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ
У даній статті викладені практичні питання організації внутрішньофірмового
планування, контролю та план-факт аналізу виконання зведеного бюджету. Показано
необхідність виділення центрів відповідальності і розв'язувані ними задачі в системі
бюджетування, розкрито роль планування в механізмі управління підприємством,
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Ключові слова: бюджетування, бюджет, центри відповідальності, бізнеспроекти, контроль, аналіз, управління.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Электроэнергетика России - это
особая отрасль промышленности со сложной историей развития и
становления.
Стратегический
характер
и
инфраструктурность
функционирования электроэнергетики определяют ее значимость как для
обеспечения жизнедеятельности населения, так и для экономики отдельно
взятого региона и страны в целом.
Цели статьи. Выявить проблемы и обосновать необходимость
адаптации системы бюджетирования на инжиниринговом предприятии с
учетом специфики энергетической отрасли.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Основы бюджетного планирования были заложены и развиты в
трудах А. Апчерча, К. Друри, Дж. Фостера, Ч.Т. Хорнгрена, М.А.
Вахрушиной, В.В. Гамаюнова, В.Б. Ивашкевича, С.А. Николаевой, Т.В.
Сизовой, В.Е. Хруцкого и др. Несмотря на достаточную разработанность
основных положений бюджетирования, до настоящего времени не
рассматриваются особенности организации внутрифирменного планирования
на предприятиях отдельных отраслей, энергетики, в частности. В
существующих разработках недостаточно внимания уделяется моделям
внедрения и реализации механизма бюджетирования инжиниринговых услуг.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Завершившийся недавно процесс
реформирования энергетической отрасли внес коренные изменения в
существующую структуру электроэнергетической системы России. С
переходом активов в частную собственность изменились требования к
управлению предприятиями, что в свою очередь, породило необходимость
создания современных финансовых механизмов управления стоимостью и
денежными потоками.
Бюджетирование – один из основных инструментов управления
компанией. Наиболее «продвинутые» российские предприятия уже успешно
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применяют процедуру бюджетирования для планирования своей
деятельности.
Бюджетирование можно определить как комплекс методов, подходов,
финансовых инструментов планирования, контроля, анализа и принятия
решений, которые используются для достижения долгосрочных и
краткосрочных целей и формирования системы бюджетов [1, с. 215-216].
Основой финансового планирования выступает бюджет как элемент
бюджетирования. Бюджет предприятия – это финансовый план, т. е.
выраженное в цифрах запланированное на будущее финансовое состояние
фирмы, финансовое, количественно определенное выражение результатов
маркетинговых исследований и производственных планов, необходимых для
достижения поставленных целей [2, с. 294].
Рассмотрим реализацию процесса бюджетирования на одном из
действующих инжиниринговых предприятий Сибири, оказывающих услуги
по энергоаудиту, монтажу и проектированию на объектах электроэнергетики.
Как известно, постановка бюджетирования на любом предприятии –
это поэтапный процесс.
На первом этапе выделяются центры ответственности, их функции и
права в системе финансового управления. Финансовая структура зависит от
масштабов деятельности предприятия, степени диверсификации бизнеса и
целей организации.
Бюджетирование на предприятии, оказывающем инжиниринговые услуги,
целесообразнее всего строить исходя из проектной ориентированности такой
деятельности. Такой подход предлагают как российские [3], так и зарубежные
авторы [4]. С точки зрения учета это означает необходимость применения
позаказного метода калькулирования, когда объектом калькулирования
становится бизнес-проект. Для каждого отдельно взятого бизнес-проекта
формируется бюджет, отражающий уникальные, присущие только данному
проекту значения показателей, и позволяющий оценивать плановую и
фактическую экономическую эффективность этого проекта.
Для обеспечения компиляции генерального проекта статьи и
показатели в бюджетах проектов должны удовлетворять требованию
сопоставимости, которая может быть обеспечена, например, фиксированной
номенклатурой статей для определенного типа бюджета проекта.
Такой подход предполагает делегирование полномочий по
бюджетированию основной деятельности ответственным за проекты и имеет
следующие преимущества, по отношению к тем организациям, где данные
компетенции сосредоточены в финансовой службе (планово-экономическом
отделе и т.д.):
 бюджетирование
осуществляется
сотрудниками,
имеющими
представление как о технической составляющей, так и об экономической
составляющей проекта, что обеспечивает комплексный подход к
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планированию и повышает его достоверность;
 ответственный за проект обладает информацией как о доходах
проекта, так и о расходах, что позволяет вырабатывать эффективные меры по
достижению максимальной прибыльности проекта.
На обследуемом предприятии предложенная методика реализована
путем распределения ответственности по бюджетированию проектов между
специально организованным отделом управления проектами и коммерческим
отделом (табл. 1).
Таблица 1
Предложенная автором взаимосвязь центров ответственности и решаемых
ими задач в системе бюджетирования инжинирингового предприятия
Центр ответственности
Отдел управления проектами
Коммерческий отдел
Отдел организационного
развития
Производственный отдел

Финансовая служба

Задачи центра ответственности
Составление
и
корректировка
бюджетов
действующих проектов
Составление
и
корректировка
бюджетов
предполагаемых проектов
Составление бюджета накладных расходов
Составление бюджета инвестиций и капитальных
вложений
1. Сбор и анализ информации для формирования
генерального бюджета
2. Составление
бюджета
финансовой
деятельности
3. Разработка
генерального
бюджета
организации

Следующим этапом бюджетирования является разработка и
утверждение собственно системы бюджетов, которая будет использоваться
в организации. В общем случае предполагается разработка генерального
бюджета, включающего бюджет движения денежных средств, бюджет
доходов и расходов, а также прогнозный баланс.
Генеральный бюджет инжинирингового предприятия при указанном
выше проектно-ориентированном подходе, будет формироваться по
принципу, отличному от классической схемы формирования прибыли,
вытекающей из бухгалтерской отчетности по российским стандартам
бухгалтерского учета: финансовый результат будет складываться из
совокупности сальдо, полученных в бюджетах проектов.
Некоторые предприятия могут посчитать достаточным разработку и
составление только одного бюджета. В настоящее время обследуемая
инжиниринговая компания применяет бюджетирование только в части учета
и анализа денежных потоков. Однако чтобы эффективно планировать
деятельность организации целесообразно формировать все три бюджетные
формы. Отсутствие бюджета доходов и расходов не позволяет
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рассматриваемой организации определять достоверный экономический
результат деятельности, а прогнозный баланс мог бы служить отличным
инструментом оценки экономического потенциала и финансового состояния
предприятия. Таким образом, можно констатировать, что в организации
происходит расширение функций бюджетирования, однако комплексной
системы бюджетирования на сегодняшний день нет.
На
заключительном
этапе
необходимо
выбрать
систему
автоматизации, обеспечивающую достижение поставленных целей. В
настоящее время на российском рынке представлено значительное число
систем автоматизации бюджетирования и отчетности как иностранного, так и
отечественного производства. Среди них «Инталев: Бюджетное управление»,
«КИС: Бюджетирование», BPlan, BusinessBuilder PlanDesigner, «Красный
Директор», «Инталев: Управление финансами», «Инталев: Корпоративные
финансы» и др. На выбор системы будут влиять не только экономические
факторы, но и такие факторы как: возможность постоянной технической
поддержки проекта, соответствие возможностей программы требуемой
сложности управленческого учета, а также «дружелюбность» программного
продукта по отношению к пользователям. Также не исключается
возможность использования адаптированных офисных приложений Excel или
Access и интегрированной системы класса ERP (Enterprise Resource Planning).
Руководством обследуемой инжиниринговой организации было
принято решение осуществить переход от применения приложения Excel к
использованию программного продукта: «1С: Управление производственным
предприятием», позволяющего интегрировать процесс бюджетирования в уже
имеющийся процесс бухгалтерского учета. Это, по нашему мнению,
позволить достичь следующих результатов:
 максимально связать бюджетирование с процессом бухгалтерского
учета;
 повысить эффективность и качество бюджетирования за счет
снижения трудоемкости учетного процесса.
Основная проблема, требующая решения, при переходе на новый
программный продукт - разделение баз бухгалтерского и управленческого
учета и сложность обмена информацией между базами данных. Одним из
возможных вариантов решения данной проблемы в организации может стать
разделение бухгалтерии на финансовую и управленческую (в настоящее
время она едина) и ведение отражающих счетов для обмена информацией.
Организация бюджетирования еще не гарантирует улучшение
финансового менеджмента. Не менее важной составляющей является
грамотное использование этого инструмента управленческого учета в
соответствии со стратегическими целями предприятия. И здесь на первый
план выступает эффективная реализация функций бюджетирования, которые
представляют собой замкнутый цикл, то есть непрерывный процесс
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планирования, контроля, анализа, корректировки планов и оптимизации
полученных результатов.
1. Планирование в системе бюджетирования является серьезной
задачей
для
многих
организаций.
Планирование
показателей
инжиниринговой компании осложнено особенностями функционирования
отрасли. К основным проблемам можно отнести следующие:
 отсутствие у коммерческого отдела разработанных инструментов
планирования контрактации, анализа рынка инжиниринговых услуг;
 отсутствие учета уровня рисков и вероятности реализации проектов
(отсутствие
нескольких
сценариев
бюджетов,
ориентация
на
оптимистический вариант бюджета);
 планы не учитывают производственную необходимость или
составляются с объективно заниженными показателями с целью получить
желаемую рентабельность по проектам;
 отсутствие
отдельных
бюджетов
или
несвоевременность
предоставления бюджетных данных;
 осуществление расходов, несоответствующих планам по бюджетам в
связи с высокой изменчивостью производственного цикла в сфере
инжиниринга.
В этой связи точные планы с разбивкой по месяцам с приемлемой
достоверностью можно формировать на ближайшие 5-6 месяцев, а на более
длительную перспективу по проекту целесообразно формировать бюджеты
по укрупненным статьям затрат и возможно, в отдельных случаях,
поквартально. С одной стороны, это не соответствует потребностям
детализации годового бюджета, который обычно формируется с разбивкой по
месяцам, но с другой стороны позволяет хоть в какой-то мере увеличить
достоверность прогнозов.
Повысить результативность бюджетирования в такой ситуации можно,
используя следующие меры:
1) разработка и введение системы мотивации для всех сотрудников,
депремирование за нарушение сроков предоставления бюджетной
информации или ее непредставление;
2) организация
обучения
сотрудников
работе
в
области
бюджетирования и с программным продуктом;
3) применение «гибкого» бюджетного планирования – разработка
нескольких сценариев бюджета;
4) использование комбинации экономических и статических методов
при планировании контрактации: план продаж должен базироваться не
только на субъективной оценке руководства и менеджеров компании, но и
учитывать достигнутый уровень влияния на рынке, а также такие факторы
как сезонность спроса, тенденции развития отрасли, стратегические цели
собственников предприятия. Для этого можно использовать специальные
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коэффициенты для экспертной корректировки запланированных значений
выручки (коэффициент сезонности, коэффициент роста энергетической
отрасли (индекс РТС Электроэнергетики) и др.).
2. Контроль является неотъемлемой частью бюджетирования. Для
обеспечения своевременности исполнения разработанных бюджетов важно
наладить в организации систему контроля. Наиболее эффективным будет
контроль, который осуществляется не только финансистом (казначеем), но и
всеми сотрудниками, участвующими в процессе бюджетирования. Это
позволит проверять реальность цифр, заложенных в бюджет и бюджетные
заявки.
Естественно, что заинтересованности сотрудников участвовать в
бюджетном контроле можно, в первую очередь, добиться путем внедрения
системы KPI (Key Performance Indicators) для подразделений предприятия и
отдельных сотрудников.
На практике встречаются различные мнения в отношении того,
насколько жестким должен быть бюджетный контроль. На одних
предприятиях отклонение от бюджета рассматривается как преступление, на
других является нормой.
В обследуемой организации руководству предложено применение
скользящего бюджета как эффективного средства контроля. Скользящий
бюджет основан на том, что предприятие регулярно должно учитывать
внешние изменения, изменения своих целей, а также корректировать планы в
зависимости от уже достигнутых результатов. Пересматривать бюджет в
инжиниринговой организации в связи с изменениями условий реализации
проекта – нормальный процесс. Просто необходимо разработать регламент и
определить случаи возможного пересмотра бюджетов.
3. План-факт анализ исполнения бюджетов – это инструмент
бюджетирования, на котором строится принятие управленческих решений.
Как известно, основная функция бюджетирования не учетная, а
управленческая, поэтому для принятия управленческих решений необходимо
владеть информацией о том, насколько эффективно осуществляется
деятельность предприятия, процесс планирования и достижения
поставленных целей, что возможно с помощью анализа исполнения
бюджетов.
Анализ бюджетных форм заключается в нахождении отклонений
фактически полученных величин от запланированных в бюджете и
выяснении причин возникших отклонений. По результатам такого анализа
принимается решение о необходимости корректировки бюджета и
формировании программы оптимизационных мероприятий.
4. Корректировка и оптимизация планов инжиниринговой компании
должна осуществляться на постоянной основе. В таком случае первоначально
утвержденный бюджет будет рассматриваться как базовый, а все
последующие корректировки базового бюджета исполняемыми бюджетами.
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Считаем необходимым классифицировать корректировки на
существенные и не существенные (уровень существенности определяется
индивидуально для каждой организации). Несущественные корректировки
следует принимать без вынесения данного вопроса на рассмотрение
специальным бюджетным органом (комитетом). Если в результате анализа
установлено, что исполняемые бюджеты существенно отклоняются от
базовых, то тогда вопрос о принятии корректировки бюджета требует
коллегиального решения.
Любая корректировка свидетельствует не только об изменениях в
условиях хозяйствования организации, но и о возможных ошибках в
технологии бюджетирования. Поэтому при появлении необходимости
корректировки помимо изменения самих бюджетов требуется оптимизация
самого процесса, который отражен в бюджетах.
Выводы. Итак, рассмотрев механизм бюджетирования и проблемы, с
которыми сталкиваются инжиниринговые предприятия в этой сфере, можно
отметить следующее. Бюджетирование, безусловно, необходимый элемент
эффективной управленческой политики организаций. Существуют общие
концептуальные подходы к бюджетированию, но конкретный механизм
бюджетного планирования должен разрабатываться для каждого предприятия
в отдельности вследствие существенного влияния на него различных
факторов, основными из которых являются отраслевая специфика,
технология производства, структура управления компании.
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COMMERCIAL ENTERPRISES
The article examines the economic content of the category of "expenses". The
different approaches to clustering and classification of expenditure costs given the specific of
trade enterprises.
Keywords: costs, classification of costs, classification features cost structure.

Вусык Н.И.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследовано экономическое содержание категории "расходы".
Рассмотрены различные подходы к группированию затрат и предложена
классификация расходов учитывая специфику предприятий торговли.
Ключевые слова: затраты, классификация расходов, классификационные
признаки, структура расходов.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Діяльність
підприємств в ринкових умовах актуалізує проблему раціонального
використання всіх видів ресурсів і докорінного поліпшення управління
витратами. Для реалізації даної мети основними обмежувальними факторами
виступають витрати та попит на продукцію. Тобто прийняття стратегічних
рішень неможливе без аналізу наявних виробничих витрат, що має значний
вплив на обсяг пропозиції та на формування вартості продукції.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теоретичні аспекти управління витратами досліджували ряд
зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема П. Атамас, М. Кужельний, С. Ф.
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Голов, Ф. Ф. Бутинець, В. Сопко, А.А. Мазаракі, Н.М. Ткаченко, А. Череп та
інші. Фахівцями було розроблено окремі аспекти обліку, калькулювання,
аналізу, нормування, планування витрат, проте й досі існують різні погляди
щодо поняття класифікації витрат. Тому проаналізуємо різні підходи щодо
вище зазначеної категорії.
Цілі статті. Метою написання статті є узагальнення підходів різних
вчених до класифікації витрат та виділення класифікаційних ознак витрат
торговельного
підприємства,
враховуючи
організаційно-технологічні
особливості їх діяльності.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Відповідно до П(С)БО 16
„Витрати‖, під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок
вибуття активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілення власниками). Зокрема, С. Ф. Голов, В. І.
Єфименко трактують витрати як зменшення активів або збільшення
зобов’язань в процесі господарської діяльності для отримання вигоди у
майбутніх періодах (не спожиті витрати) або для отримання доходів у
звітному періоді (спожиті витрати), що в цілому відповідає П(С)БО 1
„Загальні вимоги до фінансової звітності‖ [1, 2].
Н. М. Ткаченко під витратами розуміє ―спожиті в процесі виробництва
засоби виробництва, які втілюють у собі минулу працю (сировину, матеріали,
амортизацію основних засобів, працю працівників, зайнятих у процесі
виробництва теперішньому з відповідними на неї нарахуваннями та інші)‖
[3]. На нашу думку, таке визначення витрат є неповним тому, що крім
спожитих у процесі діяльності підприємств виникають понаднормові витрати,
втрати від нестач, стихійних лих та ін.‖.
А. А. Мазаракі зазначає, що витрати торговельних підприємств за
економічною суттю є затратами живої і уречевленої праці на здійснення
господарської діяльності, а за натурально-речовим складом є спожитою
частиною ресурсів [4].
Проаналізувавши точки зору окремих вчених-економістів слід
зазначити, що вони є різними, але їх об’єднує те, що це спожиті ресурси, які
були понесені в процесі діяльності. Тому під витратами розумітимемо
зменшення економічної вигоди внаслідок вибуття активів або збільшення
зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу, за умови їх
достовірної оцінки.
Питання обліку, аналізу та контролю витрат досліджували багато
вчених, а, відповідно, й існують різні погляди щодо групування витрат та їх
класифікації. Це зумовлено наявністю неоднозначності та розбіжності у
судженнях науковців щодо цього питання.
Так, класифікація витрат, побудована згідно з виробничими факторами
і з урахуванням їх призначення, на думку В. Є. Ластовецького, повинна
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забезпечити надійну базу для нормування, планування, обліку затрат і
калькулювання собівартості продукції, аналізу і контролю затрат і визначення
впливу кожного з факторів на собівартість продукції в цілому і питомої ваги
кожної із них на собівартість одиниці продукції. Зокрема, Л. В. Нападовська
зазначає, що класифікація витрат є: ―… передумовою ефективного управління
витратами є їх класифікація ‖ [4, с.145-151].
Дослідивши різні підходи щодо класифікації витрат та враховуючи
вимоги П(С)БО 16 ―Витрати‖, нами запропонована класифікація витрат
торгівельного підприємства, що зображена на рис. 1.
Класифікація витрат торгівельного підприємства

Витрати звичайної
діяльності

Витрати, пов’язані
зі сплатою податків

Витрати, пов’язані з
іншими видами діяльності

Втрати від участі
в капіталі

Надзвичайні
витрати

Витрати операційної
діяльності

Фінансові
витрати

Інші витрати

За функцією витрат на
підприємстві:

Витрати за елементами:
 матеріальні витрати;
 витрати на оплату
праці;
 витрати на соціальні
заходи
 амортизація;
 інші витрати

 Собівартість
реалізованих
товарів
і
готової продукції власного
виробництва;
 адміністративні витрати;
 витрати на збут;
 інші операційні витрати.

Рис. 1. Класифікація витрат торгівельного підприємства
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При здійсненні класифікації витрат потрібно враховувати ряд
чинників, які впливають на неї. А саме:
 встановлення причинно-наслідкових зв’язків між величиною витрат у
системі управлінського обліку і результатами отриманими внаслідок
прийняття управлінських рішень;
- для різних груп користувачів, які вирішують різноманітні завдання,
мають використовуватись конкретні класифікаційні ознаки і види витрат
адекватні цим завданням;
- слід враховувати, що окремі класифікаційні ознаки лише частково
розкривають загальну істину (окремі сторони досліджуваних процесів), тому
необхідно використовувати сукупність ознак [5, с.66-87].
Провівши аналіз поточних витрат торговельної діяльності, нами
виявлено, що крім класифікації витрат за видами діяльності, економічними
елементами та підгалузями торгівлі, доцільним є групування витрат – за
ступенем реагування на зміну обсягів діяльності, періодами, центрами
відповідальності чи місцем виникнення, ступенем однорідності, можливістю
контролю в конкретному структурному підрозділі, за принципами організації
управління. В цілому чим більше ознак класифікації, тим вищий ступінь
пізнання досліджуваних явищ, процесів, об’єктів та можливостей управляти
ними.
Наведена класифікація витрат не вичерпує всіх можливих варіантів їх
групування і може бути доповнена відповідно до конкретних ситуацій і
потреб користувачів.
Висновки. Таким чином, витрати є одним із найважливіших
показників господарської діяльності торговельного підприємства. Від того, на
якому рівні здійснюється облік даного показника багато в чому залежить
кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, оскільки витрати
безпосередньо впливають на розмір його прибутку. Зрозуміло, що від
правильного
управління
і
класифікації
витрат
залежить
конкурентоспроможність і прибутковість будь-якого підприємства. На нашу
думку, запропонована класифікація витрат (у відповідності із чинними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку дасть можливість
підвищити якість управління поточною діяльністю торгівельного
підприємства.
1. П(С)БО. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність». – К.:
КНТ, 2008. – 308с.
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У статті розглянуто та проаналізовано особливості терміну корисного
використання основних засобів, визначення ліквідаційної вартості та нарахування
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Важливою умовою
функціонування суб’єкта господарювання є наявність основних засобів. Це
вимагає постійного контролю за ефективністю використання основних
засобів для потреб управління виробничою діяльністю. Одним із основних
завдань обліку основних засобів є достовірне визначення вартості (оцінки)
основних засобів, правильне і своєчасне нарахування зносу та визначення
результатів від ліквідації основних засобів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми обліку оцінки основних засобів і аналізу нарахованої
амортизації в системі бухгалтерського обліку та її адаптації до міжнародних
стандартів значну увагу приділяють провідні науковці. Зокрема цьому
присвячені праці В.М. Жука, Г.Г. Кірейцева, М.М. Коцупатрого,
В.Б. Моссаковського, П.Т. Саблука, Л.К. Сука, П.Л. Сука, М.Т. Білухи,
Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, М.В. Кужельного, В.Г. Лінника, Ю.І. Осадчого,
В.В. Сопка.
Цілі статті. Метою статті є дослідити проблеми визначення терміну
корисного використання основних засобів, ліквідаційної вартості та
розглянути особливості нарахування амортизації згідно вимог податкового
законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Основою здійснення виробничої
діяльності в сільськогосподарських підприємствах є основні засоби або,
іншими словами, засоби праці. Згідно Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» існує таке їх визначення:
«Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання
послуг, здавання в оренду іншими особами або для здійснення
адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний термін
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік)» [4]. У наведеному визначенні
особливу увагу привертає словосполучення «очікуваний термін корисного
використання яких більше одного року» – саме цією особливістю основні
засоби відрізняються від засобів праці, тому що вони беруть участь у
виробництві, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і фізичні
властивості. Звідси постає питання граничного терміну використання, адже
нарахування амортизації може здійснюватися з урахуванням мінімально
допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених
податковим законодавством (крім випадку застосування виробничого методу)
[4]. При визначенні мінімального терміну корисного використання починає
цікавити факт максимального його часового виразу. Практика свідчить, що
строк корисного використання об’єкта основних засобів супроводжується
тільки суб’єктивними оцінками. Податковий кодекс і бухгалтерське
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законодавство не містять чітких алгоритмів та критеріїв визначення цього
строку.
Очікуваний строк корисного використання (експлуатації) – це не
максимальний строк, протягом якого певний основний засіб можна
використовувати
за
призначенням,
а
строк,
протягом
якого
сільськогосподарське підприємство вважає, що буде його використовувати.
Норми п. п. 145.1.3 ПКУ радять спиратися на :
1) очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням його
потужності або продуктивності;
2) фізичний і моральний знос;
3) правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та
інші фактори [3].
У пункті 24 П(С)БО 7 встановлені ті ж самі фактори визначення строку
корисного використання, які не є коректними. Надзвичайно важливим для
затвердження строку експлуатації основних засобів є правильне
документальне оформлення. Деякі аналітики стверджують, що строк
експлуатації достатньо зазначити у формах № ОЗ-1 «Акт прийняття-передачі
внутрішнього переміщення основних засобів» та № ОЗ-6 «Інвентарна картка
обліку основних засобів». Дане твердження не повністю відповідає загальним
поглядам.
Відповідно до норм пп. 145.1.2 Податкового кодексу України
нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного
використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється наказом по
підприємству при визначенні цього об’єкта активом (при зарахуванні на
баланс). Отже при зарахуванні об’єкта основного засобу на баланс
обов’язково слід оформити наказ, де необхідно чітко вказати строк корисного
використання такого об’єкта. До того ж досить часто трапляється, що плани
по роботі об’єкта основних засобів переглядають. Наприклад, умови роботи
об’єкта основних засобів суттєво змінюються. В такому випадку потрібно
коригувати термін використання об’єкта основних засобів. Адже п. 25
П(С)БО 7 передбачено, що строк корисного використання (експлуатації)
об’єкта основних засобів переглядають в разі зміни очікуваних економічних
вигід від його використання. Таким чином, точно визначити максимальний
строк корисного використання об’єкта основних засобів складно, тому
найімовірніше, це вплив реальних факторів експлуатації на момент
зарахування активу на баланс. Але при вказані строку корисного
використання основного засобу може виникнути багато інших проблем, які
можуть бути пов’язані з їх амортизацією, ліквідаційною вартістю та самою
ліквідацією при веденні податкового обліку оприбуткування та реалізації
залишків основних засобів.
Відповідно до пп 14.1.3 ПКУ, амортизація – це систематичний
розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних
активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання
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(експлуатації). Податковим кодексом (стаття 145) передбачено, що
нарахування амортизації здійснюється підприємством за методом,
визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової
звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання
економічних вигод від його використання [3]. В той же час за Міжнародним
стандартом фінансової звітності (МСФЗ) 16 «Основні засоби» метод
амортизації, застосований до активу, повинен переглядатися як мінімум один
раз на кінець кожного звітного року і, в разі значної зміни в передбачуваній
структурі споживання майбутніх вигод, втілених в активі, метод повинен
бути змінений з метою відображення такої зміни структури [6]. Зокрема, у
МСФЗ 16 вказано, що зміни ліквідаційної вартості та терміну корисного
використання об’єкта основних засобів відображаються як зміни облікових
оцінок (а не облікової політики).
Різниця між первісною вартістю з урахуванням переоцінки і сумою
накопиченої амортизації дає нам значення залишкової вартості основних
засобів, інших необоротних матеріальних активів, що по суті, є балансовою
вартістю.
Згідно з пп. 14.1.19 ПКУ, вартість основних засобів, інших
необоротних та нематеріальних активів, яка амортизується, є первісною або
переоціненою вартістю основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.
Отже, ліквідаційна вартість відіграє безпосередню роль в обчисленні
вартості, що амортизується, а отже її рівень через суму амортизації за звітній
період може впливати на оподаткований прибуток підприємства. При цьому
виникає проблема факторів орієнтування, що встановлюють адекватне
значення ліквідаційної вартості, щодо кожного об’єкта, або якщо основні
засоби з амортизовані на нуль. Чинне законодавство не містить чіткого
регламенту даної відповіді, а тільки часткову. За своєю суттю ліквідаційна
вартість є межею після досягнення якої використання об’єкта є не доцільне
чи не ефективне. Амортизація основних засобів здійснюється до досягнення
залишковою вартістю об’єкта його ліквідаційної вартості.
Норма п.4 П(С)БО 7 визначає ліквідаційну вартість як суму коштів, або
вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації
(ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного
використання (експлуатації) за вирахуванням витрат пов’язаних, з продажем
(ліквідацією). Ліквідаційна вартість визначається кожним підприємством
щодо кожного об’єкта окремо при зарахуванні його на баланс за умови
відповідності до критеріїв активу підприємства. Жодних законодавчих
критеріїв чи орієнтирів у цьому питанні не зазначено. Підприємство на
власний розсуд визначає суму, яку в майбутньому зможе отримати від
реалізації необоротних активів після закінчення строку його використання, за
вирахуванням витрат пов’язаних з продажем. Більшість підприємств приймає
рішення встановити нульову ліквідаційну вартість для всіх об’єктів.
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Якщо підприємство надалі планує використовувати (експлуатувати)
об’єкти основних засобів, у яких залишкова вартість дорівнює нулю, та
отримувати від цього користь (економічні вигоди), то списувати з балансу
такі об’єкти не потрібно (навіть зважаючи на те, що їх з амортизовано «на
нуль»). Адже коли об’єкт основних засобів ще здатен приносити
підприємству користь (економічні вигоди), то він повністю відповідає
визначенню активу – ресурси, контрольовані підприємством у результаті
минулих подій, використання яких, як очікується приведе до отримання
економічних вигід у майбутньому. Тому досягнення залишкової вартості
об’єкта основних засобів позначки нуля не привід для списання його з
балансу. Якщо дані основного засобу замортизовані у вартісному сенсі, а з
фізичної точки зору досить придатні для використання, то вони можуть
обліковуватися двома різними способами:
- дооцінити об’єкти основних засобів із нульовою вартістю і
амортизувати їх;
- залишити все, як є і вести кількісний облік.
При виборі одного із двох шляхів з часом може виникнути проблема,
коли актив застарів і перебуває у стані, очікуваному після закінчення строку
його використання. В аналізованій нами ситуації основний засіб до списання
не продають, як цілісний суб’єкт, а його попередньо ліквідують (розбирають).
За підсумками цієї акції оприбутковують матеріальні цінності (найчастіше
запаси), які мають економічну цінність. Тобто можуть використовуватися
всередині підприємства (наприклад у ремонті інших основних засобів) або
реалізуватися. У результаті первісна вартість (собівартість) оприбуткованих
від ліквідації запасів має дорівнювати ліквідаційній вартості списаного
об’єкта основного засобу, а вона, в свою чергу, не амортизується за
визначенням, тобто не була включеною до податкових витрат. Тому логічно,
що за умов реалістичних оцінок запаси, які залишаються від ліквідації
основного засобу, можна оприбуткувати записом: Дт. 20 «Виробничі запаси»
(28 «Товари») Кт. 10 «Основні засоби». Таким чином, ліквідаційна вартість
основних засобів відноситься не на витрати періоду, а на приріст відповідних
оприбуткованих активів.
Оприбутковуючи запаси від ліквідації об’єкта основних засобів, у
підприємства не буде підстав відображати доходи як у бухгалтерському, так і
в податковому обліку. Аргумент простий – не дотримано критеріїв визнання
доходу (пп. 14.1.1.56 ПКУ, п. 5 П(С)БО 15 «Дохід»). По суті, в обліку частина
вартості одного активу трансформується в первісну вартість (собівартість)
іншого (після ліквідаційних запасів), що не призводить до збільшення
власного капіталу підприємства, так як фактично воно не придбало жодних
економічних вигід.
Висновки. З усього вище переліченого можна зробити висновок, що
облік основних засобів є досить специфічним при встановленні
максимального терміну корисного використання (експлуатації), особливо
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уважно потрібно підійти до нарахування амортизації, адже це може призвести
до проблеми ліквідації основних засобів при врахуванні бухгалтерського і
податкового обліку.
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INCOME DIFFERENTIATION IN UKRAINE
Nowadays our country has many problems that have to be solved. There are
problems in economics, science, culture, etc. In this article we want to consider problem of
income differentiation in regional economic of Ukraine.
Keywords: income, differentiation, Gini coefficient, Revenue.

Голячук О.С.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ
Сьогодні в нашій країні є багато проблем, які потребують вирішення. Це
проблеми економіки, науки, культури, тощо. В цій статті розглянуто питання
диференціації доходів населення України.
Ключові слова: доходи, диференціація, коефіцієнт Джині.

Голячук О.С.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ В УКРАИНЕ
Сегодня в нашей стране есть много проблем, которые требуют решения. Это
проблемы экономики, науки, культуры и т.д. В этой статье рассмотрены вопросы
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дифференциации доходов населения Украины.
Ключевые слова: доходы, дифференциация, коэфициент Джини.

Problem. In Ukraine today one of the most pressing problems is the
problem of high income differentiation, which affects the economy. In this article
we want to consider problem of income differentiation in regional economic of
Ukraine.
Analysis last researches. In modern economic literature provides mostly
positivist interpretation of category ―income differentiation‖. Thus, in "Economic
Encyclopedia" edited by L. Abalkin argues that income differentiation - a
"fluctuation of income that characterizes the differences in its substantive
provisions." In "The Great Dictionary of Economics", this concept is considered as
"the result of the income distribution that expresses the degree of inequality in the
distribution of wealth and detected differences in particle returns that are different
groups."
In these definitions might not causal relationships such differentiation, the
latter is not associated with the type of economic system.
All material. Some western authors argue that inequality of wealth and
income at certain stages of development inherent in any economic system. Thus,
the English economist P. Berger argues that this disparity is most clearly during the
deployment process of industrialization, regardless of the nature of economic
relations. This approach is one-sided, because it ignores the social form and, above
all, the relationship of the means of production [4].
The Gini coefficient - an indicator of inequality of distribution of some
quantity that takes values between 0 and 1, where 0 indicates absolute equality (the
value takes only one value), and 1 indicates complete inequality. The most famous
is the coefficient as a measure of household income inequality certain country or
region. The Gini coefficient for household income is the most popular measure of
economic inequality in the country. Gini easiest determined using the Lorenz curve,
which represents the share of the value of y, which focuses on x% population with
the lowest value of this quantity. For example, for income distribution point (20%,
10%) will be based on the Lorenz curve, if the total income of the poorest
households in twenty equal ten percent of the total income of all 0,5 it is also fair.
If all income is evenly distributed then the Lorenz curve coincides with a
straight full equality and Gini coefficient equal to zero [4].
The coefficient depends on how small groups analyze the researchers.
Ideally, the Lorenz curve should actually look like a curve, not a broken line (Fig.
1). Gini in Ukraine in 2007 was 0,71-0,74, whereas in Sweden - 0.304 USA 0.466. As you can see, social stratification in Ukraine has reached a critical level.
To reduce social tension, it is necessary to change the situation of subsistence as the
basic element of social guarantees.
First of all, there is significant differentiation of wages by economic activity.
Thus, the highest paid workers in the economy are financial institutions, and among
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industrial activities - companies with mining-energy minerals and coke, refined
petroleum products, where wages exceeded the average for the economy in 1,5-3,1
times ( average salary in Ukraine in January-October 2010 was 2176. UAH).

Fig.1. The Gini coefficient(Lorenz curve)
Also, there is a significant regional differentiation of wages. From January
to October 2010 only four regions of Ukraine exceeded average wages in Ukraine:
Kiev - 2406 UAH., Donetsk - 2744 UAH., Dnepropetrovsk - 2466 UAH., Luhansk
- 2397 UAH. The lowest salary that does not exceed 79% of the average for the
economy observed in Ternopil, Volyn and Chernigov, Kherson and Chernivtsi
regions.[3]
Analyzing regional variations of Ukraine, we cannot distortions of socioeconomic plan through the "city - village". Demographic crisis, that exists in the
country, has the brightest appear in rural areas (There are more than 28.5 thousand
villages). More than 1/3 of rural residents – old people. Every year on Ukraine map
are vanished 10-15 villages when there dies the last inhabitant. Most problematic in
this regard are the rural regions of Chernihiv, Poltava, Zhitomir, Vinnitsa and
Cherkassy regions [5].
Thus, the cash income of the population in the western regions is much
lower than the average for Ukraine. This is due to the fact that the western regions
with most of the population is engaged in agriculture. In an advantageous position
are areas industrial specialization which determine industry which products have
export orientation in the manufacturing sector. Conversely, the poorest regions - are
those in which either the low share of the industrial sector as a whole, or the
dominant industry are in critical condition, due to the low competitiveness of their
products.
In addition, in Ukraine there is a significant gap between urban and rural
areas in terms of material security, which is one of the most important factors
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shaping the overall situation of population stratification. This is explained by the
difference in wages of rural and urban populations, where the gap in wages at the
sectoral level is 2 times more.

Fig. 2. Comparison of income in regions.
Our research (Fig.2) shows high level of income differentiation of Ukraine
regions.
To eliminate the uneven distribution of income Ukraine we have to improve
the mechanism of regulation of differentiation. Basic ways of overcoming
inequality of income must be:
 The minimum wage at a level no lower than the real cost of living;
 Prevention of arrears of wages by giving it the status of priority of
payment by undertakings;
 Limiting corruption and shadow business areas that need to expand small
business and raising living standards and a middle class in Ukraine;
 Reduce burdensome taxation and tax stabilization legislation, inflation,
competition;
 improving the efficiency of production, leading to increased
 increasing the share of wages in the manufactured product.
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Table 1
Revenue Structure of the population of Ukraine in 2009-2011
Million hrn.
Indicator
1
Revenues - Total
including:
wage
profit and mixed income
property income
(derived)
social benefits and other
current transfers
including:
- social assistance

2009

2010

2
845641

3
894286

Absolute deviation (+;-)
2010 to 2009 2011 tо 2010
4
5
6
1101015
48645
206729

366387
131139

365300
129760

459153
161214

-1087
-1379

93853
31454

28432

34654

56958

6222

22304

319683

364572

423690

44889

59118

2011

180455

204101

237776

23646

33675

- other current transfers

26092

32984

32927

6892

-57

- social transfers in kind

113136

127487

152987

14351

25500

Disposable income
Available income per
capita, hrn.

634493

661915

841591

27422

179676

13716,3

14372,8

18346,8

656,5

3974

107,6

90,0

110,2

-17,6

20,2

122,3

112,3

109,1

-10

-3,2

Real disposable income
as a percentage of the
corresponding period of
the previous year
Consumer price indexes
(in% to previous year)

Conclusion. Questions about optimizing income distribution has important
theoretical and practical significance. Its solution will be best met the needs of the
population, encourage the development of production. Increasing income countries
promotes the formation of the middle class and the middle class is the foundation
of social stability in the country. In most countries with economies hung it
constitutes more than 60% of the total population. In addition, the middle class is a
major taxpayer. He is able to determine the consumer behavior of population
parameters and structure of the internal market. But in Ukraine the formation of the
middle class is too slow.
1. Michael Porter The Economic Performance Of Region. Regional Studies, Vol. 37.6&7,
pp. 549–578, August/October 2003.
2. Income /[Electronic Resource]. – mode of access: ukrstat.org.
3. Income differentials /[Electronic Resource]. – mode of access: www.nbuv.gov.ua
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4. Gini coefficient/[Electronic Resource]. – mode of access: www.uk.wikipedia.org.
5. Goncharenko N.G. Dynamics of income and spending in the context of stabilization of
wages / N.G. Goncharenko // State and regions. -2010. -№3.- P.47-51.
6. Abalkin L. Economic Encyclopedia.
7. The Great Dictionary of Economics.
8. Ryvak O.S. Incomes Ukraine / О.S.Ryvak // Scientific Journal NLTU Ukraine. – 2009. −
Issue. 19.13 – P. 221-227.
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ИНСТРУМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Для целей обеспечения финансовой безопасности автором предложено вести в
научный оборот категорию «обязательственные риски». В связи с этим в
классификационной системе обязательств выделены рисковые обязательства,
оказывающие существенное влияние на финансовую безопасность организации.
Также автором разработана методика учета рисковых обязательств.
Ключевые слова: Обязательство, задолженность, финансовая безопасность,
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Gorovaya S.
THE TREATMENT OF RISK AS A TOOL FOR LIABILITIES FINANCIAL
OF ORGANIZATION
For the purpose of the financial security the author offers a new scientific category of
―liability risks‖. In this connection there were allocated the risky debts, which influence the
financial security of an organization to a great extent. The author also worked out the
methodology of the account for the risky debts.
Keywords: liability, debts, financial security, liability risks, risky debts.

Горова С.С.
МЕТОДИКА ОБЛІКУ РИЗИКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Для цілей забезпечення фінансової безпеки автором запропоновано вести в
науковий обіг категорію «зобов'язальні ризики». У зв'язку з цим в класифікаційній
системі зобов'язань виділені ризикові зобов'язання, що роблять істотний вплив на
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фінансову безпеку організації. Також автором розроблена методика обліку ризикових
зобов'язань.
Ключові слова: зобов'язання, заборгованість, фінансова безпека, зобов'язальні
ризики, ризикові зобов'язання.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. В условиях глобализации
экономики, инфляционных процессов и кризисных явлений следует
акцентировать внимание на финансовой безопасности организации.
Финансовая безопасность представляет собой такое состояние финансовой
системы организации, при котором возможные угрозы нанесения ущерба его
активам, утраты ликвидности, устойчивости и независимости бизнеса, а
также прав собственности снижены до приемлемого (нормативного) уровня и
поддерживаются на этом либо более низком уровне [1]. Одним из ключевых
инструментов поддержания стабильности финансовой безопасности является
учет обязательств.
Цели статьи. Разработка методики учета рисковых обязательств,
отвечающей
требованиям
обеспечения
финансовой
безопасности
организаций.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. В процессе последних исследований автором были
проанализированы трактовки понятий «обязательство», «задолженность»,
«долг», «обязательственные риски» и предложено свое виденье категории
«обязательство» в рамках концепции финансовой безопасности. Также
автором предложена классификация обязательств, ранжирующая их по
уровню влияния на систему финансовой безопасности. В качестве одной из
классификационных групп выделены рисковые обязательства, оказывающие
наибольшее влияние на стабильность уровня платежеспособности
организации.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. В современных условиях
хозяйствования организации подвержены различного рода рискам, в том
числе обязательственным рискам. Под обязательственными рисками следует
понимать
стоимостное
выражение
вероятности
неисполнения
(ненадлежащего исполнения) организацией своих обязательств в части
кредиторской и дебиторской задолженности, которое приведет к
возникновению потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов,
прибыли. Поэтому автор считает целесообразный выделять в учете рисковые
обязательства.
Рисковые обязательства – это обязательства организации в части
дебиторской и кредиторской задолженности, риск неисполнения которых
достаточно велик. Такие обязательства представляет собой угрозу для
системы финансовой безопасности организации и поэтому подлежат более
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детальному учету, анализу и контролю.
К рисковым обязательствам следует относить:
 сомнительные долговые обязательства (срок существования
которых не превышает одного года, но срок действия договора по ним уже
истек);
 безнадежные долговые обязательства (срок существования которых
находится в интервале от одного до трех лет, т.е. до истечения срока исковой
давности);
 резерв под обязательственные риски (кредитные риски, риски
неуплаты задолженностей, авансовые риски).
Для целей финансовой безопасности организации большое значение
имеет оценка рисковых обязательств, а также их своевременный учет и
контроль. Поэтому в условиях неустойчивости платежеспособности
организации для своевременного контроля за сомнительной и безнадежной
задолженностью, а также для создания условий за управлением ею в учете
организации целесообразно открыть следующие счета:
72 «Расчеты по рисковой кредиторской задолженности»;
74 «Расчеты по рисковой дебиторской задолженности».
При этом необходимо к данным счетам открывать следующие
субсчета:
1 – Сомнительная кредиторская (дебиторская) задолженность;
2 – Безнадежная кредиторская (дебиторская) задолженность.
На этих счетах будет отражаться информация о задолженности,
наступившей в соответствии с договорами, которую необходимо ранжировать
по срокам протекания задолженности в дальнейшем, по статусу клиента и
очередности погашения.
В таблице 1 представлена схема счета 72 «Расчеты по рисковой
кредиторской задолженности».
Таблица 1
Схема счета 72 «Расчеты по рисковой кредиторской задолженности»
Дт

Оборот по дебету:
Погашение рисковой
задолженности

кредиторской

Кт
С-до на начало: сумма рисковой
кредиторской задолженности на начало
периода
Оборот по кредиту:
Увеличение рисковой кредиторской
задолженности
С-до на конец: сумма рисковой
кредиторской задолженности на конец
периода

Источник: собственная разработка
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Организованная таким образом информация позволит принять
правильное решение о прекращении работы с потребителями в случае
возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности. А
при возникновении рисковой кредиторской задолженности позволит
объективно определить размер задолженности, масштабы несостоятельности
организации и даст возможность изыскать способы ее погашения.
Схема счета 74 «Расчеты по рисковой дебиторской задолженности»
представлена в таблице 2.
Таблица 2
Схема счета 74 «Расчеты по рисковой дебиторской задолженности»
Дт
С-до на начало: сумма рисковой
дебиторской задолженности на начало
периода
Оборот по дебету:
Увеличение
рисковой
дебиторской
задолженности
С-до на конец: сумма рисковой
дебиторской задолженности на конец
периода

Кт

Оборот по кредиту:
Погашение рисковой
задолженности

дебиторской

Источник: собственная разработка
На уровень финансовой безопасности организации значительное
влияние оказывают обязательственные риски. Для того, чтобы застраховать
свою деятельность от влияния негативных последствий, автор предлагает в
учете организации резервировать обязательственные риски. Для этих целей
следует ввести новый пассивный счет 64 «Резервы под обязательственные
риски». На данном счете будет отражаться информация о сумме резерва под
страхование обязательственных рисков. Это позволит своевременно
предотвращать
отрицательные
явления
финансово-хозяйственной
деятельности (претензии контрагентов, неустойки, штрафы, пени и другие
финансовые санкции), контролировать состояние дебиторской и
кредиторской задолженности, оценить и анализировать обязательства
организации, представляющие угрозу для системы финансовой безопасности.
Схема счета 64 «Резервы под обязательственные риски» представлена
в таблице 3.
В момент возникновения обязательств производится оценка
обязательственного риска. В том случае, если риск достаточно велик,
возникает необходимость создания резерва под обязательственные риски.
Величина резерва определяется отдельно по каждому контрагенту и виду
обязательств в зависимости от результатов проведенного анализа. Резерв
формируется за счет прибыли предприятия (счет 91 «Прочие доходы и
расходы»). Сумма резерва пересматривается по итогу отчетного года либо в
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случае перевода обязательств в разряд сомнительных и далее, безнадежных.
В том случае, если обязательство переходит в разряд безнадежных, сумма
резерва под обязательственные риски направляется на покрытие этого
обязательства. Если же обязательство исполнено, то сумма резерва под
обязательственные риски присоединяется к прибыли организации
соответствующего года.
Таблица 3
Схема счета 64 «Резервы под обязательственные риски»
Дт

Оборот по дебету:
Использование суммы резерва под
обязательственные риски
Присоединение
к
прибыли
неизрасходованной суммы резерва под
обязательственные риски

Кт
С-до на начало: сумма резерва под
обязательственные риски на начало
периода
Оборот по кредиту:
Формирование
резерва
под
обязательственные риски

С-до на конец: сумма резерва под
обязательственные риски на конец
периода

Источник: собственная разработка
Аналитический учет по счету 64 «Рисковые обязательства» следует
вести по каждому контрагенту и созданному резерву.
Далее рассмотрим корреспонденцию счетов по применению счета 64
«Резервы под обязательственные риски» (таблица 4).
Таблица 4
Предлагаемая корреспонденция по счету 64 «Резервы под обязательственные
риски»
Содержание хозяйственной операции
Сформирован резерв под обязательственные риски
Сумма резерва под обязательственные риски направлена на
покрытие безнадежной задолженности
Присоединена к прибыли неизрасходованная сумма
резерва под обязательственные риски
Отражен финансовый результат

Дт
91-4
64

Кт
64
74-2

64

91-1

91-5
99

99
91-5

Источник: собственная разработка
Отметим, что суммы прибыли, направляемые на формирование
резервов под обязательственные риски, не будут освобождаться от
налогообложения.
Выводы. В связи с тем, что автором предлагается ввести новые счета
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бухгалтерского учета, необходимо внести изменения в бухгалтерскую
отчетность, а в частности в бухгалтерский баланс. Автор работы предлагает в
бухгалтерский баланс ввести следующие изменения:
1. В активе баланса в разделе II «Краткосрочные активы» ввести
строку 251 «Рисковая дебиторская задолженность».
2. В
V
разделе
бухгалтерского
баланса
«Краткосрочные
обязательства» ввести дополнительную строку 639 «Рисковая кредиторская
задолженность», и строку 680 «Резервы под обязательственные риски».
1. Парфенова Т. Системный подход при обеспечении финансовой безопасности
компании. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// bankrotstvo.do.am/ news/
sistemnyj_podkhod_pri_obespechenii_finansovoj_bezopasnosti_kompanii/ 2011-05-1339. – Дата до-ступа: 29.11.2011 г.
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МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ЛІЗИНГОВИХ
ОПЕРАЦІЙ
Проведено теоретичне узагальнення та запропоновано практичні рекомендації
з удосконалення методики обліку лізингових операцій, запропоновано науково
обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення підходів до формування лізингових
платежів.
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Gradova O.
METHODS AND ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND ANALYSIS
OF LEASING OPERATIONS
The theoretical generalization and offered practical advice on improving the method
of accounting of leasing operations, proposed science-based recommendations to improve
approaches to lease payments.
Keywords: leasing, account of leasings operations, lessor, lessee.
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Градова О.В.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА
ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Проведено теоретическое обобщение и предложены практические рекомендации по
совершенствованию методики учета лизинговых операций, предложен научно обоснованные
рекомендации по совершенствованию подходов к формированию лизинговых платежей.
Ключевые слова: лизинг, учет лизинговых операций, лизингодатель,
лизингополучатель.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Процес забезпечення
життєдіяльності вітчизняних суб’єктів господарювання пов’язаний насамперед з
безперервним оновленням і модернізацією основних засобів підприємства і
використанням новітніх технологій. Водночас в умовах сучасної світової
фінансово-економічної кризи спостерігається значне скорочення інвестицій в
основний капітал підприємств і організацій України. Це зумовлюється, з одного
боку, диспропорцією та розбалансованістю фінансових і матеріальних потоків
підприємств, з іншого – недосконалістю системи банківських кредитів і
несприятливим інвестиційним кліматом. За таких умов ефективним способом
вирішення зазначених проблем є лізинг.
Аналіз світового досвіду та достатнє опрацювання механізмів лізингу
дозволяє стверджувати, що він є ефективним економічним важелем. Перевагою
лізингу є можливість підприємств здійснити технічне переоснащення за рахунок
майбутніх доходів. Разом з тим лізинг є одним із засобів стимулювання збуту й
підтримання обсягів виробництва дорогої та високотехнологічної продукції.
Слід зауважити, що за останні роки спостерігалося збільшення кількості
лізингових компаній, виникли лізингові холдинги, темпи зростання лізингових
операцій випереджували темпи зростання основних макроекономічних показників.
Проте за останні два роки простежується тенденція до згортання лізингового
бізнесу в Україні. Це супроводжується виникненням цілої низки проблем,
основною з яких є нестабільна фінансово-економічна ситуація в країні.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемам обліку та аналізу ефективності використання основних
засобів присвячено наукові праці Ф.Ф. Бутинця, М.І. Бондаря,
Н.М.
Внукової, П.І. Гайдуцького, О.Я. Галущака, А.М. Герасимовича,
С.Ф.
Голова, С.В. Дідура, М.Я. Дем’яненка, П.Є. Житного, О.В. Карпенко, Г.Г.
Кірейцева,
О.М. Колесникової, М.М. Коцупатрого, Я.М. Крупки,
М.В. Кужельного, П.О. Куцика, П.А. Лайка, Н.М. Малюги, І.І. Пилипенка,
О.А. Петрик, П.Т. Саблука, В.В. Сопка, Л.К. Сука,
В.П. Трача, Ю.С. ЦалЦалка, В.О. Шевчука, С.І. Шкарабана та ін. Значну увагу досліджуванню
згаданих проблем приділяли закордонні вчені В.Д. Газман, В.А. Горемикін,
О.В. Кабатова, Л.Н. Прилуцький, Є.Н. Чекмарьова, В. Хоейр та ін.
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Цілі статті. Метою дослідження є розробка шляхів вдосконалення
обліку та аналізу лізингових операцій для підвищення обґрунтованості
управлінських рішень, спрямованих на ліквідацію кризового стану і
нарощування темпів технічного оновлення підприємств.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Лізинг в Україні використовується
як модель оновлення засобів виробництва на відміну від розвинутих країн, де
він перетворився на сталий вид бізнесу. Лізинговий ринок в Україні
знаходиться на другій стадії еволюції із шести можливих. Проте поштовхом
для прискореного розвитку цього ринку стало реформування законодавчої
бази, розпочате в 2003 р. із внесення змін до податкових законів, прийняття
нової редакції Закону України «Про лізинг», Цивільного та Господарського
кодексів. Дане реформування пов’язане не лише з усуненням недоліків, що
стримували розвиток лізингової діяльності, а й з введенням нових
перспективних норм з її регулювання, які практикуються у світі [4, с.302].
Найбільш доцільним визначення лізингу є дослідження його як сфери
інвестицій та вивчення його як форми «інвестування» на різних рівнях
структурної організації економічної системи: елементарному – лізинг як
система зв’язків між конкретними учасниками лізингових відносин –
продавцем (виробником) і покупцем, а в окремих випадках установою, яка
фінансує виробництво чи придбання об’єкта лізингу; високому – лізинг як
форма перетворення капіталу з грошової на речову форму та у зворотному
напрямі через здійснення амортизаційних відрахувань, на якому лізинг є
однією з форм здійснення обігу; гіпервисокому – лізинг як форма
інвестування в основні засоби підприємств, на якому лізинг виконує функцію
стимулювання процесу розширеного відтворення на основі запровадження
інновацій, що дає можливість враховувати вплив макроекономічної ситуації
на тенденції його розвитку.
Для належної організації облікового процесу, забезпечення
менеджменту лізингової компанії відповідною інформацією щодо її
діяльності рекомендовано: здійснювати лізингову діяльність відповідно до
вимог чинного цивільного та податкового законодавства; вести облік і
контроль наявності та складу майна, призначеного для лізингу; проводити
перевірку правильності та цільового використання об’єктів лізингу,
відображення в обліку здійснюваних операцій; своєчасно відносити до
відповідних облікових періодів отримані доходи та понесені витрати;
здійснювати контроль за формуванням фінансових результатів лізингового
підприємства та постійний пошук резервів підвищення ефективності його
функціонування [4, с.344].
Проведене дослідження основних етапів здійснення лізингової угоди з
технікою дозволило зробити висновок про те, що порядок їх документального
оформлення є основою для подальшої реалізації лізингового проекту. Проте
оптимізація зазначеного порядку передбачає розробку нових форм облікової
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документації та вдосконалення вже наявних в обліковому процесі, вони
являють собою певний обсяг інформації про події, що призводять до змін у
структурі активів, зобов’язань та у власному капіталі підприємства, що
сприяє своєчасному прийняттю ефективних і обґрунтованих управлінських
рішень.
Особливістю аналізу лізингової угоди з погляду підприємствалізингоодержувача є те, що на відміну від інших учасників лізингових відносин
об’єкт лізингу функціонує не тільки як авансований капітал, але і як основний
засіб. Тому аналіз лізингових операцій у лізингоодержувача передбачає
вивчення двох взаємопов’язаних аспектів: ефективності лізингової операції як
форми залучення капіталу; ефективності експлуатації об’єкта лізингу як
основного засобу, що бере участь у сільськогосподарському виробництві.
Одним з основних напрямів аналізу лізингових операцій є визначення їх впливу
на рентабельність виробництва, яке має свої особливості в лізингоодержувачів,
що обґрунтовує необхідність застосування нетрадиційних підходів до аналізу. З
погляду чинної методики аналізу фінансових результатів підприємств,
переважна більшість яких є збитковими, доцільність будь-яких інвестицій у
наперед збиткову діяльність є сумнівною. Проте існує й інший аспект
розгляду проблеми, оскільки основні причини збитковості – це порушення
паритетності цін на результати діяльності.
Можливість організації та ефективного функціонування лізингових
підприємств великою мірою залежить від налагодження механізму взаємовигідних відносин між учасниками лізингової угоди, який базується на
конкретних економічних розрахунках, тобто елементах лізингового платежу,
до яких віднесено орендний відсоток, норму амортизації, ставки податків,
норми прибутку.
На основі проведених досліджень щодо організації аналізу лізингових
операцій з технікою виявлено, що питання методики оцінки ефективності
лізингових операцій під час проведення цього аналізу є недостатньо
вивченими. Необхідно акцентувати увага на тому, що лізинг як одна із форм
інвестиційної діяльності, за якої економічні методи оцінки інвестицій
займають центральне місце в процесі обґрунтування та вибору можливих
варіантів вкладення коштів в операції з реальними активами, має свої
особливості.
Також необхідно при формуванні методики аналізу будь-якої
господарської операції розробити систему показників. Тому аналіз
економічної ефективності здійснюваної лізингової операції, згідно з
отриманими лізингоодержувачем результатами придбання і експлуатації
об’єкта лізингу, повинен здійснюватися за показниками, що визначають
ефективність лізингу як інвестиційного проекту та забезпечення повернення
позичкових коштів. До зазначених показників відносять: рентабельність
проекту; внутрішню норму прибутковості інвестицій; період окупності тощо.
Особливістю цієї методики є комплексний підхід до вивчення та
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обліково-аналітичного інформаційного забезпечення управління лізинговими
операціями в учасників згаданих відносин – виробника, лізингодавця,
лізингоодержувача. Заключним у методиці є процес створення моделі, основою
якої є показники ефективності лізингових операцій з технікою на всіх стадіях їх
здійснення в учасників лізингового ринку. Потреба у створенні моделі виникає в
процесі розробки й оцінки ефективності інвестиційного проекту. Для цього
необхідно здійснити аналіз економічної ефективності лізингових операцій з
технікою сільськогосподарського призначення в кожного з учасників лізингових
відносин.
Визначальним показником ефективності інвестиційного проекту є
отримання прибутку, який необхідний для забезпечення терміну окупності
інвестованих ресурсів. Оскільки додана вартість утворюється у
лізингоодержувача, що є джерелом прибутку лізингодавця та частково
виробника сільськогосподарської техніки, ми вважаємо, що найбільшої уваги
заслуговує аналіз ефективності лізингових операцій в лізингоодержувача.
Тому доцільним є виокремлення двох основних критеріїв ефективності лізингових
операцій у лізингоодержувача: абсолютного, який передбачає з’ясування реальних
результатів від здійснення лізингових операцій, тобто отримання додаткового
прибутку від використання нової техніки та запровадження нових технологій;
відносного, який передбачає порівняння ефективності лізингових операцій з
іншими способами та джерелами придбання нової техніки [5, с.216].
Висновки. Характеризуючи стан обліку та аналізу на підприємствах,
які є учасниками лізингових відносин, можемо стверджувати, що сучасний
етап становлення ринкових відносин вимагає нових підходів до формування
об’єктивної та достовірної обліково-звітної інформації як на макро-, так і на
мікрорівнях. У зв’язку з цим облік операцій з технікою, що передається в лізинг
сільськогосподарським підприємствам, має базуватися на вимогах
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та враховувати специфіку
функціонування учасників лізингових відносин.
Проведені дослідження свідчать, що одним із найважливіших аспектів
удосконалення обліку лізингових операцій є належна його організація, яка
повинна відповідати основним принципам чинного законодавства та
забезпечувати адаптацію бухгалтерського обліку до сучасних умов
господарювання. У зв’язку з цим у роботі запропоновано підходи щодо
вдосконалення організації і методики обліку й аналізу лізингових операцій в
усіх учасників лізингового процесу.
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The article analyzes the reflection of transaction costs in the Accountant-Soviet
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ВИТРАТИ: СУТНІСТЬ І КУЛЬТУРА
УПРАВЛІННЯ
У статті проводиться аналіз відображення трансакційних витрат у
бухгалтерському обліку. Вивчаються проблеми управління трансакційними витратами
на основі типології підходів: системного, культурологічного, системнопсихологічного. Вказується класифікація видів культур управління в залежності від
ступеня ризику і зворотного зв'язку. Особлива увага приділяється поняттю сутності
трансакційних витрат та шляхи їх зниження при здійсненні підприємницької
діяльності.
Ключові слова: трансакційні витрати, культура управління, підприємницька
діяльність, витрати по звичайних видах діяльності, витрати на продаж, керівник.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. В английском слове «трансакция»
(transaction) можно выделить две составные части. «Транс» (trans) в данном
контексте означает «между», «акция» (action) – «действие». [7] Это означает,
что данное иностранное определение будет переводиться в качестве русского
слова «взаимодействие». Особенностью в данном случаи выступает отличие
трансакции от более широкого понятия – «операция». Отметим, что операция
может совершаться субъектом без прямого контакта с кем-либо, в то время
как трансакция, напротив, совершается «коллективно». Таким образом, под
трансакцией понимается любая операция (действие, акт) субъекта экономики,
в котором участвует хотя бы один контрагент.
В неоклассической экономической теории признают только
производственные (трансформационные) издержки. По их мнению, рынок
выступает в качестве совершенного механизма, где не надо учитывать
издержки по обслуживанию сделок.
Цели статьи. В качестве целей исследования данной статьи выступает
изучение трансакционных издержек и способов управления ими.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Впервые понятие трансакционных издержек использовал Р.Коуз в
своей статье «Природа фирмы» от 1937 года [2]. В ней он трансакционные
издержки определяет как издержки функционирования рынка. Полная версия
его теоремы звучит следующим образом: «Если права собственности четко
специфицированы и трансакционные издержки равны нулю, то структура
производства будет оставаться неизменной независимо от изменений в
распределении прав собственности, если отвлечься от эффекта дохода».
Стоит отметить, что в реальной практически не бывает ситуаций, когда права
собственности точно определены и трансакционные издержки равны нулю.
Р.Коуз считал, что для осуществления рыночной трансакции,
необходимо решить, с кем желательно заключить сделку, оповестить тех, с
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кем желают заключить сделку и на каких условиях, провести
предварительные переговоры, подготовить контракт, собрать сведения, чтобы
убедиться в том, что условия контракта выполняются, и так далее.
С позиции К.Далмана, к трансакционным издержкам относятся
издержки, связанные со сбором и обработкой информации, издержки
проведения переговоров и принятия решения, издержки контроля и
юридической защиты выполнения контракта [5].
В двух последних определениях прослеживается взаимосвязь
трансакционных издержек, организации и процесса управления. Так
организация и структура способствует снижению уровня трансакционных
издержек, в то время как взаимодействие экономических агентов
предполагает сохранение определенного уровеня трансакционных издержек.
Согласно
учению
Р.Коуза
процесс
познания
сущности
функционирования экономической системы непосредственно связан с
анализом трансакций и связанных с ними издержек. Д.Норт считал, что
причиной возникновения трансакционных издержек является несовершенство
рынков, что проявляется в случаях обмана, обхождении рыночных правил [5].
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Причины возникновения
трансакционных издержек в процессе совершения сделки можно объяснить
базируясь на положения теории трансакционных издержек, теории
общественного выбора и теории соглашений.
Классическая теория трансакционных издержек основывается на том,
что индивиды в процессе осуществления сделок или взаимодействия между
собой не владеют полным объемом информации по сделке или информация
представлена в искаженном виде. В данном случае важную роль играют
информационные издержки, то есть затраты по идентификации цен и
продавцов. Величина информационных издержек зависит от множества
факторов, среди которых обычно выделяются такие как количество
участников на рынке, степень однородности товара, длительность их
присутствия на рынке и географическая протяженность рынка.
Трансакционные издержки являются частью информационных издержек,
которые необходимо выделять из общего объема затрат, что представлено на
рисунке 1.
Согласно теории общественного выбора, причины возникновения
трансакционных издержек связаны с проблемами согласования позиций
индивидов по вопросу общественных благ. Обмен правомочиями всегда
связан с издержками согласования. Поэтому трансакционные издержки
высоки в двух случаях: когда трудно найти замену участникам торга (их
число ограничено) и когда число участников торга велико.
Последователи теории соглашения в своих суждениях базируются на
том, что неоклассический рынок – рыночное соглашение, которое
непрерывно взаимодействует с другими соглашениями: индустриальным,
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гражданским,
традиционным,
общественного
мнения,
творческой
деятельности и экологическим. Таким образом, трансакционные издержки
образуются при усложнении процесса хозяйственной деятельности.

Информационные
издержки

Трансакционные
издержки

Рис. 1 Взаимосвязь трансакционных и информационных изджек
Мы придерживаемся мнения о том, что трансакционные издержки
представляют собой специфические расходы по налаживанию и
осуществлению обменных соглашений.
В практической деятельности компаний состав трансакционных
издержек меняется в зависит от видов деятельности, избранной
предпринимателем деловой стратегии и других факторов.
С точки зрения обеспечения доступа к правам собственности в составе
трансакционных издержек выделяют расходы на государственную
регистрацию, подготовку учредительных документов и другое, что
отражается в расходах по обычным видам деятельности или в прочих
расходах.
Трансакционные издержки относительно обеспечения доступа к
ресурсам делятся на:
 расходы на приобретение лицензий и отдельных видов деятельности
и другое, которые включаются в расходы по обычным видам деятельности;
 расходы за предоставление прав использования результатов
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, что
отражается в расходах по обычным видам деятельности;
 таможенные пошлины, которые капитализируясь, включаются в
расходы по обычным видам деятельности;
 расходы
на
обслуживание
обязательств,
капитализируясь,
отражаются в расходах по обычным видам деятельности или в прочих
расходах.
Относительно
информационного
обеспечения
выделяют
трансакционные издержки связанны с:
 расходов по поиску необходимых ресурсов, потенциальных
продавцов, изучение их деловой репутации и другое, которые затем
капитализируясь, включается в расходы по обычным видам деятельности или
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в прочие расходы;
 расходы по поиску потенциальных покупателей, изучение их деловой
репутации и другое, которые отражаются в расходах на продажу.
При ведении переговоров и заключении договоров выделяют такие
трансакционные издержки как расходы на разработку договоров,
консультационные и юридические услуги, официальный прием и
обслуживание представителей других корпораций, участвующих в
переговорах, и другое. Данные расходы капитализируются, и включаются в
расходы по обычным видам деятельности, а также в расходы на продажу.
При оценке и контроле качества ресурсов среди трансакционных
издержек наибольшее значение имеют расходы на проведение экспертиз,
гарантийное
послепродажное
обслуживание
и
другое,
которые
капитализируясь, включаются в расходы по обычным видам деятельности.
При рассмотрении трансакционных издержек с позиции обеспечения
защиты ресурсов и прав собственности выделяют:
 регистрационные сборы, государственные пошлины и другие
аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением)
права на объект основных средств;
 государственные патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи
с приобретением нематериального актива;
 расходы на юридические услуги, охранные мероприятия и другие.
Все указанные выше расходы капитализируются, и отражаются в
расходах по обычным видам деятельности или в прочих расходах.
Трансакционные издержки относительно обеспечения охраны бизнеса
делятся на расходы за осуществлением контроля за выполнением договоров,
по страхованию, судебные издержки, взыскание долгов и другое. Данные
затраты показываются в расходах по обычным видам деятельности или в
прочих расходах.
Одним из критериев трансакции – с позиции культуры управления –
выступает персонал организации предпринимательского типа, характерной
чертой которого является взаимодействие с внешней средой в процессе
обменных операций на рынке товаров и услуг. Особенностью данных
организаций является активна интеграционная деятельность, осуществление
которой не возможно без формирования и развития культуры управления
трансакционными издержками.
Выделяют три подхода к формированию и развитию культуры
управления трансакционными издержками – культурологический, системный
и системно-психологический [3].
Культурологический подход — с позиций ведения бизнеса —
направлен на поиск способов формирования и развития социальной
ответственности и деловой этики в рабочей среде организации. В данном
случае культура выступает в качестве фактора предпринимательской
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деятельности,
определяющего
особенности
ведения
бизнеса
и
мотивационные взаимодействия работников. В качестве методов
исследования применяются SWOT- и COPS-анализ предпринимательской
деятельности.
Системный подход — направлен на выявление существенных
факторов системообразования. Данный подход предполагает необходимость
исследования свойств и особенностей объекта изучения, установления его
сущностных признаков, закономерностей формирования и развития данного
вида культуры. Базовыми методами исследования являются —
моделирование процессов, декомпозиция объекта до уровня, требуемого
задачами исследования.
Системно–психологический подход — направлен на изучение
взаимодействия профессиональных групп и личностей в процессе
формирования и развития культуры управления трансакционными
издержками предпринимательской деятельности. Методы исследования
основываются на достижениях психологической экономики и экономической
социологии.
Все указанные выше подходы называются экономическими так как их
использование направленно на снижение трансакционных издержек в
процессе осуществления предпринимательской деятельности в рыночных
условиях.
Процессы формирования и развития культуры управления
трансакционными издержками проходят такие этапы как: кристаллизацию,
признание и институционализацию. В результате формируются нормы
поведения по отношению друг к другу и внешней среде, которые базируются
на «быстрой обратной связи» и «большом риске», направленном на снижение
трансакционных издержек.
Согласно учению Р. Рюттенгеру, культуру управления можно
классифицировать в зависимости от степени риска и обратной связи на
следующие виды: демонстрационная, инновационная, административная,
инвестиционная [3].
Административная культура управления характеризуется слабым
кооперированием, главное внимание уделяется не результату, а форме.
Решения, принимаемые компанией, тщательно продуманы и подстрахованы,
общение и поведение ведется в соответствии с разработанными правилами. В
работниках
ценится
аккуратность,
осторожность,
придирчивость,
педантичность, покорность, адаптивность. За достигнутые результаты
работнику обычно не дают материальное вознаграждение. Повышение
зарплаты проводится лишь по выслуге лет. Мотивация работников описана в
документах фирмы, но обычно носит весьма субъективный характер
руководителя. Чаще всего данная организации работает лишь для себя и у нее
плохая репутации в обществе.
В инновационной культуре управления трансакционными издержками
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завершается процесс институционализации, а также проходит процесс
кристаллизации и признания. Данная культура одновременно выступает в
качестве инвестиционной и демонстративной. Эта культура направлена на
совершенствование
организации,
в
основе
которых
заложено
организационное культуростроение. В данном случае особое внимание
уделяется активизации предпринимательской деятельности за счет
эффективной кадровой политики и формирования профессиональной
компетентности.
Инновационная культура является образцом высокого уровня
культуры управления трансакционными издержками. Для нее характерны
соответствующие методы управления, стиль руководства, демократизм в
сфере управленческой деятельности, восприятие персонала как носителя
деловой и организационной культуры, в основе которой лежит
коммуникативная
компетентность,
являющаяся
залогом
конкурентоспособности и устойчивости предпринимательской деятельности.
Этот уровень культуры формируется посредством соответствующего
воспитания молодых работников, в сочетании с прозрачным планированием и
экономикой организации, с ритуалами и другими условиями образования
корпоративной культуры, еѐ проникновения в психику персонала, его
мотивацию. Упор делается на понимание сущности трансакционных
издержек и пути их снижения в процессе активизации предпринимательской
деятельности.
Выводы. Культура управления трансакционными издержками во
многом зависит от личных целей руководителя организации, желающего
достичь делового успеха. Сущность деятельности руководителя выражается
во взаимодействии с людьми; формировании нового виденья организации;
способствование правильному пониманию нового виденья всеми
сотрудниками компании; определение способов перехода организации в
новое
состояние;
подбор
высококвалифицированных
кадров,
способствующих развитию компании. Руководитель должен обладать
умением сплотить коллектив как единый организм для достижения
поставленных перед ними целей.
Культура управления является основной категорией, определяющей
успешность предпринимательской деятельности и конкурентоспособность
компании на рынке. Уровень выбранного вида культуры при этом
определяется выбором подходов к еѐ формированию и развитию,
управленческими ролями лидеров и их образом мышления.
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The main indicators of quality of audit services are defined in the article. The system
of the quality of audit activity in Ukraine and is investigated the ways to improve it are
suggest.
Keywords: audit, auditor, auditing, system of quality, quality of audit services.
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Джугла Н.В.
ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ
УСЛУГ В УКРАИНЕ И ПУТИ ЕГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье определены основные показатели качества аудиторских услуг.
Рассмотрена система качества аудиторской деятельности в Украине и предложены
пути ее улучшения.
Ключевые слова: аудит, аудитор, аудиторская деятельность, система качества,
качество аудиторских услуг.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Невід’ємним
інструментом забезпечення прозорості і цивілізованості економічних
відносин у більшості розвинених країнах світу є аудит.
Розвиток аудиторської діяльності в Україні потребує вирішення
питань, пов'язаних із підвищенням його якісного рівня, що значною мірою
дозволить зміцнити престиж цієї професії і ступінь довіри до інформації,
наданої аудиторами, з боку всіх зацікавлених користувачів та суспільства
загалом. Ці питання стали актуальними через те, що лише в разі якісного
виконання аудиторських перевірок користувачі інформації будуть впевнені в
достовірності перевіреної фінансової звітності, а отже, створюватимуться
умови зниження їх інформаційного ризику при прийнятті рішень. Саме такий
план розвитку вітчизняного аудиту здатний забезпечити його реальну
необхідність суспільством. На сьогодні в Україні немає достатньої
законодавчої бази і досвіду судових розглядів позовів щодо неякісної роботи
аудиторських фірм (аудиторів), відпрацьованих методик оцінювання розмірів
збитку користувачів від неякісного аудиту. Тому головним шляхом
підвищення якості аудиту в сучасних умовах поки що залишається
професійний контроль за якістю аудиторських перевірок.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемами стану контролю аудиторських послуг та розробкою
теоретичних та методологічних підходів до проблеми якості аудиту
займались такі вчені як Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Рудницький
В.С., Грінько А.П., Кузьмінський А.М., Кірейцев Г.Г., Кужельний М.В.,
Лінник В.Г., Пушкар М.С., Сопко В.В., Сук Л.К., Янчева Л.М. та інші.
Цілі статті. Метою роботи є дослідження необхідності вдосконалення
якості аудиторських послуг, а також розгляд і визначення проблем
ефективності за здійсненням контролю аудиторських послуг в Україні.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Під якістю аудиторських послуг
розуміють системне дотримання реальної професійної незалежності, вимог
чинного законодавства та стандартів аудиту, дотримання Кодексу
професійної етики і професійної діяльності у сфері аудиту [7, с. 48].
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Якість аудиторських послуг можна розглядати як їх здатність
задовольняти потреби замовника та суспільства в отриманні достатнього
рівня впевненості у фінансовій інформації, що виступає предметом перевірки.
Потреби покупців в якісних аудиторських послугах на сьогодні
повністю не задоволені. Ринок аудиторських послуг, сформований на основі
міжнародних стандартів аудиту та надання інших послуг, постійно
еволюціонує, виходячи з інформаційних потреб суспільства та користувачів
фінансової звітності суб’єктів господарювання.
Система контролю якості роботи аудитора (аудиторської фірми) – це
система заходів, яка має охоплювати політику та процедури контролю,
спрямовані на забезпечення виконання всіх аудиторських перевірок і надання
супутніх аудиту послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту та
чинного законодавства, яке регулює аудиторську діяльність в Україні [6, с.
42].
Система контролю якості аудиторських послуг в Україні формується
Аудиторською палатою України і містить у собі: регулярну звітність
суб’єктів аудиторської діяльності за затвердженою АПУ формою; моніторинг
з питань перевірки якості аудиторських послуг; додаткові процедури із
забезпечення контролю якості та дисциплінарні заходи за наслідками
контролю; інформування суспільства про функціонування системи контролю
якості аудиторських послуг в Україні.
Слід зазначити, що контроль якості аудиту може бути: попереднім;
поточним; наступним [2]. Попередній контроль виконується на етапі атестації
аудиторів і аудиторських фірм та видачі їм дозволів на аудиторську
діяльність. Поточний контроль припускає перевірку дотримання принципів
незалежності, професіоналізму й компетентності аудиторів; виконання вимог
законодавства. Наступний контроль за якістю аудиторських перевірок і
наданням супутніх послуг здійснює уповноважений орган, який може
здійснювати такі перевірки власними зусиллями, а також делегувати право їх
здійснення акредитованим професійним аудиторським об’єднанням відносно
учасників цих об’єднань.
Методологічні основи контролю якості викладено в МСА 220
«Контроль якості аудиту фінансової звітності» та в МСКЯ 1 «Міжнародний
стандарт контролю якості». У вступі до МСА 220 надані основні терміни і
підкреслюється, що політика й процедури контролю якості повинні бути
реалізовані як на рівні аудиторської фірми, так і на рівні окремих
аудиторських перевірок. Аудиторські фірми й аудитори зобов’язані
розробити та впровадити у практику таку систему контролю якості, яка б
забезпечувала обґрунтовану упевненість у тому, що сама фірма та її персонал
діють відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості й
етики, Кодексу етики професійних бухгалтерів і законодавчих та
нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, а також у тому,
що висновки (звіти), які надаються фірмою, відповідають умовам завдання
138

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

[5].
Без якісної незалежної системи зовнішньої перевірки аудит не може
існувати. Метою контролю за якістю аудиту є забезпечення впевненості в
тому, що аудитори використовують роботу найвищої якості та зміцнення
довіри суспільства у високій професійній майстерності аудитора.
Найважливішим кроком в системі контролю якості є гарантування
незалежності аудитора та дотримання усіх етичних норм професії.
Самостійність аудитора забезпечується перш за все неухильним дотриманням
правил професійної етики, які ґрунтуються на Кодексі професійної етики
Міжнародної федерації бухгалтерів. Відповідно до правил професійної етики
необхідно додати наступні положення забезпечення незалежності і
підвищення якості аудиторських послуг:
– аудитор повинен передбачати всі можливі загрози втрати
незалежності та вживати необхідних заходів щодо зниження ризику її;
– аудитор має дотримуватись незалежності, як під час перевірки, так і
під час надання інших послуг.
Говорячи про забезпечення внутрішнього контролю якості
аудиторських послуг, то необхідно зазначити такі аспекти:
1. Прийом, супровід та завчасне зупинення виконання завдання.
2. Забезпечення виконання загальних професійних обов’язків.
3. Загальне планування всіх аудиторських замовлень.
4. Безперервний розвиток персоналу.
5. Розгляд скарг від клієнтів та користувачів.
6. Виконання замовлення [4].
Проблему підвищення якості аудиту і створення системи контролю за
наданням аудиторських послуг в Україні погіршує ситуація, яка склалася на
міжнародному ринку аудиту й обумовлена особливостями взаємовідносин
між користувачами інформації та аудиторськими фірмами. Також такий стан
справ зумовлений сукупністю причин, які не залежать від суб’єктів
аудиторської діяльності. Це, перш за все, недосконала законодавчонормативна база, а також низький рівень розвитку ринку цінних паперів в
Україні, що не дає можливості визначитись із фактичною вартістю капіталу
підприємств та вільному його перерозподілу.
Цей факт породжує нерозуміння важливості аудиту та, зокрема,
соціально-економічних переваг інформації підтвердженої аудитором. Такій
інформації можна і треба довіряти, оскільки в разі виникнення будь-яких
проблем із її використанням є можливість оскарження та відшкодування
збитків, якщо такі виникли внаслідок використання результатів аудиторської
діяльності. Можливість відшкодування збитків підтверджується тенденціями
росту вимог до контролю якості аудиторських послуг, а також прикладами
виплат величезних штрафів міжнародними аудиторськими компаніями за
наявність підтвердження недостовірної інформації користувачам [3].
Важливим аспектом цього питання є посилення державного та
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громадського контролю за якістю аудиторських послуг в Україні. Система
громадського нагляду повинна нести відповідальність за свою роботу та
спостерігати за:
 процедурою видачі дозволів і реєстрацією аудиторів та
аудиторських фірм для проведення обов’язкового аудиту;
 прийняттям стандартів з етики, внутрішнього контролю якості як
для аудиторських фірм, так і аудиторської діяльності взагалі, а також
постійним підвищенням кваліфікації, системою забезпечення якості,
професійних розслідувань та дисциплінарних стягнень.
Для підвищення якості аудиторських послуг також потрібно, аби
аудитори та аудиторські фірми дотримувались вимог законодавства, зокрема
Закону України «Про аудиторську діяльність» [1], Кодексу професійної етики
аудиторів, Міжнародних стандартів аудиту, що затверджені Аудиторською
палатою України в якості національних нормативів.
Висновки. З огляду на вище викладене можна зробити висновок, що
забезпечення якості аудиторських послуг – це основний професійний
принцип, який гарантує впевненість громадськості та наглядових органів у
тому, що аудитори та аудиторські фірми у своїй роботі дотримуються
встановлених стандартів та етичних норм. Водночас цей підхід є стимулом
для професіоналів удосконалювати свою роботу і гарантує розвиток
аудиторської діяльності в майбутньому.
На сьогодні контроль за якістю аудиторських послуг в Україні
знаходиться в процесі свого становлення. Тому потрібно запровадити єдині
критерії, стандарти оцінювання аудиторських послуг, які б дозволили
об’єктивно оцінити роботу аудитора; запровадити систему моніторингу за
діяльністю усіх аудиторських фірм, що дозволить попередження помилок у
аудиторській практиці і сприятиме її покращенню.
Аудит потрібний як державі, так і економічним суб'єктам, тому
важливо і необхідно виробити політику щодо його удосконалення.
Посилаючись на досвід інших країн, прийняти необхідні законодавчі акти,
щоб більшою мірою контролювати якість аудиторських послуг і допомагати
суб'єктам економіки розвиватися і приносити користь країні. Успіх контролю
за якістю аудиторських послуг залежить від системності заходів і відкритості
їх результатів у поєднанні з великою просвітницькою роботою професійних
аудиторських організацій серед бізнес-серидовища та урядових органів
виконавчої влади.
1. Закон України «Про аудиторську діяльність» № 140-V (зі змінами в редакції від
14.09.2006 року) // Аудиторська палата України. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http:// www.apu.com.ua/
2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року, частина 1 / пер. з англ. :
Ольховська О. Л., Селезньов О. В., Зєніна О. О. та ін. – К. : МФБ, АПУ, 2010. –
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CONSTRUCTION OF CLUSTER MODEL OF
SMALL BUSINESS BASED ON AN INTEGRAL AVALUATION
In the article the features of cluster model of small business development at the
regional level with the need of an integrated approach have been conciderated. The necessity
of using statistical tools in carrying out research in this sphere have been analyzed.
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Дмитрук Э.Ю.
ПОСТРОЕНИЕ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЬСТВА
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
В статье рассмотрены особенности кластерной модели развития малого
предпринимательства на региональном уровне с учетом необходимости применения
комплексного подхода. Обоснована необходимость использования статистического
инструментария при осуществлении исследования данной сферы.
Ключевые слова: малое предпринимательство, кластеризация, интегральный
показатель.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Становлення
ринкової економіки створило чимало умов для розвитку підприємницької
діяльності, зокрема для функціонування малого та середнього бізнесу.
Сьогодні мале підприємництво є важливим механізмом забезпечення
позитивних структурних зрушень в економіці та виходом з кризи.
Впровадження ринкових реформ, пов’язаних з його розвитком, дає
можливість трансформації економічного механізму держави. Постійне
збільшення кількості малих підприємств відіграє важливу роль у формуванні
ринкової моделі економіки та сприяє прогресивному розвитку конкуренції,
що забезпечує підвищення якості, а отже і конкурентоспроможності
продукції, що випускають суб’єкти малого бізнесу, та зростання насиченості
ринку товарами і послугами. Крім того, розвиток малого підприємництва
сприяє зростанню зайнятості населення та запобіганню поширення безробіття
шляхом створення нових робочих місць. Таким чином, суспільна значущість
поступу у сфері малого бізнесу визначається його вагомою роллю у
послабленні соціальної напруги, диференціації населення за рівнем доходів та
подоланні бідності.
Як показує практика аналіз малого бізнесу потребує комплексного
підходу до оцінки рівня показників його розвитку і визначення
узагальнюючого (інтегрального) показника. Для отримання узагальнюючої
комплексної оцінки рівня розвитку малого підприємництва у регіонах
застосовується метод багатовимірної середньої, який дає можливість на
основі стандартизованих величин отримати узагальнюючу характеристику
розвитку малого бізнесу. При цьому враховується сукупність статистичних
показників, які характеризують різні його аспекти. На основі таких оцінок
доцільно побудувати кластерну модель розвитку малого бізнесу, що і
представлено у даній статті.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми.
Серед
вчених,
які
займаються
науково-теоретичним
обгрунтуванням суті та об’єктивної необхідності розвитку сфери малого
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підприємництва, – В. Карсекін, З. Варналій, А. Кужель, Ю. Авксентьєв, В.
Савченко, Г. Франовська та інші.
Вагомий внесок у розвиток статистики малого підприємництва
зробили такі дослідники, як О. Васєчко, В. Гусєв, І. Книшенко, Л.
Калініченко, М. Шехова та інші.
Проте дослідження малого підприємництва як найпрогресивнішої
форми розвитку економіки передбачає постійне відслідковування тенденцій,
визначення проблем і прогресивних напрямів його розвитку, а також
застосування статистичного інструментарію для здійснення всебічної та
ґрунтовної характеристики розвитку малого підприємництва.
Цілі статті. Мета статті – проаналізувати розвиток малого
підприємництва та побудувати кластерну модель на основі застосування
методу комплексного оцінювання.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
В
умовах
нерівномірності розвитку малого бізнесу в окремих регіонах важливо
об’єктивно оцінити рейтинг кожної області за рівнем розвитку малого
підприємництва і виявити лідерів та аутсайдерів.
Для цього необхідно здійснити комплексну оцінку розвитку МБ в
Україні. Об’єктами такого порівняльного аналізу є 24 області, АР Крим та
міста Київ і Севастополь (всього 27 об’єктів).
Для проведення такого дослідження використаємо наступні показники
(таблиця 1):
Х1 – кількість малих підприємств, у % до загальної кількості
підприємств;
Х2 – рівень зайнятості (кількість найманих працівників у % до
загальної кількості населення у працездатному віці);
Х3 – продуктивність праці, тис грн /чол.;
Х4 – обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), у % до загального
обсягу реалізації відповідного регіону;
Х5 – операційні витрати на одиницю реалізованої продукції коп./грн;
Х6 – валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році, млн грн;
Х7 – рентабельність (збитковість) операційної діяльності малих
підприємств, %;
Х8 – рентабельність (збитковість) усієї діяльності малих підприємств,
%.
Серед досліджуваних показників Х1, Х2, Х3, Х4, Х6, Х7, Х8 –
стимулятори, Х5 – дестимулятор. У зв’язку з використанням у даному аналізі
різних показників розвитку малого бізнесу у регіонах України, які
характеризуються різними одиницями виміру, доцільним є перехід до
відносних величин шляхом стандартизації визначених показників.
Для здійснення комплексної оцінки розвитку малого підприємництва у
регіонах в якості бази порівняння виступають максимальні досягнуті в
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областях показники, оскільки вони є стимуляторами. Розраховані
стандартизовані показники, а також інтегральні значення розвитку малого
бізнесу наведені у табл. 1.
Таблиця 1
Розрахунок інтегральних показників розвитку
малого підприємництва у регіонах України у 2010 році*
1
Xmax/min

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

∑Zij

ρ̅j

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

95,10

21,90

391,24

32,50

96,90

11487,70

11,60

7,90

-

-

АРК

0,9874

0,3059

0,4101

0,7108

-0,0526

0,0787

0,1983

-1,3418

1,2967

0,1621

Вінницька

0,9474

0,2420

0,4283

0,7231

-0,0021

0,0286

0,5259

-0,1899

2,7033

0,3379

Волинська

0,9621

0,2511

0,3565

0,3846

-0,0402

0,0216

-0,4483

-1,2152

0,2723

0,0340

Дніпропетровська

0,9642

0,3014

0,8378

0,3538

-0,0093

0,1638

0,0345

1,0000

3,6462

0,4558

Донецька

0,9674

0,2603

0,6365

0,2338

-0,0402

0,0975

-0,0948

-0,4304

1,6301

0,2038

Житомирська

0,9516

0,2877

0,3247

0,8123

-0,0423

0,0205

-0,0172

-0,5823

1,7550

0,2194

Закарпатська

0,9727

0,2146

0,3079

0,6462

0,0000

0,0502

0,3793

-0,4684

2,1025

0,2628

Запорізька

0,9769

0,3151

0,5670

0,4831

-0,0010

0,0451

1,0000

0,0886

3,4747

0,4343

Ів.-Франківська

1,0000

0,2146

0,3519

0,5477

-0,0506

0,0323

0,1034

-0,4177

1,7816

0,2227

Київська

0,9579

0,3653

0,6158

0,4246

-0,0279

0,0866

0,2759

-0,6835

2,0147

0,2518

Кіровоградська

0,9506

0,2511

0,4943

0,7446

-0,0330

0,0184

0,1638

0,0000

2,5898

0,3237

Луганська

0,9621

0,2192

0,5374

0,4123

-0,0041

0,0392

0,3017

-0,1899

2,2780

0,2847

Львівська

0,9937

0,3516

0,3699

0,5354

-0,0444

0,1072

0,0086

-0,6329

1,6891

0,2111

Миколаївська

0,9842

0,3014

0,5271

0,6462

-0,0454

0,0305

0,4483

0,2025

3,0947

0,3868

Одеська

0,9811

0,3562

0,6878

0,7077

-0,0485

0,1198

0,1379

-0,7595

2,1824

0,2728

Полтавська

0,9537

0,2785

0,5950

0,3785

-0,0433

0,0397

0,1293

-0,3671

1,9643

0,2455

Рівненська

0,9664

0,2374

0,3103

0,6615

-0,0630

0,0191

-0,1466

-1,2025

0,7827

0,0978

Сумська

0,9527

0,2648

0,3499

0,6769

-0,0413

0,0143

0,0259

-1,0253

1,2178

0,1522

Тернопільська

0,9685

0,2329

0,3253

0,7415

-0,0103

0,0537

0,0690

-0,7342

1,6464

0,2058

Харківська

0,9895

0,3470

0,5559

0,5877

-0,0237

0,1321

0,2931

-0,4051

2,4765

0,3096

Херсонська

0,9674

0,2557

0,5323

0,8923

-0,0351

0,0246

0,4483

0,0886

3,1741

0,3968

Хмельницька

0,9621

0,2466

0,3560

0,8123

-0,0217

0,0236

0,2759

-0,3418

2,3130

0,2891

Черкаська

0,9527

0,2648

0,4818

0,5569

-0,0299

0,0355

0,3448

-0,3291

2,2776

0,2847

Чернівецька

0,9989

0,2192

0,3282

1,0000

-0,0475

0,0165

0,3017

-0,1013

2,7159

0,3395

Чернігівська

0,9422

0,2785

0,3564

0,7508

-0,0320

0,0164

-0,0690

-0,6962

1,5471

0,1934

м. Київ

0,9937

1,0000

1,0000

0,4000

-0,0268

1,0000

0,1034

-0,1646

4,3058

0,5382

м. Севастополь

0,9758

0,4110

0,5309

0,6800

-0,0423

0,0200

0,0086

-0,5823

2,0017

0,2502

Примітка*. Розраховано автором на основі даних джерел [1-3]
Комплексна оцінка розвитку малого підприємництва в Україні
показала неоднорідність розподілу його показників у регіонах (рис. 1).
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Рис. 1. Розподіл регіонів України за інтегральним показником розвитку
малого підприємництва у 2010 році (розроблено автором на основі даних
джерел [1-3])
Комплексна оцінка показала, що у 2010 р. найвищий рівень розвитку
малого підприємництва спостерігався у м. Києві (0,538), а найнижчий – у
Волинській області (0,034).
Даний аналіз передбачає групування та ранжування регіонів за рівнем
розвитку малого бізнесу, враховуючи значення індивідуальних інтегральних
показників. Для цього доцільно використовувати кластерні процедури
класифікації.
Кластеризація є досить ефективним засобом підвищення ефективності
діяльності малого підприємництва, оскільки взаємодія фірм дає їм змогу
розширити ринки збуту продукції, раціональніше використовувати наявні
ресурси, прискорити їх спеціалізацію, що сприятиме підвищенню якості
продукції, збільшенню виробництва та інвестиційної привабливості. Саме
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тому об’єднання адміністративних одиниць у кластери сприятиме
збільшенню кількості малих підприємств у регіонах, особливо за умови
налагодження міжрегіональних зв’язків та впровадження спільних програм
розвитку малого бізнесу.
Найбільш оптимальним інструментом проведення кластерного аналізу
є пакет Statistica, використання якого дає можливість автоматизованого
розрахунку евклівдових відстаней на основі стандартизованих даних та
побудови дендрограми (рис.2).
Single Linkage
Euclidean distances
м. Севастополь
м. Київ
Чернігівська
Чернівецька
Черкаська
Хмельницька
Херсонська
Харківська
Тернопільська
Сумська
Рівненська
Полтавська
Одеська
Миколаївська
Львівська
Луганська
Кіровоградська
Київська
Івано-Франківська
Запорізька
Закарпатська
Житомирська
Донецька
Дніпропетровська
Волинська
Вінницька
АРК
0,98

1,00

1,02

1,04

1,06

1,08

1,10

Linkage Distance

Рис. 2. Кластерна модель розвитку малого підприємництва в Україні
(розроблено автором на основі даних джерел [1-3])
На основі проведеного кластерного аналізу сукупності малих
підприємств було сформовано 3 кластери що включають області з низьким,
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середнім та високим рівнем розвитку малого бізнесу відповідно:
1 – Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська,
Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська,
Луганська, Львівська, Миколаївська області;
2 – Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська,
Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області;
3 – АРК, Вінницька, Чернігівська області, м. Київ, м. Севастополь.
Проведене дослідження показало, що у 2010 р. у більшості областей
України розвиток малого підприємництва знаходиться на низькому рівні, що
пояснюється недостатнім стимулюванням розвитку малого бізнесу у цих
регіонах, низьким рівнем продуктивності праці на малих підприємствах,
високими операційними витратами на одиницю продукції, недостатньою
інвестиційною привабливістю малого підприємництва.
Волинська область входить до групи регіонів з низьким рівнем
розвитку малого бізнесу. Однак, слід зазначити, що за показником зайнятості
на малих підприємствах у дана область займає не останнє місце серед
областей України. Для підвищення ефективності функціонування малого
підприємництва варто створити ефективну систему стимулювання його
розвитку та підтримки, а також запровадити комплекс заходів щодо
підвищення інвестиційної привабливості. Важливим аспектом підвищення
показників розвитку малого бізнесу є покращення звітності підприємствсуб’єктів малого підприємництва, сприяння прозорості їхньої господарської
діяльності та розробка механізму виходу даних суб’єктів з тіні.
Висновки. Отже, вдосконалення методології статистичного аналізу
розвитку малого підприємництва передбачає застосування широкого спектру
методів здійснення економіко-статистичного аналізу, зокрема статистичного
інструментарію (індексний метод, кореляційно-регресійний аналіз, методи
прогнозування, аналіз варіації, дисперсійний, кластерний, канонічний аналіз,
метод комплексного оцінювання), кібернетичні та економетричні моделі
тощо.
Провідну роль у функціонуванні малого бізнесу відіграє держава, яка
шляхом видачі законів та нормативно-правових актів регулює діяльність його
суб’єктів. Тому для сприяння розвитку малого підприємництва на макрорівні
необхідно:
– створити стабільні джерела асигнувань;
– створити механізми контролю за раціональністю використання
виділених коштів;
– забезпечити ефективність діяльності контролюючих і судових
органів по захисту інтересів суб’єктів малого бізнесу;
– створити спеціалізовану інституціональну систему забезпечення
реалізації державної політики сприяння розвитку малого підприємництва;
– здійснювати пряме фінансування діяльності малих підприємств;
– розроблювати цільові програм державної підтримки малого
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бізнесу на довгострокову перспективу;
– надавати підприємцям консалтингові послуги;
– організувати системи підготовки і перепідготовки кадрів;
– надавати орендні послуги на пільгових умовах;
– сприяти зовнішньоекономічній діяльності;
– кредитувати на пільгових умовах;
– гарантувати кредитів;
– надавати прямі субсидії на використання наукових досліджень;
– полегшити доступ до венчурного капіталу;
– надавати юридичну допомогу в захисті прав інтелектуальної
власності;
– спростити умови реєстрації і ведення бізнесу;
– ліквідувати тіньовий бізнес;
– створити ефективну регіональну інформаційну систему;
– сприяння розвитку малих підприємств на основі інноваційності;
– вдосконалення інфраструктури підтримки малого бізнесу тощо.
1. Малий бізнес Волині. Статистичний збірник. Головне управління статистики у
Волинській області. – Луцьк, 2011. – 85 с.
2. Волинь. Статистичний збірник. Головне управління статистики у Волинській
області. – Луцьк, 2011. – 572 с.
3. Діяльність суб’єктів малого підприємництва. Статистичний збірник. Державна
служба статистики України. – Київ, 2011. – 204 с.
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regional towns are offered in the article.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье приведены перспективы развития малых предприятий в Закарпатской
области. Описаны задачи совершенствования правового обеспечения развития малого
предприятия. А также приведены показатели количества малых предприятий в
областном центре и городах областного подчинения.
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поддержки
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток малого
бізнесу вважається одним із перспективних напрямків ринкових перетворень
в Україні. Для належного розвитку малих підприємств важливе значення має
відповідне правове забезпечення усіх сторін їх діяльності.
Динаміка та ефективний розвиток національної економіки залежить від
умов і результатів функціонування економіки регіонів, що є її просторовими
компонентами і тісно пов’язана з рівнем розвитку малого бізнесу в кожному з
них. Слід зазначити, що головною метою господарювання є зростання
суспільства як елемента соціально-економічної системи, що досягається через
економічний розвиток, який теоретично базується на всебічному відтворенні
та нагромадженні основного капіталу в регіоні та на підвищенні ефективності
його використання у результаті технічного прогресу.
Ціллю статті є перспективи розвитку малих підприємств в
Закарпатській області.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Важливою передумовою здійснення радикальних ринкових
перетворень, реалізації стратегії економічного зростання в області є розвиток
та підтримка малого підприємництва. Роль малого підприємництва полягає у
вирішенні питання зайнятості, що проявляється насамперед у здатності
малого бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу
силу. Особливо це стосується нинішнього стану справ як в Україні в цілому,
так і в Закарпатській області зокрема. Подальше економічне зростання
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визначатиметься обсягами інвестицій, вкладених у нові, більш продуктивні
технології, що виступають основою забезпечення розвитку країни в умовах
ринкової економіки. Так, Кленін О.В. зазначає у своєму дослідженні, що
інноваційно орієнтований та ефективний розвиток підприємств є
передумовою економічного зростання будь-якої сучасної країни [1]. Ця
обставина
вимагає
інвестиційного
забезпечення
та
державного
стимулювання. Обсяги та доступність традиційних джерел фінансування
оновлювальних процесів, таких як власні кошти, бюджетне фінансування,
банківські кредити, не задовольняють інвестиційні потреби підприємств.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Для досягнення розвитку
економіки в регіоні, необхідно вдосконалити структурно-логічну модель
господарювання, в основу якої покладено внутрішньорегіональні чинники та
застосувати засоби прискорення інвестиційного зростання, що дозволяє
забезпечити ефективність роботи органів самоврядування.
Виходячи з того, що розвиток малого бізнесу визначено одним з
пріоритетів економічної політики в державі, питанню про подальшу
лібералізацію підприємницької діяльності надається значна увага. З метою
лібералізації
підприємницької
діяльності
спрощено
процедури
започаткування підприємницької діяльності та видачі документів дозвільного
характеру, а також проведенню активної законодавчо-нормативної роботи по
спрощенню системи оподаткування, обліку та звітності малих підприємств.
Проте, нормативні документи з обліку та фінансової звітності мають недоліки
та вимагають доопрацювання.
Пріоритетними завданнями удосконалення правового забезпечення
розвитку малого підприємництва в області є:
 подальше впровадження регуляторної політики;
 підготовка пропозицій центральним органам державної влади з
питань удосконалення законодавства і нормативно-правової бази
підприємництва;
 удосконалення методів податкової політики щодо суб’єктів
підприємництва;
 забезпечення контролю за додержанням встановленого порядку
державної реєстрації суб’єктів підприємництва та видачі документів
дозвільного характеру;
 зменшення втручання державних органів у підприємницьку
діяльність шляхом упорядкування кількості перевірок контролюючими
органами.
Інформаційною базою для дослідження можуть стати офіційні дані
Державного комітету статистики України, Головного управління статистики в
Закарпатській області, матеріали монографічних досліджень вітчизняних і
закордонних учених.
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В доповіді Закарпатської обласної адміністрації ―Програма підтримки
малого підприємства в області на 2011-2012 роки‖ зазначено, що показниками
вагомої ролі малого бізнесу як інтегруючого структурного елемента системи
сучасної ринкової економіки є передусім дані про його кількісні параметри. У
середньому в області у розрахунку на 10 тис осіб наявного населення
припадає 57 малих підприємств, що на шість більше, ніж у попередньому
році. Найбільш чисельними за кількістю малих підприємств є обласний центр
та міста обласного підпорядкування. Так, у розрахунку на 10 тис осіб
наявного населення на м. Ужгород припадає більше ніж 200 одиниць, м.
Берегово, м. Хуст – більш ніж 100 одиниць, м. Мукачево – біля 90
підприємств. Від 26 до 76 підприємств нараховується в Іршавському,
Виноградівському, Мукачівському, Берегівському, Тячівському, Рахівському,
Міжгірському,
Великоберезнянському,
Перечинському,
Свалявському,
Воловецькому та Ужгородському районах. Найменший показник кількості
малих підприємств у Хустському районі. Питома вага реалізованої
підприємствами малого бізнесу продукції, робіт та послуг в загальнообласних
обсягах зросла на 0,4 % пункти і становила 24,3 %, тоді як обсяг реалізованої
продукції, робіт, послуг порівняно з попередніми роками зменшився на 13,2
% і становив 3,9 млрд гривень. Скорочення обсягу реалізованої продукції,
робіт, послуг відбулося в усіх містах обласного значення, крім міста Чоп, а
також у Берегівському, Виноградівському, Мукачівському, Перечинському,
Ужгородському і Хустському районах.
Головною метою Програми розвитку малого підприємництва на 2011–
2012 роки є збереження вже досягнутого рівня та створення передумов для
нарощення нового потенціалу, що поступово підноситиме малий сектор
економіки в кількісному і якісному змісті до європейських та світових
відміток, зробить його носієм ринкової економічної моделі на зразок
високорозвинених країн. Реалізація цієї мети досягається шляхом
послідовного здійснення активної регіональної політики щодо цього сектора
економіки, поєднання інтересів підприємництва та адміністративнотериторіальних одиниць з використанням особливостей і вигод їх
географічного розташування, природно-ресурсного та рекреаційного
потенціалу, створення ефективного механізму зворотного зв’язку місцевих
органів виконавчої влади з підприємцями та їх громадськими формуваннями,
визначення пріоритетних напрямів, зокрема: удосконалення нормативноправової бази з питань розвитку та підтримки малого підприємництва;
створення відповідних умов для розвитку підприємницьких структур, що
функціонують у сфері виробництва і надання послуг, особливо в
пріоритетних напрямах розвитку економіки області; створення механізмів
фінансової, інформаційно-консультативної та майнової підтримки малих
підприємницьких структур; формування розвинутої інфраструктури
підтримки малого підприємництва на обласному та місцевих рівнях і
подальший її розвиток [3].
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Висновки.
Реалізація
заходів
Програми
розвитку
малого
підприємництва в області на 2011 – 2012 роки має сприяти подальшому
розвитку та підтримці підприємницької діяльності, прискоренню входження
цього сектора економіки в цивілізовані ринкові відносини, міжнародний
поділ праці, світові економічні і фінансові структури.
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У статті розглянуті існуючі в теорії і практиці управління матеріальними
запасами методи, проблеми їх впровадження на гірничо-хімічному підприємстві.
Систематизовано специфічні галузеві особливості гірничо-хімічного підприємства, з
урахуванням яких запропоновано рекомендації щодо вдосконалення системи
управління матеріальними запасами в них.
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замовлення, контроль, планування, метод АВС, страховий запас, неліквідні запаси,
управлінська звітність.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Одним из важных факторов
повышения эффективности предпринимательской деятельности является
управление материальными запасами. Актуальность оптимизации запасов
предприятия обусловлена тем, что их состояние оказывает определяющее
влияние на его конкурентоспособность, финансовое состояние и результаты
деятельности. Обеспечить высокий уровень качества продукции и
надежность ее поставок потребителям невозможно без создания оптимальной
величины запасов сырья, материалов, необходимых для непрерывного и
ритмичного функционирования производственного процесса.
Цель статьи заключается в разработке рекомендаций по
совершенствованию системы управления материальными запасами на горнохимическом предприятии.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Основы управления запасами разрабатывались многими
отечественными и зарубежными учеными и практиками. Еще в XX веке
Уилсоном была предложена модель оптимального размера заказа (формула
Уилсона), П.Б.Б. Тернии был разработан метод АВС, систематизацией
управления запасами занимались Дж. Хедли и Т. Уайтин.
В последнее время вопросами управления запасами занимаются такие
отечественные ученые, как Мизиковский Е.А., Мочкаева Е.Ю., Луценко П.,
Радионов Р.А. Следует отметить вклад в совершенствование системы
управления материальными запасами в нефтегазовой отрасли Зайковского
В.Э. и Сутугиной Н.В.
Однако вопросы управления материальными запасами для горнохимических предприятий с учетом специфики их деятельности изучены
недостаточно.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Управление на предприятии
должно быть организовано на принципах экономической целесообразности.
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Необходима разумная специализация и кооперация, соблюдение уровней
иерархии, сочетание единства распорядительства и творческой инициативы,
обусловленной соответствующими мотивами и стимулами. Этим можно
обеспечить необходимые предпосылки для четкого и слаженного управления
материальными запасами с минимальными затратами, то есть реализовать
принцип эффективности управления [4, с. 125-127].
Процесс образования запасов носит динамический характер, и это
должно учитываться при решении задач управления запасами. С этой целью
применяются специально разработанные методики нормирования запасов. В
настоящее время используются такие методы определения потребности в
материальных ресурсах, как: метод ABC, определение оптимальной партии
заказа, поддержание оптимального уровня запасов, определение момента
размещения заказа, метод прямого нормирования, приблизительная оценка
потребности и другие.
Перечисленные методы предполагают наличие таких этапов, как учет
текущего уровня запаса на складах, определение размера страхового запаса,
расчет оптимального размера партии сырья и материалов, определение
интервала времени между заказами. В то же время каждый метод имеет свою
специфику и сферу применения, используется на определенных этапах
развития организации, что должно учитываться менеджерами предприятия [3,
с.302-303].
Рассмотрим некоторые методы.
Определение оптимального размера заказа. Оптимальный размер
заказа есть такое заказанное количество, при котором стоимость всего объема
заказов и хранения запасов будет минимальной. Этот оптимальный размер
заказа известен также как наиболее экономичный размер заказа (economic
order quantity – EOQ). Его можно определить при помощи таблицы
совокупной стоимости заказов различной величины, графически или при
помощи формулы [1, с. 493].
Определение момента размещения заказа. Для того чтобы определить
момент, когда нужно сделать заказ на получение дополнительных запасов,
необходимо знать, сколько времени пройдет от оформления заказа до
фактической поставки запасов. Этот период называется циклом заказа. Для
материалов, деталей и вспомогательных материалов моментом повторного
заказа является время, когда заявка на покупку оформлена и заказ отослан
поставщику [1, с. 497-498].
Прямой метод нормирования. Рекомендуется для определения
основных видов текущих активов и позволяет определить потребность в них
достаточно точно. В этом заключается его преимущество по сравнению с
другими методами. Норматив оборотных средств по запасам сырья, основных
материалов и покупных полуфабрикатов исчисляется на основании их
среднего однодневного расхода и средней нормы запаса в днях.
Норматив оборотных средств в запасах сырья исчисляется как сумма
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норм оборотных средств в текущем, страховом, транспортном, технологическом и подготовительном запасах. Полученная общая норма
умножается на однодневный расход по каждому виду или группам
материалов [2, с. 305].
Метод ABC. Крупные фирмы могут позволить себе хранить десятки
тысяч единиц различных запасов. Вполне понятно, что невозможно
применить приведенные выше методы к оценке различных групп запасов.
Поэтому важно подразделять запасы на категории, чтобы фирма могла
использовать системы контроля запасов только для наиболее важных статей.
На практике на 20% общего количества запасов могут приходиться
примерно 80% их стоимости. Этот принцип известен как анализ Парето, и
сформулирован по результатам его исследований, в ходе которых он
выяснил, что на очень маленькую долю статей запасов обычно приходится
большая часть их стоимости. Согласно этому методу необходимо оценить
совокупную стоимость приобретения по каждой статье запасов на данный
период. Затем статьи последовательно группируются по уменьшению
годовой стоимости приобретения. Применительно к сырью и материалам
такое ранжирование имеет следующий вид: А – наиболее ценные виды
ресурсов, которые требуют постоянного и скрупулезного учета и контроля; В
– менее важные для организации материально-производственные запасы; С –
широкий ассортимент остальных видов товарно-материальных запасов,
закупаемых обычно в большом количестве.
Данный
метод
целесообразен
для
крупных
предприятий,
использующих в производстве широкую номенклатуру сырья и материалов,
имеющих различную стоимость и потребляемых в разных объемах. Однако
применение метода требует создания на предприятии отдела, специалисты
которого будут обладать достаточными навыками и знаниями в области
логистики материальных запасов.
Рассмотрим
особенности
применения
методов
управления
материальными запасами на условном примере крупного горно-химического
предприятия. Рассматриваемое горно-химическое предприятие является
крупным предприятием, с большим номенклатурным перечнем материальных
запасов.
Для этого важно отметить отраслевые специфические особенности
горно-химического предприятия, которые следует учитывать при
систематизации процессов управления материальными запасами:
1. Структура предприятия:
 в транспортной структуре предусмотрено наличие железнодорожных
ответвлений от главной станции назначения, поэтому грузовые вагоны
подходят непосредственно на центральные и специализированные склады
предприятия, где происходит приемка груза;
 для обеспечения производственной программы соответствующими
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материальными ресурсами на предприятии созданы специализированные
центральные склады для хранения основных и вспомогательных материалов,
топлива, запасных частей и других материалов, которым присвоен
постоянный код-номер, например: 6200 – центральный склад ГСМ, 6700 –
центральный склад оборудования.
2. Контроль и планирование:
 функция контроля над расходом материалов возложена на плановобюджетные отделы и отделы финансового учета подразделений.
Периодически отделами управления проводятся внезапные проверки
вышеуказанных отделов на предмет правильности исчисления лимита и
достоверности списания материальных ресурсов;
 нормирование материалов и их отпуск на основе установленных
лимитов. Лимиты по цехам, подразделениям и в целом по предприятию
устанавливает планово-бюджетный департамент на основе данных плановых
отделов подразделений об объеме выпуска продукции и нормах расхода
материалов на единицу продукции. Особенностью предприятия является то,
что лимит выписывается на списание материалов, а не для получения со
склада, то есть участок фактически может получить больше материалов, чем
может списать за месяц, но не более установленного лимита в денежном
измерении;
 планирование бюджета материальных запасов. Как правило,
изначально сценарные условия бюджета рассчитываются в размере 75% от
прошлого года, затем по мере утверждения бюджета эти данные могут быть
пересмотрены. Основой бюджета поставок материальных запасов является
производственная программа, программа капитального ремонта и программа
инвестиций общества;
 заявочная кампания, которая проводится в один этап в срок до июля
года, предшествующего срокам поставки. На этапе планирования
потребностей материальных запасов в процессе заявочной кампании при
существующей сложной, иерархичной системе планирования и согласования,
упущен такой момент – планирование происходит по лимитирующему
принципу;
 контроль исполнение заявок согласно договору осуществляет
управление материального снабжения. При этом в программе должен
формироваться «Отчет по исполнению заявок», однако автоматизация на
данном направлении не доведена до нужного уровня;
 контроль уровня материальных запасов. Отдел снабжения
еженедельно контролирует остаток материалов на складах в разрезе
подразделения и его отклонение от установленного лимита в общем
суммовом выражении, а также еженедельно на плановых совещаниях
отчитывается по остаткам нормируемых материалов и по возможному их
недостатку (перерасходу) относительно установленного лимита.
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На предприятии применяется прямой метод нормирования
материальных запасов, который исчисляется на основании их среднего
однодневного расхода и средней нормы запасов в днях.
Например, при известном объеме емкостей для хранения цемента 5400
тонн и ежедневной норме расхода цемента – 220 тонн, можно сказать, что при
непрерывном поступлении цемента на специализированном складе цемента
находится запас ТМЦ на 24,5 дней работы. Однако на практике часто
происходят сбои поставок, в результате чего остатки цемента на складе могут
составлять недельный расход, что вызывает обеспокоенность со стороны
руководителей производства, так как процесс подачи закладочной смеси –
непрерывный и осуществляется круглосуточно.
В результате рассмотрения особенностей горно-химического
предприятия можно сделать вывод, что управление запасами находится на
начальной стадии планирования, в процессе которого выявлены
определенные недостатки.
Поэтому возникает необходимость в разработке обоснованных
рекомендаций по совершенствованию системы управления материальными
запасами на данном предприятии:
1. Регламентация процесса управления запасами.
Анализ публикующихся статей по проблемам управления
материальными ресурсами на крупных предприятиях показал, что
необходимо регламентировать процесс управления запасами. Это можно
осуществить с помощью разработки и внедрения на предприятии Положения
об управлении материально-техническими ресурсами.
Регламентация
любого
бизнес-процесса
дает
два
важных
преимущества: она позволяет четко определить функцию управления
процессом (планирование, организация, контроль) и создает предпосылки для
его последующей автоматизации.
2. Совершенствование учета движения материалов.
Исходя из степени влияния материальных запасов на качество
конечного продукта, стабильности их поставок, стоимостной их
составляющей в объеме затрат на производство продукции необходимо
разработать и утвердить Положение о входном контроле качества.
Положение создаст единую систему контроля соответствия качества,
комплектности и количества, поставляемых на предприятие материальных
ресурсов установленным в договоре требованиям.
Также необходимо расширить список документов по рекламационной
работе, разработать и утвердить их формы на уровне предприятия. Образцом
могут являться следующие документы: контрольный лист приемки
материально-технических ресурсов, коммерческий акт, рекламационный акт.
3. Организация процесса планирования и контроля уровня
материальных запасов.
На этапе планирования потребностей в запасах необходимо
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совершенствовать существующий регламент заявочной кампании с
использованием автоматизации, чтобы иметь возможность контролировать
каждый уровень этого процесса. Поэтому возникает необходимость в
утверждении инструкций по процедурам планирования, с разработкой
функциональных обязанностей каждого участника процесса.
Устранение недостатка в планировании, который заключается в
составлении заявок, исходя из лимитирующего принципа, заключаются в
следующих рекомендациях: производственная единица (цех, участок) должна
подготавливать технико-экономическое обоснование в проектном виде на
сверхлимитные потребности в дорогих деталях, запчастях, с возложением
центра ответственности за это обоснование на начальника участка. В таком
случае, ответственность за отсутствие заказа лежала бы на участке, а
ответственность за неисполнение заказа и последствия его неисполнения
(дополнительные издержки за простои, переплаты за срочную доставку и т.д.)
– на отделах снабжения.
В ближайшее время предприятие планирует переход на тендерные
закупки, что позволит обеспечить выбор наиболее предпочтительных условий
размещения заказов при возможной минимизации цены, а также
объективность и беспристрастность процедуры закупки и достижения
открытости процесса размещения заказов.
4. Управление группами материальных запасов.
В связи с тем, что на предприятии планируется создание отдела
логистики, представляется возможным внедрение метода управления
материальными запасами – метода АВС, который является достаточно
эффективным инструментом управления запасами. Проводя такой анализ на
предприятии, можно провести корректировку тактики управления
некоторыми категориями запасов.
Дополнительно к этому важно, чтобы организации управления запасами
способствовало полное внедрение автоматизированной системы. Результатом
решения задачи по оперативному контролю является получение ежедневной
(недельной, декадной, месячной или иной периодичности) информации о
фактическом наличии соответствующих групп запасов на складах предприятия и
степени их соответствия установленным нормам. Это позволит осуществлять
непрерывный контроль за их величиной, своевременно и оперативно выявлять
излишние остатки или дефицит по отдельным группам запасов.
5. Создание страхового запаса.
В связи с периодическими сбоями поставок по вине железнодорожного
транспорта, для предприятия целесообразно создание страхового запаса,
необходимого для гарантии непрерывности процесса производства в случаях
нарушений условий и сроков поставок поставщиками или транспортными
организациями.
Создание страхового запаса начало обсуждаться менеджерами высшего
звена предприятия в конце 2011 года, после периодически возникающих
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срывов поставок некоторых видов материальных запасов, что вызывало
необходимость в увеличении затрат на восполнение недостающих позиций
запасов (срочная покупка по невыгодной цене).
Однако вместе со страховым запасом на предприятии возникнет вопрос
об отсутствии емкостей для его хранения, так как существующие будут
заполнены, что в свою очередь вызовет задержку разгрузки вагонов и
увеличит затраты в виде штрафов за простои вагонов.
6. Управление неликвидными запасам.
После проведения годовой инвентаризации, необходимо выявлять
запасы, которые находятся на складе без движения больше 12 месяцев (если
они не являются комплектующими изделиями, необходимыми для
потребления). После признания запаса неликвидом, нужно оформить
документ, с указанием номера заявки, по которой он поступил, и провести
анализ появления такого запаса в разрезе складов предприятия. Поэтому
необходимо создать склад, на котором будут храниться подобные запасы, и с
которого они будут перераспределяться, продаваться, списываться.
7. Управленческая отчетность.
Необходимо определить перечень и содержание текущих отчетов для
оперативного управления процессом и перечень отчетов для высшего
руководства предприятия в целях принятия управленческих решений. Это
могут быть, например, следующие отчеты:
 отчет об остатках, поступлении и расходе материалов по
укрупненной номенклатуре (ежемесячно, ежеквартально);
 отчет об исполнении финансового плана поставок сырья и
материалов (ежемесячно);
 отчет о поступивших материальных запасах за отчетный период
(еженедельно);
 отчет о движении неликвидов (ежеквартально);
 отчет об остатках, поступлении и расходе материалов на страховой
запас (ежеквартально).
8. Вместе с тем следует отметить, что на предприятии существует
необходимость в проведении кадровой работы, касающейся подготовки
специалистов в области управления материальными запасами. Поэтому
необходимо проводить курсы подготовки (переподготовки) кадров на базе
существующего на предприятии учебного центра, приглашать специалистов в
области логистики с целью повышения эффективности и качества труда
работников, овладения новыми методами и навыками управленческой работы.
Выводы.
В
целом
перечисленные
рекомендации
по
совершенствованию системы управления материальными запасами, на наш
взгляд, смогут повысить информативность и качество принятия
управленческих решений на данном участке работы горно-химического
предприятия.
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ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье рассматриваются вопросы места и роли сферы услуг как основного
сектора экономики в условиях постиндустриального общества.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Важливою ознакою
світового економічного розвитку на початку ХХІ ст. є зростання питомої ваги
послуг у структурі суспільного виробництва, формування сервісного
господарства. У даний час сфера послуг набуває все більшого значення в
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економіці різних країн і складає значну частку у валовому національному
продукті. У розвинутих країнах сфера послуг за значущістю посідає головне
місце в національній економіці. В українській економіці роль цього сектора
також постійно зростає. Так, в Україні частка обсягу реалізованих послуг у
валовому внутрішньому продукті зросла від 25,63% у 2002 році до 28,93% у
2010 році. Становлення «економіки послуг» в нашій країні – це неминучий
процес, який обумовлений розвитком виробничих відносин, підвищенням
ефективності матеріального виробництва і змінами в системі суспільних
потреб, а також становленням постіндустріального суспільства. Саме тому в
сучасних умовах сфера послуг стає галуззю економіки з широкими
перспективами розвитку та предметом уваги з боку провідних спеціалістів
світу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вивчення питань, пов'язаних з теоретичними аспектами
формування сфери послуг набуло широкого висвітлення в науковій
літературі, зокрема в працях таких дослідників як Д. Белл, Б. Бреєв, В.
Галецький, Л. Демідова, І. Дюмулен, В. Іохін, К.Кларк, О. Мартинчук, А.
Мельник, Ю. Мельник, М. Порат, Ж. Фурастьє та інші. Але проблемам
періодизації та порівняння теорій дослідження сфери послуг не приділяється
достатньої уваги.
Цілі статті. Метою статті є узагальнення теоретичних підходів до
дослідження сфери послуг, визначення причин її стрімкого розвитку та
факторів, що впливають на її функціонування.
Аналіз публікацій вчених та економістів щодо основ становлення
сфери послуг свідчить, що теоретико-методологічні засади дослідження були
сформовані під впливом індустріального та постіндустріального суспільства а
також загальної теорії послуг.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Сфера послуг як особливий вид
економічної діяльності з’явилася на ранніх етапах розвитку людства. Вже в
античному суспільстві існував щонайширший спектр сервісних видів
діяльності, майже повністю співпадаючий з сучасним — транспорт, торгівля,
наука, охорона здоров’я, освіта, фінанси, мистецтво та ін. До середини ХХ ст.
сфера послуг вважалася другорядною економічною діяльністю, перелом стався в епоху науково-технічного прогрессу. Виключно завдяки незначній ролі
сфери послуг в економіці з XVIII ст. до середини XX ст. вважалося, що
робота в цій сфері не збільшує громадське багатство. В епоху науковотехнічної революції ситуація кардинально змінилася.
У 40-50-х роках XX століття почалися корінні зміни у природі
господарського базису суспільства: машинні технології індустріального
укладу поступово замінювались інтелектуальними технологіями, тобто на
зміну процесам механізації, що були притаманні індустріальному суспільству
прийшли процеси автоматизації, відкривши еру постіндустріального
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суспільства. Під впливом прискореного розвитку науки і техніки, відбулася
технологічна революція, яка витіснила людину із сфери матеріального
виробництва, змінила структуру зайнятості в сторону зменшення долі
промисловості та збільшення долі галузей третинного сектору, тобто сфери
послуг.
Основою аналізу постіндустріального суспільства стала запропонована
в 40-х роках XX століття трьохсекторна модель. Одним із перших (поряд з А.
Фішером, 1935 р.) його запропонував К. Кларк у своїй роботі «Cоndition of
Еconomic Progress» (1940 р.). Поділ економіки на «первинний», «вторинний»,
і «третинний» сектори, був зроблений за принципом близькості галузей до
кінцевого споживання. «Первинний» сектор відповідно до цього розподілу
складають сільське господарство і видобувна промисловість, «вторинний» –
обробна промисловість, «третинний» (сектор послуг) – складають усі інші
види діяльності, що залишилися. Використовується й інша термінологія:
видобувний сектор, обробний сектор і сектор послуг [1].
У 60-ті роки XX століття теорію третинного сектору допрацював
Д.Белл, запропонувавши п'ятисекторальну концепцію постіндустріального
суспільства згідно якої третинний сектор економіки включає транспортні та
комунальні послуги, четвертинний сектор - торгівлю, фінанси, страхування та
операції з нерухомістю, а п'ятиринний - охорону здоров'я, освіту, науку,
культуру, відпочинок, дослідницьку діяльність, державну діяльність [2].
Також слід відзначити, що за Д. Беллом, постіндустріальне суспільство - це
"суспільство, в економіці якого пріоритет перейшов від переважного
виробництва товарів до виробництва послуг, проведення досліджень,
організації системи освіти і підвищення якості життя, в якому клас технічних
спеціалістів став основною професійною групою, і в якому впровадження
нововведень все більше почало залежати від досягнень теоретичного знання".
Тобто, Д. Белл, розглядає постіндустріальне суспільство як систему взаємодій
між людьми, де головними ресурсами виступають інтелект та інформація, а
виробничою діяльністю є надання послуг нового типу, які займають
домінантне положення в структурі професійної діяльності [3].
У національних економіках розвинених країн сфера послуг за
значущістю посідає головне місце. Скажімо у ФРН у цій сфері зайнято 41 %
робочої сили, в Італії – 38%, Нідерландах – майже 50%, у США – 73%. У
зв’язку з переходом економіки України до ринкових принципів
господарювання сфера послуг стає єдиним сектором економіки, що в умовах
десятирічної структурної кризи нарощує обсяги виробництва в порівнянних
цінах. Це пояснюється тим, що багато послуг, які раніше надавалися
споживачам безкоштовно або за символічну плату, стали платними [4].
Ринок послуг став привабливим для підприємців, тому що деякі види
послуг фактично не потребують значного стартового капіталу. Це, з одного
боку, дає змогу сподіватися на швидку віддачу вкладень, що важливо в
умовах інфляції. З іншого, – розвиток організації виробництва послуг
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створює необхідні умови для використання праці висококваліфікованих
працівників, які опинилися під загрозою безробіття.
Взагалі, на сьогодні, російська та українська економічні школи
розглядають сферу послуг як самостійну складову суспільного виробництва.
Послуга являє собою результат корисної діяльності, що змінює стан особи
або товару, то в умовах ринкової економіки цей результат, безумовно, є
товаром, він має і цінову вартість, і корисність.
Дійсно, саме сфера послуг на сьогодні забезпечує високий рівень та
швидке зростання продуктивності економіки, відіграючи вагому роль на усіх
етапах виробничого процесу. Послуги присутні практично усюди,
супроводжуючи будь-який вид господарської діяльності. Актуальна на
сьогодні тенденція посилення взаємозв’язку між промисловим виробництвом
та сферою послуг формує особливості функціонування сучасної економічної
системи, визначаючи як вектори розвитку світового господарства вцілому,
так і перспективи окремих його галузей.
Роль сфери послуг в сучасній економіці пов’язана не тільки з його
перевагою в структурі господарства, а й у формуванні ключових факторів
економічного зростання, таких як наукове знання, нематеріальні форми
накопичення, глобалізація господарської діяльності.
Слід зазначити, що в умовах постіндустріального суспільства
особливостями сфери послуг є: високий динамізм, територіальна сегментація
й локальний характер, висока швидкість обороту капіталу внаслідок
короткого виробничого циклу, їхня висока чутливість до ринкової
кон'юнктури у зв'язку з неможливістю транспортування і складування
послуги, індивідуальність і нестандартність надаваних послуг, висока
диференціація продукту в одній галузі, неоднозначна оцінка інформації
виробником і споживачем.
Сфера послуг не виробляє безпосередньо матеріальних благ, вона
створює засадничі умови для цього виробництва, тому в статистиці сфера
послуг розглядається як повноцінна частина виробництва, рівноцінна
сільському господарству та промисловості. Сферу послуг найчастіше умовно
підрозділяють на виробництво матеріальних послуг (транспорт, торгівля,
житлово-побутове обслуговування та інше) і виробництво нематеріальних
послуг (управління, діяльність армії і органів безпеки, освіта, охорона
здоров’я, наука, мистецтво, шоу-бізнес, соціальне обслуговування, маркетинг,
аудит, кредитування, страхування та інше) [5].
Масштаби, структура та рівень розвитку сфери послуг займають
особливе місце в оцінці економічного статусу країни. У сучасних умовах роль
сфери послуг проявляється в тому, що вона: виступає важливим сектором
національного господарства; впливає на функціонування і розвиток
матеріального виробництва; створює можливості для більш повного
задоволення и розвитку потреб людей і суспільства; виступає важливим
елементом формування сучасного рівня якості життя; забезпечує сучасну
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якість економічного росту та підвищення конкурентоспроможності країни;
відіграє важливу роль в формування та розвитку людського капіталу.
Упродовж останнього десятиліття світові експорт та імпорт
комерційних послуг зросли майже вдвічі і в 2010 р. становили відповідно 2,8
та 2, 78 трлн. дол. США [6].
Більше половини світового експорту комерційних послуг займають
країни Західної Європи ( Європейський Союз – 25-51,0%). За останнє
десятиліття обсяги експорту в Західній Європі зросли в 1,89 рази, в ЄС-15 майже в 2 рази, ЄС-25 - в 2,07 рази. Це свідчить про відносно швидше
зростання обсягів експорту в 10 країнах - нових членах цього інтеграційного
об'єднання, ніж в ЄС-15.
Висока частка експорту послуг ЄС в світовому господарстві є
важливим індикатором для України, що заявила про свій європейський вибір.
Економічний інтерес нашої країни полягає в тому, щоб якомога ефективніше
вписатись з її послугами в єдиний європейський ринок та інші ринки світу
[4].
Щодо України, то згідно з даними Держкомстату України, в 2010 р. її
експорт послуг склав понад 5,3 млрд. дол. США, а імпорт - майже 2,06 млрд.
дол. США [7]. Найбільшим імпортером українських послуг (понад 43,5%
всього обсягу) є Росія, тоді як на країни ЄС-25 припадає 28,7% українських
послуг. Україна імпортує з країн ЄС-25 - 43% послуг від її загального обсягу
імпорту, з Росії - відповідно 16,5%.
Домінуючі позиції в експорті послуг України за Класифікацією видів
економічної діяльності в 2010 р. займали транспортні послуги - 79,4%, що
суттєво перевищує світові показники. Наступною групою є послуги в
обробній промисловості - 9,39%. На групу ―послуги в операціях з
нерухомістю, здаванням під найм і послуги юридичним особам‖ припадає
5,42%.
Базуючись на теоретичні основи становлення сфери послуг, можна
визначити наступні причини, що обумовили стрімкий розвиток сфери послуг,
який почався у першій половині 60-х років XX століття:
1) розвиток процесів автоматизації, що притаманні "економіці послуг",
обумовив застосування новітніх прогресивних технологій в галузях обробної
промисловості, і як наслідок, дозволив звільнити численні робочі місця у
вторинному секторі та перемістити вільну робочу силу в сектор послуг;
2) створення та розширення низки послуг, які пов'язані з найбільш
передовими областями економіки, виступило імперативом розвитку
наукомістких галузей промисловості, а саме розвиток транспортних,
фінансових
та
телекомунікаційних
послуг
сформувало
основу
інфраструктури всієї економіки, а поширення будівельних послуг через
систему міжгалузевих зв'язків забезпечило розвиток галузей промисловості;
3) зміна споживацької психології суспільства та перехід від аскетичної
споживацької культури, яка розглядала послуги як марнотратство і
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недозволенну розкіш, до гедоністичної, що трактувала послуги як засоби
реалізації природного права людини на повноту життя;
4) підвищення добробуту основної маси населення у першій половині
60-х років XX століття внаслідок збільшення суспільної продуктивності праці
в багатьох країнах світу, що дало можливість домогосподарствам більше
коштів витрачати на послуги, в тому числі культурні, освітні, професійні.
Однак, економіка послуг в кожній країні має свої особливості та
формується по-різному. Розвиток послуг залежить від стану виробничих сил
та змін в системі суспільних потреб, а також особливостей економічних
систем, висвітлення яких нами буде здійснено в подальших дослідженнях.
Висновки. Отже, теоретичні підходи до дослідження сфери послуг
були сформовані в рамках індустріального та постіндустріального
суспільства, а також загальної теорії послуг, при цьому основою
індустріального суспільного виступало промислове виробництво, а
характерною рисою постіндустріального суспільства с сфера послуг. Сфера
послуг є важливою складовою частиною задоволення матеріальних і
духовних потреб населення, а підприємства цієї сфери через свою галузеву
специфіку можуть динамічно, порівняно з іншими структурами матеріального
виробництва, трансформуватися в ринкову економіку.
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У статті розглядаються теоретичні аспекти організації оборотних фондів та
напрямки підвищення ефективності використання їх на підприємствах Вінницької
області.
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IMPROVING THE USE OF REVOLVING FUNDS
The article deals with theoretical aspects of working capital and lines efficiency of
the business Vinnytsia region.
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Завортная Ю.И.
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ
ФОНДОВ
В статье рассматриваются теоретические аспекты организации оборотных
фондов и направления повышения эффективности их использования на предприятиях
Винницкой области.
Ключевые слова: оборотные фонды, запасы, сырье, производственные фонды,
материальные затраты.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У сучасних
ринкових умовах успішно може працювати лише те підприємство,
керівництво якого оперативно маневрує оборотними коштами, керуючись не
лише інтуїцією, а й розумінням наслідків, до яких може призвести та чи інша
тактика управління оборотними фондами.
Знання теоретичних основ управління оборотними фондами дає змогу
менеджеру працювати не лише над отриманням прибутку в
короткостроковому періоді, а й формувати власну стратегію щодо фінансової
стійкості підприємства до ризиків та підвищувати конкурентоспроможність
товару в майбутньому.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
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проблеми. Проблемою ефективного використання оборотних фондів на
підприємстві займається велика кількість вчених, науковців, економістів –
О.О. Воронін, Н.В. Петрова, З.В. Філатова, А.Г. Ротанова, І.В. Фаринович,
Т.А. Городня, О.С. Бондаренко, Т.Ю. Григор’єва, проте дана тематика ще є
недокінця вивченою.
Цілі статті. Метою статті є обґрунтування та розробка науковопрактичних засад формування системи організації роботи з оборотними
активами, а також визначення основних напрямків підвищення ефективності
використання оборотних фондів підприємств Вінницької області.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Оборотні фонди є однією з
важливих складових частин майна підприємств. Стан і ефективність їхнього
використання – одне з головних умов успішної діяльності. Розвиток ринкових
відносин визначає основні умови їхньої організації. Висока інфляція,
неплатежі й інші кризові явища змушують підприємства змінювати свою
політику стосовно оборотних коштів, шукати нові джерела їх поповнення,
вивчати проблему ефективності їхнього використання.
Організація роботи з оборотними фондами є основною в загальному
комплексі проблем підвищення їхньої ефективності [1, с. 110]. Організація
оборотних фондів включає:
 оптимізація складу і структури оборотних фондів;
 визначення потреби підприємства в оборотних фондах;
 відшукання джерел формування оборотних фондів;
 використання і маневрування оборотними фондами;
 відповідальність за збереження і ефективне використання
оборотних фондів.
Під складом оборотних фондів розуміється сукупність елементів, що
утворюють оборотні виробничі фонди [2, с.146]. Структура оборотних коштів
являє собою співвідношення окремих елементів оборотних виробничих
фондів, тобто показує частку кожного елемента в загальній сумі оборотних
фондів.
Оборотні фонди – це частина виробничих фондів, які повністю
споживаються в кожному виробничому циклі, при цьому переносять усю
свою вартість на створювану продукцію і змінюють свою натуральну форму.
Речовим змістом оборотних фондів є предмети праці, які в процесі
виробництва перетворюються в готову продукцію, становлячи її матеріальну
основу, або сприяють її створенню [3, с. 42].
Переважну частину оборотних виробничих фондів складають предмети
праці – сировина, основні і допоміжні матеріали, покупні напівфабрикати,
паливо і пальне, тара і тарні матеріали. Крім того, до оборотних виробничих
фондів відносяться і деякі знаряддя праці – малоцінні і швидкозношуючі
предмети (МШП), інструменти, спеціальні пристосування, змінне
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устаткування, інвентар, запасні частини для поточного ремонту, спеціальний
одяг і взуття. Ці знаряддя праці функціонують менше року або мають
обмеження по вартості.
Перераховані предмети і знаряддя праці складають групу оборотних
виробничих фондів – виробничі запаси. Крім них в оборотні виробничі фонди
входять незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів.
Якщо аналізувати сукупність усіх витрат на виробництво
сільськогосподарської продукції у Вінницькій області, то матеріальні
витрати, що входять у собівартість продукції, становлять найбільшу їх частку
– 70% і за останні роки мають тенденцію до збільшення. При цьому зростає
матеріаломісткість продукції, а матеріаловіддача її зменшується, що є досить
негативним
явищем,
так
як призводить
до
зниження
рівня
конкурентоспроможності (рис. 1).
Витрати на оплату праці
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Відрахування на соціальні
заходи
Матеріальні витрати, які
увійшли в собівартість
продукції
Амортизація основних
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Інші витрати (включаючи
плату за оренду)

Рис. 1. Структура витрат на виробництво сільськогосподарської
продукції у Вінницькій області, 2009-2011 рр., %
За останні роки кількість матеріальних витрат, що витрачаються на
виробництво сільськогосподарської продукції Вінницької області збільшується.
Протягом 2009-2011 років їхня величина зросла на 649267,7 тис грн і на кінець
2011 року склала 2923092 тис грн (рис. 2).
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Рис.2. Динаміка матеріальних витрат, що увійшли в собівартість
сільськогосподарської продукції Вінницької області 2009-2011 рр.
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Матеріально-речова основа оборотних фондів складається з
посадкового матеріалу, насіння, мінеральних добрив, нафтопродуктів,
електроенергії, палива, запчастин, ремонтних та будівельних матеріалів,
тощо. Найбільшу частку у структур матеріальних витрат становлять витрати
на мінеральні добрива – всередньому 22%, це говорить про ведення
інтенсивного виробництва сільського господарства на території Вінницької
області (рис. 3).
насіння та посадковий матеріал
корми

13%
20%

інша продукція сільського
господарства
мінеральні добрива
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сторонніми організаціями
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Рис. 3. Структура матеріальних витрат, що увійшли в собівартість
сільськогосподарської продукції Вінницької області 2009-2011 рр., %
Витрати на оплату послуг і робіт, що виконанні сторонніми
організаціями складають майже 20% і на кінець 2011 року становили
634378,1 тис грн Майже однакову частку займають витрати на насіння і
корми – 13%. І 14% відповідно. А частка витрат на нафтопродукти за 20092011 роки зменшилась на 2,62 пункти в загальній структурі, але зросла у
вартісному виразі на 42843,6 тис грн, при цьому частка палива зросла на 0,12
пункти (табл. 1).
Таблиця 1
Матеріальні витрати, які увійшли в собівартість продукції
Показники

2 009р.

2 010р.

Відхилення
+/-

2 011р.

тисгрн

%

тисгрн

%

тисгрн

%

тисгрн

%

насіння та
посадковий
матеріал

285307,6

12,55

300332,6

12,86

405083,3

13,86

119775,7

1,31

корми

328375,6

14,44

334639,4

14,33

394227,1

13,49

65851,5

-0,95

інша
продукція
сільського
господарства

27408,2

1,21

41942,7

1,80

56091,7

1,92

28683,5

0,71
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Продовження табл. 1
мінеральні
добрива

505907,7

22,25

520906,7

22,30

619446,2

21,19

113538,5

нафтопродукти

418541,5

18,41

381071,7

16,31

461385,1

15,78

42843,6

електроенергія
паливо
запчастини,
ремонтні та
будівельні
матеріали для
ремонту
оплата послуг і
робіт, що
виконанні
сторонніми
організаціями
Всього

41615,5
16044,9

1,83
0,71

47249,5
27161,8

2,02
1,16

60477,9
24082,4

2,07
0,82

18862,4
8037,5

1,06
2,62
0,24
0,12

194229,2

8,54

229341,3

9,82

267920,2

9,17

73691

0,62

456394,1

20,07

453162,1

19,40

634378,1

21,70

177984

1,63

2273824,3

100

2335808

100

2923092

100

649267,7

x

Раціональне та економне витрачання окремих елементів оборотних
фондів підприємств має неабияке економічне значення. Це зумовлюється постійним збільшенням абсолютного споживання сировини, матеріалів, енергії
для виробництва продукції народного господарства. Економія матеріальних
ресурсів, що характеризується зниженням абсолютної та питомої витрати
окремих видів ресурсів, дає змогу з такої самої кількості сировини й
матеріалів виготовляти більше продукції без додаткових затрат суспільної
праці, підвищуючи її конкурентоспроможність і як наслідок зросте
ефективність виробництва в цілому [4].
Проаналізувавши собівартість, ціну і рівень рентабельності деяких
видів сільськогосподарської продукції, які реалізуються у Вінницькій області,
потрібно відмітити залежність рівня рентабельності від рівня собівартості та
ціни реалізації: із підвищенням собівартості, рівень рентабельності
зменшується (табл. 2). Загалом серед представлених видів продукції,
найвищий рівень рентабельність  48% має кукурудза на зерно. Зернові, ріпак
і молоко також є досить рентабельною продукцією. Соя та цукрові буряки у
звітному році мають рівень рентабельності – 31% і 9% відповідно, хоча у
базовому році виробництво даної продукції було збитковим.
Спостерігається негативна тенденція до зростання рівня збитковості
продукції тваринництва, а саме : великої рогатої худоби (-33%) і свиней (18%). Всі ці дані свідчать про те, що виробництво продукції тваринництва у
Вінницькій області є збитковим, а найперспективнішими культурами є
зернові, кукурудза на зерно, цукрові буряки та соя.
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Таблиця 2
Аналіз собівартості, ціни і рівня рентабельності сільськогосподарської
продукції у Вінницькій області, 2009-2011рр.

Рівень рентабельності
(збитковості)

Собівартість 1ц,грн.

Ціна реалізації 1ц,грн

Рівень рентабельності
(збитковості)

Собівартість 1ц,грн

Ціна реалізації 1ц,грн

Рівень рентабельності
(збитковості)

74,8

80,3

7,35

93,4

112,1

20,02

67,5

81

20,00

79,6

118

48,24

83,7

22,55

75

72,6

-3,20

93,6

101,1

8,01

137,8

15,03

93,5

112,6

20,43

149,5

147,5

-1,34

31,1

27,9

10,29

35,4

38,7

9,32

248,9

265,6

6,71

197,6

259

31,07

228,4

20,15

252,2

284,5

12,81

782,3

30,94

1427,
7

16,03

1278,
5
1272,
5

183,9

12,75

Собівартість 1ц,грн

12,86
11,90

66,9

Кукурудза на зерно

66,4

58,5

Ячмінь

68,3

Горох

119,8

18,49
17,55

Цукрові буряки

23,8

19,4

Соя

172,1

141,9

Ріпак

133,6

205,5

53,82

190,1

ВРХ

1040,
7
1097,
9

855,6

17,79

1171,
2

6,68

1132,
8
1230,
5

186,8

10,40

Свині
Молоко

169,2

2 011р.

75,5

Зернові

Продукція

2 010р.

Ціна реалізації 1ц,грн

2 009р.

163,1

222,5

1045,
7

33,40
17,82

277,2

24,58

851,5

Отже, підвищення ефективності використання оборотних фондів є
першочерговою задачею підприємств у сучасних умовах і досягається вона
різними шляхами (рис. 4).
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Напрямки підвищення ефективності використання
оборотних фондів
Скорочення запасів на складах за рахунок зменшення
наднормових запасів сировини, матеріалів, покращення
організації складського господарства, скорочення
тривалості інтервалів поставок, зменшення витрат
матеріалів на одиницю продукції

Скорочення циклу виробництва продукції за рахунок
впровадження нової технології, підвищення
продуктивності праці, забезпечення ритмічності випуску
продукції та збільшення змінності виробництва

Раціональне використання матеріальних ресурсів і
зниження матеріаломісткості продукції, підвищення
коефіцієнта використання матеріальних ресурсів,
комплексне використання сировини і відходів
Підвищення оборотності матеріальних ресурсів

Рис. 4. Напрямки підвищення ефективності використання оборотних
фондів
Висновки. Наявність на підприємствах достатньої кількості оборотних
фондів є необхідною передумовою його нормального функціонування.
Організація роботи з оборотними фондами полягає в забезпеченні
безперервності процесу виробництва і реалізації продукції з оптимальним
розміром оборотних коштів. Тому оборотні кошти підприємств мають бути
розподілені по всіх стадіях кругообігу виробництва у відповідній формі в
оптимальному обсязі. Кожне підприємство повинно приділяти достатню
увагу пошуку нових шляхів підвищення ефективності використання
оборотних фондів, так як це є запорукою не тільки виробничої стабільності,
але і його фінансово-економічної стійкості.
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В статті досліджено важливість аналізу ділової активності підприємств в
умовах обмеженості джерел фінансування. Проаналізовано методику показників
ділової активності та обґрунтовано здійснення оцінки фінансового стану
підприємства.
Ключові слова: аналіз, ділова активність, показники ділової активності,
ефективність роботи.

Zadorozhna O.
AN ANALYSIS AND EVALUATION OF THE BUSINESS ACTIVITY OF
ENTERPRISES
The paper investigates the importance of analyzing business activity with limited
funding. The technique of indicators of business activity and reasonably to assess the
financial condition of the company.
Keywords: analysis, business activity, indicators of business activity, performance.

Задорожная А.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследованы важность анализа деловой активности предприятий в
условиях ограниченности источников финансирования. Проанализированы методику
показателей деловой активности и обосновано осуществления оценки финансового
состояния предприятия.
Ключевые слова: анализ, деловая активность, показатели деловой активности,
эффективность работы.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В процесі розвитку
ринкових відносин конкурентоспроможність підприємства формується як
сума зусиль виробника, спрямованих на ефективність використання ресурсів
та стабільності його фінансового стану на всіх етапах ділового циклу. Успіх
цих зусиль багато в чому залежить від його ділової активності. Проте існують
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негативні наслідки фінансової кризи для підприємств України, які
характеризуються спадом обсягів виробництва, виникненням ознак
нестабільності у банківському секторі, зростанням курсу долара до гривні та
ставки банківського кредитування та ін. Саме ці фактори актуалізують
значення економічного аналізу, як функції управління та сучасного
інструменту моніторингу, діагностики та оцінки результативності
підприємницької діяльності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Аналіз ділової активності підприємств, разом з оцінкою
фінансового стану та результатів діяльності, є важливою складовою
фінансового аналізу. Фінансовий стан підприємств оцінюють за допомогою
системи коефіцієнтів фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності.
Про результати діяльності підприємств судять за допомогою аналізу
прибутковості та рентабельності. У той час як підходи до оцінки ділової
активності підприємств у літературі досить різноманітні. Дослідженням цієї
проблеми займались, зокрема, М.Г. Чумаченко, М.Я. Коробов, Н.В.
Тарасенко, Л.А. Лахтіонова та ін.
Зокрема, Баканов М. И. та Шеремет А. Д. [1, с. 62] відзначають, що
коефіцієнти ділової активності відбиваються в оборотності капіталу,
мобільних засобів, дебіторської і кредиторської заборгованості, власному
капіталі, необоротних активах. Ці та інші автори підкреслюють, що ділова
активність підприємств у фінансовому аспекті виявляється, перш за все, у
швидкості обороту грошових засобів через темпи рівнів і динаміки різних
фінансових коефіцієнтів – показників оборотності.
Які ж аспекти діяльності підприємства характеризують його ділову
активність? На наш погляд, ділова активність підприємства пов'язана,
насамперед, з ефективністю формування та використання фінансових
ресурсів, що перебувають в його розпорядженні.
Доцільно розглядати ділову активність також на державному рівні в
цілому. Тому слід позитивно оцінювати підхід Л. Е. Басовського [2, с.64],
який розглядає цикли ділової активності і виражає їх в показниках ВНП і
обсягу промислового виробництва, вказуючи на те, що індекси ВНП і
промислового виробництва зростають і убувають відповідно до розвитку
циклу ділової активності і інших триваліших циклів економічного розвитку.
Цілі статті. Проаналізувати використання методики показників ділової
активності та обґрунтувати застосування оцінки фінансового стану
підприємства.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Термін «ділова активність»
з'явився в Україні в 90-і роки з розвитком підприємництва й виникненням
таких понять, як діловий ризик і діловий крах, запобігання якого вимагає
активних дій від підприємців. Термін «ділова активність» прийшов у
вітчизняний економічний лексикон зі світової практики у зв'язку з
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реформуванням економіки й формуванням ринкових відносин. У розвинених
країнах, зокрема США, ділова активність визначається на макро- і
мікрорівнях.
В зв’язку з тим, що ділова активність виникла в ринкову епоху, то вона
передбачає оцінку ринкової ситуації, яка характеризується обсягом
виробництва [3, с.159], інвестицій, кількістю і розміром угод, станом
портфелю замовлень [4, с.47], динамікою зайнятості, цін, завантаження
виробничих потужностей, що в кінцевому підсумку у фінансовому аспекті
проявляється, передусім ,у швидкості обороту його засобів [5, с.321].
Разом з тим, необхідно також враховувати думку керівників
підприємств у зміні економічної ситуації. Виходячи з цього поняття ділової
активності підприємства можна трактувати таким чином: ділова активність
може бути представлена як сукупність зусиль працівників підприємства,
спрямованих під впливом певного рівня мотивації на збільшення, насамперед,
оборотності оборотних активів, яка формується під впливом внутрішніх і
зовнішніх факторів виробництва, а також розвитий соціально-економічної
інфраструктури регіону [6, с.9].
В останні роки сформулювався єдиний методологічний підхід до
оцінки ділової активності як якісної характеристики ділового циклу, що
проявляється в різному ступені залучення й ефективності використання
ресурсів, у динаміці обсягів діяльності. Кон'юнктура ринку як барометр стану
підприємства визначається розширенням або звуженням сфери ділової
активності. Розширення ділової активності проявляється через зростання
виробництва й укладання нових контрактів, підвищення споживчого попиту.
У результаті цього відбувається збільшення місткості ринку, обсягу товарів і
послуг.
На певній стадії розвитку економіки сфера ділової активності
звужується: рідше укладаються торговельні угоди, зменшується обсяг
торговельних операцій, здійснюваних як у кредит, так і за готівку. У
результаті обсяг виробництва товарів і послуг починає скорочуватися.
За періодом зниження обсягу виробництва слідує тривалий період
«застою». Інтервал часу, протягом якого спочатку відбувається збільшення
обсягу виробництва товарів і послуг, потім зниження, депресія й, нарешті,
новий його ріст.
Таким чином, у ділових циклах чітко простежуються два етапи
розвитку ринкового господарства – підйом економіки й криза, що неминуче
веде до падіння ринкового обсягу виробництва, і дві проміжні фази спаду й
пожвавлення.
Макконелл К.Р. і Брю С.Л. [7, с.154-156] розглядають спади й підйоми
ділової активності організацій у сполученні з активністю досліджень і
освоєння ринків, проведення інноваційної політики, збільшення або
скорочення інвестицій для досягнення більше повного завантаження
потужностей, збільшення обсягів виробництва й прибутку.
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Для прийняття ефективних управлінських рішень і оцінювання впливу
середовища, в якому функціонує підприємство, необхідно постійно
здійснювати пошук оптимальних взаємозв’язків між набором економічних
ресурсів і кількістю економічних благ, які виробляються за допомогою цих
ресурсів[8, с.214]. В цьому контексті значення аналізу ділової активності
полягає у формуванні економічно обґрунтованої оцінки ефективності й
інтенсивності використання ресурсів організації й у виявленні резервів
їхнього залучення.
Аналіз ділової активності важливий для з трьох причин: по-перше, від
швидкості обороту коштів залежить розмір річного обороту; по-друге, з
розмірами обороту, а, отже, й з оборотністю пов'язана відносна величина
умовно-постійних витрат: чим швидше оборот, тим менше на кожний оборот
доводиться цих витрат.
По-третє, прискорення обороту на тій чи іншій стадії кругообігу
коштів спричиняє прискорення обороту й на інших стадіях, а також до
вивільнення коштів, які можуть бути використані на інших ділянках роботи
підприємства.
Ділова активність проявляється в динамічності розвитку підприємства,
швидкості обороту засобів підприємства. Критеріями ділової активності є
рівень ефективності використання ресурсів підприємства, стійкість
економічного зростання, ступінь виконання завдання за основними
показниками господарської діяльності тощо.
Поліпшенню ділової активності підприємства сприяє регулярне
здійснення економічного аналізу оцінки ефективності й інтенсивності
використання ресурсів.
Аналіз ділової активності проводиться у кілька етапів. При цьому, в
першу, чергу виконується загальна оцінка ділової активності як за якісними
критеріями, так і за допомогою кількісних показників.
У науковій літературі дослідженням проблеми розрахунку і
інтерпретації показників ділової активності займалися вітчизняні і зарубіжні
вчені В. Бочаров, І. Лазаришина, М. Чумаченко, С. Шкарабан, які
підкреслюють методологічні підходи щодо аналізу ділової активності
підприємства шляхом узагальнення якісних та кількісних критеріїв (рис. 1).
До якісних показників включають: розмір ринку збуту продукції (як
внутрішнього, такі зовнішнього); наявність продукції, яка йде на експорт;
репутацію підприємства та його клієнтів; конкурентоспроможність продукції
та підприємства тощо.
Кількісна оцінка ділової активності підприємства здійснюється за
двома напрямами:
1) дослідження динаміки й співвідношення темпів зростання
абсолютних показників: основних оціночних показників діяльності
підприємства (виручка від реалізації та прибуток) і середньої величини
активів;
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2) вивчення значень і динаміки відносних показників, які
характеризують рівень ефективності використання авансованих і спожитих
ресурсів організації.
Показники ділової активності

Якісні

Кількісні

ні 1яявіав

 широта ринків збуту продукції;
 конкурентоспроможність продукції
на внутрішньому та зовнішньому
ринках;
 ділова репутація підприємства;
 наявність постійних покупців і
постачальників;
 кредитна історія

1. абсолютні показники: суми
реалізованої продукції (товарів,
робіт), прибутку, активів.
2. відносні показники, які
характеризують ефективність
використання ресурсів

Рис. 1. Схема класифікації показників ділової активності.
Оцінюючи динаміку основних показників, необхідно зіставити темпи
їхньої зміни. Оптимальним є співвідношення, що ґрунтується на
взаємозв’язку ТП>ТР>ТА>100%, де ТП – темпи зростання (зменшення)
прибутку; ТР – темпи зростання (зменшення) обсягу реалізації; ТА – темпи
зростання (зменшення) вартості активів (валюти балансу).
Відповідно темпи зміни прибутку більші за темпи зростання обсягу
реалізації товарів (робіт, послуг) та темпів зростання активів (авансованого
капіталу). Дане співвідношення означає – якщо прибуток підприємства
зростає більш високими темпами ніж обсяг продаж продукції, і крім того
обсяг продажу продукції зростає більш високими темпами, ніж активи, то
ресурси підприємства використовуються ефективніше. Така залежність
означає, що економічний потенціал підприємства зростає; ресурси
підприємства використовуються ефективніше, оскільки економічний
потенціал зростає більш високими темпами ніж обсяг реалізації; прибуток. Це
співвідношення у світовій практиці одержало назву «золоте правило
економіки підприємства»
Досліджуючи практичні показники, В. Бочаров стверджує, що за
оцінками спеціалістів-аналітиків підприємство має можливість отримати
економію при раціональному управлінні фінансами, зокрема: 50% - економії
можна одержати при раціональному управлінні матеріально-виробничими
запасами, 40% – управління готовою продукцією і дебіторською
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заборгованістю, 10% – управління технологічним процесом [9, с. 174].
При цьому одним із важливих факторів підвищення ефективності
управління оборотними активами є скорочення фінансового циклу, тобто
періоду обороту чистого оборотного капіталу при збереженні відповідного
співвідношення між термінами погашення дебіторської і кредиторської
заборгованості. При цьому необхідно пам’ятати, що ефект прискорення
оборотності оборотних активів призводить до вивільнення грошових коштів.
Оскільки кредиторська заборгованість є, як правило, джерелом
покриття дебіторської, то з аналітичною метою проводять їх порівняння за
величиною шляхом складання розрахункового балансу. Значне перевищення
кредиторської заборгованості порівняно з дебіторською може бути наслідком
неплатоспроможності підприємства, його нездатності вчасно розраховуватись
за своїми зобов'язаннями або прагненням затягнути виплату коштів,
використавши їх як джерело фінансування.
В економічній літературі пропонується проводити аналіз дебіторської
та кредиторської заборгованостей шляхом порівняння темпів їх зростання з
темпами зростання виручки від реалізації. Перевищення темпів зростання
останньої – позитивна тенденція.
Висновки. Таким чином, оцінка ділової активності полягає у
дослідженні можливості підприємства мобілізувати з різних джерел фінансові
ресурси, а також ефективно їх використовувати, забезпечуючи зростання
прибутку та капіталу.
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ФСС БУДУЩИМ МАМАМ
В данной статье рассмотрены все аспекты пособия по беременности и родам
для будущих мам. Представлены варианты расчета пособия в соответствии с
действующим законодательством, а также преимущества и недостатки при выборе
женщиной того или иного варианта расчета. Рассмотрен учет пособия по
беременности и родам в организации.
Ключевые слова: пособие по беременности и родам, Фонд социального
страхования, расчет пособия по беременности и родам, нормативное регулирование
пособия по беременности и родам.

Iliuhina A.
FSS EXPECTANT MOTHERS
This article discusses all aspects of maternity benefit for pregnant women. The
variants of calculating benefits in accordance with applicable law, and the advantages and
disadvantages in a woman's choice of a particular variant of calculation. We consider the
accounting benefits for pregnancy and childbirth in the organization.
Keywords: maternity allowance, social insurance, calculation of benefits for
pregnancy and childbirth, regulation benefits for pregnancy and childbirth.

Ілюхіна А.С.
ФСС МАЙБУТНІМ МАМАМ
У даній статті розглянуті всі аспекти допомоги по вагітності та пологах для
майбутніх мам. Представлені варіанти розрахунку допомоги відповідно до чинного
законодавства, а також переваги та недоліки при виборі жінкою того або іншого
варіанту розрахунку. Розглянуто облік допомоги по вагітності та пологах в організації.
Ключові слова: допомога по вагітності та пологах, Фонд соціального
страхування, розрахунок допомоги по вагітності та пологах, нормативне регулювання
допомоги по вагітності та пологах.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Защита материнства и детства
является одним из приоритетных направлений социальной политики
государства. Среди различных гарантий, направленных на поддержку
будущей мамы в период декретного отпуска, в течение которого женщина не
работает, следует выделить выплату пособия по беременности и родам,
выступающим главным, а чаще всего и единственным источником еѐ дохода.
Обязанность по выплате пособий по беременности и родам возложена
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на работодателя законодательством. При этом суммы пособий, начисленных
и выплаченных работодателем в пользу работниц, возмещается ему из
средств Фонда социального страхования РФ.
Вопросы исчисления и выплаты пособий по беременности и родам
остро стоят как перед работодателем, так и перед его работником. Сегодня,
прежде чем уйти в отпуск по беременности и родам, перед женщиной встает
проблема выбора одного из двух установленных законодательством
альтернативных вариантов расчета пособия. Это в свою очередь предполагает
знание методик расчета пособия и выбора того варианта, который
предполагает большую сумму пособия по беременности и родам. Для
организации же важен контроль за расчетом пособия, и правильный учет всех
сумм выплаченных застрахованной женщине, чтобы потом в полной мере
возместить их из Фонда социального страхования.
Цели статьи. Целью статьи является рассмотрение порядка
исчисления и учета пособия по беременности и родам, сравнение
действующих на сегодняшний день вариантов расчета пособия, а также
отражение данных выплат в пользу работников в отчетности организации.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Если на данный период у будущей мамы есть право выбрать для
себя наиболее выгодный расчет пособия по беременности и родам, то с 1
января 2013 года наступят изменения, зафиксированные в статье 1 №21-ФЗ от
25.02.2011г. Права выбора расчета пособий уже не будет. Средний дневной
заработок для исчисления рассматриваемых пособий будет определяться
путем деления заработка за два календарных года не на 730, а на число
календарных дней в этом периоде. В расчет не будут браться дни,
приходящиеся на следующие периоды:
 временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком;
 дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенкоминвалидом;
 периоды освобождения работника от работы с полным или
частичным сохранением заработной платы, если на сохраняемую заработную
плату за этот период не начислялись страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ.[7]
Таким образом, с 2013 г. при исчислении среднего заработка будут
учитываться только периоды, когда сотрудник фактически работал и имел
доход. Такие правила определения пособий по беременности и родам и по
уходу за детьми до 1,5 лет более выгодны для застрахованных лиц.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Возможность получать пособие по
беременности и родам дает государственное страхование. Согласно закону
№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19
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мая 1995 года пособие положено женщинам:
 работающие женщины (получают пособие по месту работы);
 женщины, оставшиеся без работы при ликвидации организации или
закрытии дела индивидуальным предпринимателем (получают пособие в
органах соцзащиты по месту жительства);
 студентки, обучающиеся на очном отделении, в различных
образовательных учреждениях (получают пособие в органах соцзащиты по
месту жительства в размере стипендий);
 женщины, проходящие военную службу по контракту, работающие в
органах внутренних дел, учреждениях уголовно-исполнительной системы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, в государственной противопожарной службе РФ, в таможенных
органах (получают пособие по месту службы в размере денежного
довольствия) [3].
Отказать женщине в назначении пособия по беременности и родам
могут в двух случаях. Первый - если не предоставлены все необходимые
документы. И второй - если пропущены сроки обращения за пособием. По
закону они составляет 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и
родам. Иначе пособия придется добиваться через суд.
Застрахованная женщина получает пособие по беременности и родам
за весь период отпуска, указанный в больничном листе. Его
продолжительность составляет в основном семьдесят календарных дней до
родов и столько же дней после родов. Законодательством предусмотрено
увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска. Например, при
многоплодной беременности отпуск до родов составляет восемьдесят четыре
дня. Сложные роды предусматривают отпуск после родов в пределах
восьмидесяти шести дней. При рождении двух или более детей
продолжительность отпуска после родов равна ста десяти дням. Пособие по
беременности и родам при усыновлении ребенка до трех месяцев
выплачивается с момента оформления документов на усыновление [4].
В 2012 году застрахованная женщина получает пособие в размере ста
процентов среднего заработка. При этом размер пособия не может превышать
максимального размера, установленного федеральным законом о бюджете на
очередной финансовый год. При работе застрахованного лица у нескольких
работодателей, сумма выплат не может превышать максимального размера
пособия по каждому месту работы. При наличии трудового стажа у будущей
мамы меньше шести месяцев, при расчете пособия учитывается минимальная
заработная плата, установленная законодательством.
Сегодня женщинам предоставлено право выбирать более выгодный
для себя расчѐт, при котором сумма пособия будет больше. Такой порядок
введен с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2012 г. [6] Другими словами, пособия
могут быть рассчитаны как по новым правилам, действующим с 2011 г., так и
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в старом порядке. Однако при исчислении пособий по-старому, т.е. исходя из
среднего заработка за последние 12 месяцев, нужно учитывать предельную
величину базы для начисления страховых взносов в ФСС, установленную в
соответствующем году.
Пособие будет рассчитываться по правилам, которые выбраны
застрахованным лицом (табл. 1). Ранее задачей работника для получения
пособия по беременности и родам было принести «больничный» и собрать
необходимые документы. Работник сам никогда не нес ответственности за
правила расчета, которые определялись по умолчанию. Сегодня без
получения дополнительных заявлений от работника, механизм по умолчанию
предусматривает правила расчета 2011 года. Пособие по беременности и
родам по новой схеме рассчитывается из заработка, взятого за два последних
календарных года перед уходом в отпуск по беременности и родам. При этом
будущая мама приносит «больничный» и не подает никаких заявлений.
Для более наглядного представления расчета пособия проведем
сравнительный анализ.
Таблица 1
Сравнительный анализ альтернативных вариантов расчета пособия по
беременности и родам
Порядок расчета пособия по беременности и родам
Критерий
сравнения

действовавший в 2010 году и
применяемый с 01.01.2011 по
31.12.2012

Место работы

Выплата пособия по
беременности и родам
осуществляется по всем местам
работы.

Расчетный
период

Пособие исчисляется из
заработка за последние 12
календарных месяцев,
предшествующих месяцу
наступления страхового случая.

Средний
дневной
заработок

Определяется путем деления
общего заработка за расчетный
период на число календарных
дней, за которые начислен
заработок.
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с 2011 по 31 декабря 2012
Выплата пособия по
беременности и родам или по
всем местам работы, или
только по одному месту
работы по выбору лица с
учетом заработка у других
работодателей.
Пособие исчисляется из
среднего заработка за два
календарных года,
предшествующих году
наступления страхового
случая.
Определяется путем деления
общего заработка за 2 года на
730 дней.
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Продолжение табл. 1

Исключаемые
периоды

Заработок

В заработок не
входит

Случай
выплаты
пособия из
расчета МРОТ

- период сохранения за
работником среднего заработка;
- период временной
нетрудоспособности, отпуска по
беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком;
- период простоя по вине
работодателя или по причинам,
не зависящим от работодателя и
работника;
- другие периоды, когда работник
освобождался от работы с
полным или частичным
сохранением заработной платы
или без оплаты (отпуск за свой
счет).
- а также другие периоды.
Включается весь облагаемый
заработок (заработная плата всех
видов, надбавки и доплаты к
тарифным ставкам, премии и
вознаграждения, включая по
итогам работы за год, и
единовременное вознаграждение
за выслугу лет).
Отпускные, больничные,
командировочные, разовые
премии к праздничным дням,
юбилейным датам, материальная
помощь и т.д.

Пособие выплачивается из
МРОТ, если общий страховой
стаж менее 6 месяцев (по всем
местам работы).

Составлено автором по [4,6,7].

183

Те же

В общий заработок входят:
зарплата, отпускные,
компенсация за
неиспользованный отпуск,
премии, материальная помощь
свыше 4000 руб., оплата за
время командировки и т.д.
Необлагаемые взносами
выплаты: выплаты по
больничным листам, пособия
(в том числе пособие по
безработице) и т.д.
Пособие выплачивается из
МРОТ, если в двух
календарных годах,
предшествующих году
наступления страхового
случая, отсутствует заработная
плата или средний месячный
заработок составляет ниже
МРОТ (если заработок за 2
года меньше 103 920 руб.).
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Новый порядок расчета будет выгодным, если работник имеет
равномерный доход и не имеет существенных перерывов. Невыгодно
использовать этот расчет, если в течение двух расчетных лет вы:
 не работали, много времени находились на «больничном» или были в
отпуске без содержания
 заработная плата была меньше, чем перед отпуском по беременности
и родам
 с заработной платы не платились налоги
 в расчетном периоде не работали по найму.
В таком случае полезен механизм расчета, используемый в 2010 году.
Расчет пособий по беременности и родам определялся исходя из доходов за
двенадцать календарных месяцев. Для расчета пособия, по правилам 2010
года, необходимо написать заявление, иначе будет принят порядок по
умолчанию, то есть 2011 года.
Чтобы избежать ошибок и произвести верный расчет пособия по
беременности и родам бухгалтеру следует быть внимательным и
последовательным в своих действиях. Для этого ему следует проводить
расчет пособия по алгоритму:
1) Выбор плательщика пособия
2) Определение расчетного периода
3) Определение выплат, включаемых в общий заработок
4) Расчет заработка за каждый год, входящий в расчетный период
5) Определение максимального и минимального значения пособия
6) Определение заработка, исходя из которого будет рассчитываться
пособие
7) Расчет размера среднего дневного заработка и дневного пособия
8) Расчет суммы пособия по беременности и родам
Сначала выбирается плательщик пособия. Если женщина работает у
одного работодателя, то здесь вопросов не возникает - у кого работает, тот и
выплатит пособие. Но в настоящее время распространена практика работы по
совместительству у нескольких работодателей.
Если на момент наступления страхового случая женщина работает у
нескольких работодателей, у которых работала и в течение расчетного
периода (два календарных года, предшествующих наступлению страхового
случая), пособие выплачивается по каждому месту работы исходя из
заработка у данного работодателя.
Если на момент наступления страхового случая женщина работает у
нескольких работодателей, а в двух предшествующих годах работала у
других работодателей (другого работодателя), пособие выплачивается по
одному месту нынешней работы. При этом учитываются выплаты,
получаемые работницей у других работодателей. Соответствующие
подтверждающие документы она должна представить.
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Если на момент наступления страхового случая женщина работает у
нескольких работодателей, а в двух предшествующих годах работала как у
этих, так и у других работодателей, пособие назначается либо по каждому
месту работы, либо по одному месту службы по выбору сотрудницы, то есть
действует либо первый, либо второй вариант из рассмотренных выше.
Начисление пособия организация отражает по дебету счета 69
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», субсчет 69-1
«Расчеты по социальному страхованию», в корреспонденции с кредитом
счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» [1].
Бухгалтер делает следующие проводки:
1) Дт 69.1 Кт 70 – начисление пособия по беременности и родам.
2) Дт 70 Кт 50(51) – выплата пособия по беременности и родам.
3) Дт 51 Кт 69.1 – возмещение пособия от ФСС на расчетный счет
организации.
При этом следует учесть, что сумма единовременного пособия при
рождении ребенка не подлежит обложению НДФЛ (п. 1 ст. 217 Налогового
кодекса РФ).
Обычно в организациях в рабочем плане счетов для удобства ведения
расчетов к 69 счету открываются два субсчета 69.1.1 «Расчеты с ФСС по
социальному страхованию» и 69.1.2. «Расчеты с ФСС по страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
В крупных организациях, с большой численностью работников для
контроля за учетом расчетов пособия по беременности и в рамках первого
названного субсчета целесообразно было бы открывать ещѐ один субсчет
69.1.1.1 «Расчеты с ФСС по пособиям по беременности и родам». Это
позволит облегчить учет и избежать возможных ошибок.
Сумму пособия по беременности и родам организация отражает в
Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС РФ) [2].
При заполнении формы 4-ФСС РФ
организация может
руководствоваться Рекомендуемым порядком заполнения Расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС РФ),
размещенным на официальном сайте ФСС РФ [8].
Форма 4-ФСС РФ представляется ежеквартально нарастающим итогом
не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в
территориальный орган (региональное отделение, филиал регионального
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отделения) ФСС РФ по месту регистрации организации-страхователя. Форма
4-ФСС РФ заполняется в рублях и копейках.
Выводы. Таким образом, расчет пособий по беременности и родам
является для бухгалтера трудоемкой задачей. Он важен как для учета
расчетов организации с Фондом социального страхования, так и для будущей
мамы. Необходимо следить за своевременным изменением законодательства
в этой области, чтобы правильно произвести все расчеты, а затем возместить
организации сумму выплаченного пособия из Фонда социального
страхования.
1. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина
России № 94н от 31.10.2000 г.
2. Приложение к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития
России N 871н от 06.11.2009 г.
3. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» №
81-ФЗ от 19.05.1995 г.
4. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» № 255-ФЗ от 29.12.2006
г.
5. Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд Социального страхования Российской Федерации, Федеральный
Фонд обязательного медицинского страхования» № 212-ФЗ от 24.07.2009 г.
6. Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством»» № 343-ФЗ от 8.12.2010 г.
7. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 14 федерального закона «об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством» и статьи 2 и 3 федерального закона «о внесении изменений
в федеральный закон «об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»»» № 21-ФЗ от 25.02.2011
г.
8. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fss.ru
9. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.consultant.ru
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ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрыты основные причины изменения учетной политики
предприятия в условиях реформирования национальной системы бухгалтерского
учета в Украине. Сделан акцент на необходимости совершенствования нормативноправовых актов по вопросам изменений учетной политики в условиях внедрения
Международных стандартов финансовой отчетности.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, стандарты, учетная политика,
изменения, ретроспективный метод, перспективный метод.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Важливість
дослідження порядку змін облікової політики підприємства в умовах
реформування національної системи бухгалтерського обліку в Україні та в
умовах впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності
обумовлена необхідністю надавати об’єктивну, достовірну, однозначну
інформацію користувачам для прийняття управлінських рішень. Зміни
методичних прийомів в бухгалтерському обліку впливають на фінансові
результати, тому змінюють показники майнового та фінансового стану
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підприємства, що, в свою чергу, впливає на прийняття рішень користувачами
бухгалтерської звітності. Порядок змін облікової політики не є досить
врегульованим чинною законодавчо-нормативною базою. Так, в П(С)БО 6
«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» наводяться лише
випадки, за яких можливі зміни в обліковій політиці. Однак, не наводяться
приклади обставин, за яких можливі зміни, не розкривається методика
відображення в обліку та у фінансових звітах цих змін. Подальший розвиток
ринкових умов господарювання та глобалізація економіки на макрорівні
обумовлюють необхідність формувати і удосконалювати облікову політику в
нашій країні в цілому та на кожному підприємстві зокрема.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання зміни облікової політики відображено в наукових
роботах Вериги Ю.А., Голова С.Ф., Голубничої Г.П., Гури Н.О.,
Житного П.Є., Коблянської Г.Ю., Лебедзевича Я.В., Мельник Т.Г.,
Пушкар М.С., Швеця В.Г. та інших. В цих працях були досліджені випадки
змін облікової політики, наведено приклади змін в обліковій політиці та в
облікових оцінках, надаються рекомендації відносно терміну та порядку
оформлення змін в обліковій політиці тощо.
Цілі статті. Метою статті є вивчення можливих напрямків, чинників
порядку змін облікової політики підприємства та надання пропозицій щодо
цих змін в умовах впровадження Міжнародних стандартів фінансової
звітності
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Підприємство має право
переглянути встановлену облікову політику, щоб привести її у відповідність з
вимогами, що змінилися, органу, що здійснює функції по державному
регулюванню методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності або
щоб досягти якісніших характеристик фінансової звітності, що складається,
виключно в регламентованих Положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку випадках [2]. При цьому згідно із п. 19 Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку 1 будь-яка зміна облікової політики має бути
обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності [6].
Так, відповідно до п. 9 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 6
зміна облікової політики відбувається : 1) обов'язково, якщо змінюються
вимоги орган, затверджуючого Положення (стандарти) бухгалтерського
обліку (Міністерства фінансів), а для підприємств державного, комунального
секторів економіки по приписах п. 3 розд. II Положення № 1213 - ще і органу
управління [7]. Приміром, з внесенням наказом Міністерства фінансів від
24.09.2010 р. №1085 змін в Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку
31, що набули чинності з 01.01.2011 р., усі підприємства(окрім суб'єктів
малого підприємництва) повинні капіталізувати фінансові витрати, пов'язані
із створенням кваліфікаційних активів. До вказаної дати капіталізація таких
витрат не була обов'язковою і здійснювалася у разі, якщо була передбачена
188

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

обліковою політикою підприємства. Зважаючи на те що змінилися норми
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 31 відносно визнання
фінансових витрат, знадобився перегляд облікової політики на
підприємствах, що враховували фінансові витрати у складі витрат періоду; 2)
добровільно, якщо: - змінюються статутні вимоги підприємства (для
підприємств державного, комунального секторів економіки по нормах п. 3
розд. II Положення № 1213 - змінюються вимоги засновницьких документів
підприємства). Прикладами необхідності перегляду окремих положень
облікової політики в зв'язку з цим можуть служити реорганізація
підприємства або ж зміна видів його діяльності, зафіксовані внесеними
змінами в статут підприємства; - зміни забезпечать достовірніше
відображення подій або господарських операцій у фінансовій звітності
підприємства.
При добровільному перегляді облікової політики можливою датою
початку застосування її змін може бути будь-яка визначена підприємством,
адже ні П(С)БО 6, ні інші нормативні акти в області бухгалтерського обліку
не містять прямих вказівок щодо порядку вступу в силу змін облікової
політики, що вносяться до неї підприємством на добровільній основі. Між
тим, з практичної точки зору, добровільну зміну облікової політики
доцільніше приурочити до 1 січня (початку фінансового року), зважаючи на
те що коригування облікової політики з початку нового звітного року
забезпечить послідовність облікового процесу впродовж усього цього року і
точну порівнянність показників фінансової звітності. Доповнювати ж обрану
облікову політику підприємства можуть у будь-який час, а не тільки з
початку нового календарного роки. Знову ж таки, якщо підприємство починає
діяльність, якою не займалося раніше, то внести поправки в облікову
політику у вигляді опису принципів і методів відображення фактів
господарського життя, відмінних по суті від тих, що мали місце раніше або
що виникли уперше, воно має право з такого моменту. Яких-небудь
коригувань фінансової звітності за минулі звітні періоди це не потребує,
оскільки ця подія не є зміною облікової політики.
Усі зміни, що вносяться в облікову політику, оформляються в тому ж
порядку, що і вже прийнята підприємством облікова політика, тобто
відповідним розпорядчим документом керівника підприємства - наказом,
яким коригується чинний базовий документ. При цьому немає необхідності
переписувати увесь наказ про облікову політику - досить сформулювати і
затвердити зміни, що вносяться у вже вживану підприємством облікову
політику. В ситуації, коли зміни в облікову політику за обсягом охоплюють
велику частину тексту такого документу або істотно впливають на його зміст,
Міністерство фінансів пропонує розпорядчий документ про облікову
політику викласти в новій редакції повністю [3]. За вимогами п. 11 П(С)БО 6
потрібно виходити з припущення, що змінена облікова політика
застосовувалася до подій і операцій завжди(з моменту їх виникнення), а не з
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дати прийняття нової облікової політики.
Міжнародний стандарт 8 (п.14) зазначає, що суб’єкт господарювання
повинен змінювати облікову політику, тільки якщо зміна: вимагається
стандартом або тлумаченням; приводить до того, що фінансові звіти надають
достовірну інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на
фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки
суб’єкта господарювання.
На відміну від «мобільної» облікової політики за національними
стандартами, облікова політика за МСФЗ може змінюватися тільки в разі
прийняття нового стандарту або внесення змін до чинних, а також з метою
підвищення інформативності фінансової звітності. Пояснюється це тим, що
«стабільна» облікова політика дозволяє порівняти фінансову звітність за різні
періоди. Тому якщо компанія вирішить змінити, наприклад, облікову
політику з нарахування амортизації ( вибрати інший метод нарахування) у
2012 році, їй доведеться наново перерахувати нараховану амортизацію за три
попередніх роки (ретроспективний перерахунок).
Порівняння умов зміни облікової політики в П(С)БО і МСБО свідчить
про те, що у вітчизняному законодавстві серед умов зміни облікової політики
має місце зміна статутних вимог, до яких можна віднести суттєві зміни умов
діяльності підприємства: реорганізація, зміна власників, організаційноправової форми, видів діяльності, ліквідація окремих структурних підрозділів
тощо. На облікову політику може впливати заборона чи обмеження
діяльності, зміна умов договорів зі споживачами та постачальниками,
введення
або
регулювання
цін
на
продукцію,
зміна
умов
зовнішньоекономічної діяльності. Статутні вимоги можуть змінюватися з
прийняттям нових законів і кодексів. Наприклад, з прийняттям Податкового
кодексу, на підприємстві суттєво змінилася податкова політика.
П(С)БО 6 і МСБО 8 припускають зміни в обліковій політиці, якщо
зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій
звітності підприємства. Наприклад, зміна методів оцінки запасів, які
вибувають, способів нарахування резерву сумнівних боргів, методів
нарахування амортизації необоротних активів може забезпечити більш
достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності. Однак
тільки зміну одного метода обліку запасів на інший можна віднести до змін в
обліковій політиці.
Порядок внесення змін до облікової політики регламентує
законодавство. Так, у Великобританії згідно з стандартом Statements of
Standard Accounting Practice 17 (SSAP 17) всі випадки змін після складання
балансу поділяються на ті, що підлягають коригуванню, матеріальні
(наприклад, операції, пов'язані з дебіторами) і не підлягають коригуванню, які
викладаються у примітці до звітності і описують їх результат і характер
(наприклад, нездійснені на дату складання балансу факти, такі як пожежа).
[11] Згідно з стандартом SSAP 2 Disclosure of accounting policies
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удосконалення облікової політики, що спричинило матеріальні (суттєві)
зміни, повинно відноситися до статей поточного звітного періоду, як
коригування до раніше нарахованих резервів, і зачіпати суму доходу
поточного періоду [12]. У Франції, наприклад, всі зміни в обліковій політиці
повинні проходити через рахунок прибутків і збитків за екстраординарними
статтями. Якщо зміни в обліку викликані удосконаленням облікової системи,
то всі коригування повинні відноситися до резервів. Події, що не підлягають
коригуванню, відповідно до базового принципу "діючого підприємства",
повинні бути детально проаналізовані в окремому предметі – управлінському
обліку. В Росії зміни в обліковій політиці повинні бути пояснені у річній
бухгалтерській звітності (пояснювальній записці). Всі виправлення облікових
даних як поточного, так і минулого року (після їх затвердження) проводяться
в звітності, складеній за звітний період, в якому були знайдені викривлення
[8].
Як і в міжнародній практиці бухгалтерського обліку, так і в вітчизняній
виділяється два методи відображення наслідків зміни облікової політики.
Проте у П(С)БО 6 конкретно не названі ці методи на відміну від
міжнародного стандарту, але, виходячи з сутності методів, перший метод
називається ретроспективним, а другий – перспективним.
Вплив зміни облікової політики на події і операції минулих періодів п.
12 П(С)БО 6 пропонує відбивати у фінансовій звітності шляхом: коригування
сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року; повторного
надання порівняльної інформації про попередні звітні періоди [7].
У міжнародній практиці приведений спосіб відображення у фінансовій
звітності наслідків зміни облікової політики позначений як ретроспективний.
Ретроспективне застосування означає, що нова облікова політика
використовується щодо подій та операцій з моменту їх виникнення. Це
потребує відповідних коригувань щодо попередніх періодів [1, С.137]. В
результаті звітні дані мають бути представлені таким чином, начебто нова
облікова політика застосовувалася завжди. Тобто відповідно до нової
облікової політики має бути перерахована фінансова звітність минулих
періодів.
Цим забезпечується порівнянність звітних даних поточного і вже
минулих звітних періодів. При ретроспективному способі відображення
наслідків зміни облікової політики виправленню полягає представлене у
відповідному рядку фінансової звітності сальдо нерозподіленого прибутку на
початок звітного року, а також значення пов'язаних з цією статтею показників
звітності. Якщо зміни облікової політики зачіпають інші, ніж
"Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) ", статті фінансовій звітності
(зокрема, статті активів, зобов'язань, власного капіталу), то залишки активів,
що входять, зобов'язань і власного капіталу на початок поточного звітного
періоду також підлягають коригуванню [10]. Повторне надання порівняльної
інформації у фінансовій звітності про попередні звітні періоди полягає в
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перегляді даних фінансової звітності за усі попередні звітні періоди таким
чином, начебто до подій і операцій спочатку застосовувалася змінена
облікова політика. В той же час потрібно враховувати, що ретроспективне
застосування змін в обліковій політиці не завжди можна здійснити.
Ретроспективний перерахунок при зміні облікової політики можна не робити:
1. У разі появи нового або зміни старого стандарту. При цьому треба
користуватися спеціальними перехідними положеннями, які будуть
відображені в новому стандарті.
2. Якщо компанією прийняте рішення провести переоцінку активів за
справедливою вартістю. Таку зміну відображають як переоцінку на певну
дату звіту.
3. Якщо компанія не може достовірно визначити, вплинула зміна
облікової політики тільки на конкретний період чи на всю звітність, складену
згідно з МСФЗ. У цьому випадку доведеться застосувати ретроспективний
перерахунок з найбільш раннього періоду, а це може бути і поточний період,
тобто «ретроспективи» не буде.
Висновки. Порядок змін облікової політики має велике значення для
підприємств різної величини, усіх форм власності, організаційно-правових
форм і видів діяльності. Облікова політика є складовою частиною фінансової
звітності підприємства, адже саме вона дозволяє поєднати ведення
бухгалтерських операцій та складання фінансової звітності. Значною мірою
від умілого визначення впливу зміни облікової політики на події і операції
минулих періодів буде залежати ефективність управління поточною
господарською діяльністю підприємства і що надзвичайно важливо –
стратегія його розвитку на перспективу, саме тому необхідно обґрунтовувати
методичні засади змін облікової політики. МСБО 8 «Облікові політики, зміни
в облікових оцінках та помилки» надає детальний опис порядку обліку
наслідків цих змін ретроспективним та перспективним методами.
Формування та дотримання прийнятої на підприємстві облікової політики є
однією з важливих умов отримання достовірної інформації для відображення
в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
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The publication is justified separation of agricultural land as assets of the company
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Ищенко М.Ю.
ОЦЕНКА И УЧЕТ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСЬКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В публикации обосновывается выделение земель сельскохозяйственного
назначения как активов предприятия и как отдельного объекта бухгалтерского учета
исходя из их специфических биологических, экономических и стратегических
особенностей и методики оценки прав на использование земли и даются
рекомендации по методике учета прав использования арендованных земельных
участков сельскохозяйственного назначения.
Ключевые слова: права пользования земельным участком, оценка, эмфитевзис,
учет.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Земельний потенціал
України є одним із найпотужніших у Європі. Ефективне використання
земель, особливо земель сільськогосподарського призначення (питома вага
яких в Україні становить близько 71%) є запорукою економічної та
продовольчої безпеки держави.
Серед пріоритетних завданнь аграрної науки Національною академією
аграрних наук України одним із основних виокремлено розроблення науковометодологічних засад розвитку земельних відносин та підвищення
ефективності використання сільськогосподарських земель [1].
Проблема інформаційного забезпечення землекористування є одним із
чинників, що стримує повне розкриття потенціалу сільськогосподарських
земель.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемам теоретичного та практичного обґрунтування обліку
земель в сільському господарстві останнім часом присвячені наукові праці
провідних вітчизняних вчених, що здійснюють дослідження в галузі
методології обліку. Серед них Ф.Ф. Бутинець, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук,
Г.Г. Кірейцев, М.Ф. Огійчук, Н.Л. Правдюк, М.С. Пушкар, Ю.С. Рудченко,
Л.К. Сук та інші.
Питання ефективного землекористування і землеволодіння ґрунтовно
висвітлено у працях Андрійчука В.Г., Саблука П.Т., Гайдуцького П.І.,
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Калетніка Г.М. та інших провідних вчених економістів.
Основною проблемою обліку в цих умовах є недосконалість методики
оцінки земель сільськогосподарського призначення, оцінки прав на їх
використання та відсутність методики і практики включення прав на
користування такими землями до вартості активів підприємства.
Цілі статті. Метою даної публікації є обґрунтування виокремлення
земель сільськогосподарського призначення як активів підприємства та як
окремого об’єкта бухгалтерського обліку виходячи із їх специфічних
біологічних, економічних та стратегічних особливостей, а також розроблення
методичних прийомів оцінки прав використання землі та обліку прав
використання орендованих земельних ділянок сільськогосподарського
призначення.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. За діючим
бухгалтерським законодавством земля відноситься до об’єктів основних
засобів і, відповідно, облік земельних ділянок за діючою методикою
здійснюється аналогічно іншим об’єктам основних засобів.
Відповідно
до
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку земля відноситься до основних засобів. В складі
основних засобів українських підприємств земля з’явилась після
набрання чинності П(С)БО 7 «Основні засоби», де її було класифіковано
на два окремі елементи: земельні ділянки та капітальні витрати на
поліпшення земель.
Відповідно до чинного в Україні законодавства та діючої методики
обліку, землі сільськогосподарського призначення не включені в економічний
оборот сільськогосподарських підприємств. З одного боку це є виправданим,
адже активи, що не належать підприємству і знаходяться в його користуванні
на правах операційної оренди не обліковуються на балансі підприємстворендарів.
На сьогодні чинним законодавством України [2] забороняється до
набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та
про ринок земель:
- внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів
господарських товариств;
- купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх
для суспільних потреб;
- купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і
зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які
перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва;
- купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і
зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, виділених в
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натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення
особистого селянського господарства;
- купівля-продаж або іншим способом відчуження і зміна цільового
призначення земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну
земельної ділянки на іншу земельну ділянку та вилучення (викупу) земельних
ділянок для суспільних потреб.
Таким чином, власних земельних ділянок сільськогосподарські
підприємства практично не можуть мати. Проте земля для
сільськогосподарських підприємств – це не звичайний актив, а основний засіб
виробництва, без якого здійснення сільськогосподарської діяльності просто
неможливе. Тому, на нашу думку, включення вартості земель або прав на їх
використання у вартість майна сільськогосподарських підприємств є
передумовою обґрунтованої його оцінки.
Для обліку власних земель в Інструкції щодо застосування Плану
рахунків передбачено субрахунок 101 «Земельні ділянки» рахунку 10
«Основні засоби». Проте, земля – специфічний засіб виробництва, який
має
здатність
відновлення
родючості,
використовується
для
вирощування біологічних активів і в якому також здійснюються
біологічні перетворення. Крім того, цей актив має стратегічне значення
для України. Тому, на нашу думку, необхідно розробити методику
відокремленого обліку наявності та використання землі як окремого
специфічного об’єкту обліку.
Для обліку землі, яка знаходиться в оренді також логічно було б
передбачити окремий забалансовий рахунок.
Для включення в економічний оборот вартості прав на
використання орендованих земель слід використовувати методику,
передбачену для оцінки прав користування земельною ділянкою на
умовах емфітевзису, що ґрунтується на попередньому визначенні
ринкової вартості земельної ділянки за Методикою експертної грошової
оцінки земельних ділянок, що затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2011р. № 1248 [3].
Відповідно до Цивільного кодексу України емфітевзиc - це
довгострокове, відчужуване та успадковуване речове право на чуже майно,
яке полягає у наданні особі права володіння і користування чужою земельною
ділянкою для сільськогосподарських потреб з метою отримання плодів та
доходів від неї з обов'язком ефективно її використовувати відповідно до
цільового призначення [4].
Суб'єктами емфітевзису є власник земельної ділянки та особа, яка
виявила бажання користуватися останньою для сільськогосподарських потреб
(землекористувач, емфітевта). Стороною відносин емфітевзису не може бути
особа, якій земельна ділянка надана на умовах постійного користування чи на
умовах оренди.
Об'єктом емфітевтичного права є користування земельною ділянкою
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сільськогосподарського призначення, що знаходиться у приватній,
комунальній або державній власності. Таке користування має обмежений
характер, оскільки власник передає емфітевті право володіння та право
цільового користування земельною ділянкою, зберігаючи за собою право
розпорядження нею. Сторони можуть звузити межі цільового використання
земельної ділянки, наприклад, зазначивши, що вона має використовуватися
під ріллю або багаторічні насадження тощо.
Відповідно до вищезазначеної методики оцінка права оренди
земельної ділянки для орендаря або права користування земельною
ділянкою на умовах емфітевзису для користувача визначається як
поточна вартість додаткового доходу, розмір якого визначається як
різниця між ринковим рівнем чистого операційного або рентного доходу
та чистим операційним доходом від надходження плати, визначеної
договором оренди земельної ділянки або договором користування
земельною ділянкою на умовах емфітевзису.
Для проведення оцінки права оренди земельної ділянки або права
користування земельною ділянкою на умовах емфітевзису для орендаря
земельної ділянки або користувача земельної ділянки, наданої на умовах
емфітевзису, застосовуються такі методичні підходи:
- зіставлення цін продажу;
- капіталізація додаткового доходу орендаря земельної ділянки або
користувача земельної ділянки, наданої на умовах емфітевзису від землі.
Оцінені за вказаною методикою права слід обліковувати на
балансі сільськогосподарських підприємств-орендарів за методикою
обліку нематеріальних активів.
Згідно зі ст. 13 Закону України «Про оцінку земель» для
«відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними
ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України»
потрібно обов’язково проводити експертну грошову оцінку земельних
ділянок [5]..
Таким чином у бухгалтерському обліку право користування земельною
ділянкою відображають так:
- Д-т субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»
К-т субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» - на суму
проведеної експертної оцінки земельної ділянки;
- Д-т субрахунку 154 К-т субрахунку 685 «Розрахунки з іншими
кредиторами» - на суму витрат, сплачених при оформленні державного акта
на право постійного користування земельною ділянкою.
Після оформлення права користування земельною ділянкою
(отримання відповідного державного акту) складається кореспонденція
рахунків: Д-т субрахунку 122 К-т субрахунку 154.
Якщо право постійного користування земельною ділянкою надають на
невизначений строк тоді нематеріальний актив з невизначеним строком
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використання в бухгалтерському обліку не амортизується [6]. Проте, права на
використання отриманих в оренду сільськогосподарськими підприємствами
земельних ділянок мають визначений договором оренди строк. Тому,
нарахування амортизації на вказані нематеріальні активи слід здійснювати
протягом строку їх корисного використання тобто протягом терміну оренди.
При цьому складатиметься кореспонденція рахунків Д-т субрахунку 231
«Рослинництво»
К-т
субрахунку
133
«Накопичена
амортизація
нематеріальних активів». Одночасно на суму нарахованої амортизації слід
зменшити розмір додаткового капіталу склавши кореспонденцію Д-т
субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» К-т 745 «Дохід від
безоплатно одержаних активів».
Висновки. Визнання, облік та оцінка земель сільськогосподарського
призначення повинна здійснюватись виходячи з того, що це особливий
стратегічний актив, який є національним багатством, суспільним активом,
основою абсолютної додаткової вартості, основою продовольчої та
економічної безпеки країни.
Особливості земель сільськогосподарського призначення вимагають
виділення їх в окрему групу активів та розроблення специфічної методики
обліку вказаних активів та прав на їх використання.
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Калашова Д.А.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ
ПЕРІОДІВ У РОСІЇ
У даній статті розглянуті особливості обліку витрат майбутніх періодів.
Запропоновано рекомендації для облікової політики організації з метою податкового
обліку.
Ключевые слова: бухгалтерська звітність, витрати майбутніх періодів, витрати.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. В Положении по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности исключены упоминания о
расходах и доходах будущих периодов.
Внесены изменения в п. 65 Положения, посвященный расходам
будущих периодов. В новой редакции указано, что затраты, произведенные
организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями
признания активов, установленными нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для
списания стоимости активов данного вида.
Начиная с отчетности за 2011 год пункт 65 Положения по ведению
бухгалтерского учета нужно применять в новой редакции. Теперь он звучит
так: «Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но
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относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском
балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат
списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного
вида» [2].
Цели статьи. Целью данной статьи является изучение учета расходов
будущих периодов и отражение их в отчетности.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. В статье Зайковой Е.А., рассмотрено использование в
бухгалтерской отчетности счета 97 «Расходы будущих периодов». Автор
отмечает, что счет 97 «Расходы будущих периодов» не отменен, однако
пришло время его расчистить. Не все затраты (относящиеся к нескольким
отчетным периодам) можно отнести на расходы будущих периодов, а только
те, о которых упоминается в нормативно-правовых актах по бухгалтерскому
учету.
Не могут учитываться в составе расходов будущих периодов авансы,
которые перечислены в счет будущих поставок товаров, выполнения работ
или оказания услуг. В составе расходов будущих периодов могут
учитываться только фактически произведенные расходы организации,
подтвержденные первичными документами, показывающими, что товары
приобретены, работы выполнены, услуги оказаны, имущественные права
переданы.
Если в положениях по бухгалтерскому учету и других документах по
бухгалтерскому учету предусмотрен перенос затрат на будущее, то
пользоваться счетом 97 «Расходы будущих периодов» можно до тех пор, пока
Минфин России не приведет в порядок все нормативные правовые акты по
бухгалтерскому учету [3].
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Зайкова Е.А. отмечает, что
понятие «расходы будущих периодов» никто не отменял. На сегодняшний
день упоминание о них присутствует в нескольких действующих
нормативных актах по бухгалтерскому учету:
- в Приказе Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 94н).
В Инструкции № 94н счету 97 «Расходы будущих периодов» отводится
следующая роль. Он предназначен для обобщения информации о расходах,
произведенных в данном отчетном периоде, но относящихся к будущим
отчетным периодам. Аналитический учет по счету 97 ведется по видам
расходов;
- в Приказе Минфина России от 28.12.2001 № 119н «Об утверждении
Методических
указаний
по
бухгалтерскому
учету материальнопроизводственных запасов» (далее - Методические указания № 119н).
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В п. 94 Методических указаний № 119н стоимость материалов,
отпущенных на производство, но относящихся к будущим отчетным
периодам (подготовительные работы в сезонных производствах, горноподготовительные работы, освоение новых предприятий, производств, цехов
и агрегатов (пусковые расходы), на подготовку и освоение производства
новых видов продукции и новых технологий, рекультивация земель),
зачисляется на счет учета расходов будущих периодов. На этот счет
стоимость отпущенных материалов может относиться и в других случаях,
когда возникает необходимость распределения затрат на ряд отчетных
периодов;
- в Приказе Минфина России от 24.10.2008 № 116н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного
подряда» (ПБУ 2/2008)».
В п. 16 ПБУ 2/2008 отражено, что расходы по договору признаются в
том отчетном периоде, в котором они понесены. При этом расходы,
относящиеся к выполненным по договору работам, учитываются как затраты
на производство, а расходы, понесенные в связи с предстоящими работами, как расходы будущих периодов. По мере признания выручки по договору
расходы по нему списываются для определения финансового результата
отчетного периода в порядке, установленном ПБУ 2/2008;
- в Приказе Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007)».
В п. 39 ПБУ 14/2007 нематериальные активы, полученные в
пользование, учитываются пользователем (лицензиатом) на забалансовом
счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения,
установленного в договоре.
При этом платежи за предоставленное право использования
результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации,
производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые
в порядке и сроки, установленные договором, включаются пользователем
(лицензиатом) в расходы отчетного периода [3].
Затраты, относящиеся к следующим периодам, теперь расцениваются
как активы, которые подлежат учету в соответствии со специальными
правилами. Действительно, расходы будущих периодов отражаются не в
отчете о прибылях и убытках, а в бухгалтерском балансе.
Теперь организация не вправе самостоятельно квалифицировать
затраты, относящиеся к следующим периодам, в качестве расходов будущих
периодов и устанавливать порядок их списания (следует руководствоваться
лишь прямыми предписаниями нормативных правовых актов по
бухгалтерскому учету).
Затраты, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся
к следующим отчетным периодам, квалифицируются как активы, а не как
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расходы будущих периодов [1].
Многие эксперты в области бухгалтерского учета указывают, что
изменения п. 65 Положение по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности, не повлекли за собой внесение изменений в другие
нормативные акты, регулирующие правила ведения бухгалтерского учета:
 остался неизменным комментарий к счету 97 «Расходы будущих
периодов» в Инструкции по применению Плана счетов, на котором
предлагается учитывать расходы, связанные с горно-подготовительными
работами и подготовительными к производству работами в связи с их
сезонным характером, а также с освоением новых производств, установок и
агрегатов и пр.
 в п. 94 Методических указаний по учету МПЗ сказано о зачислении
стоимости материалов, отпущенных на производство, но относящихся к
будущим отчетным периодам (подготовительные работы в сезонных
производствах,
горно-подготовительные
работы,
освоение
новых
предприятий, производств, цехов и агрегатов (пусковые расходы), подготовка
и освоение производства новых видов продукции и новых технологий,
рекультивация земель), на счет учета расходов будущих периодов.
 в п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации»: расходы признаются в
отчете о прибылях и убытках путем их обоснованного распределения между
отчетными периодами, когда расходы обусловливают получение доходов в
течение нескольких отчетных периодов и связь между доходами и расходами
не может быть определена четко или определяется косвенным путем.
 в п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации» сказано о переходящих
расходах, имеющих отношение к получению доходов в последующих
отчетных периодах, касающемся порядка формирования себестоимости
продаж для целей определения финансового результата по обычным видам
деятельности [5].
У бухгалтеров возникают вопросы по учету расходов, которые ранее
учитывались на счете 97 «Расходы будущих периодов» и которые
необходимо учитывать в текущем периоде.
Расходы есть, они относятся к последующим отчетным периодам, в то
же время отсутствуют специальные правовые акты по бухгалтерскому учету,
содержащие условия признания соответствующего актива и порядок его
списания. Последнее обстоятельство идет в разрез с п. 65 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в актуальной
редакции.
Однако, руководствуясь п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации»,
организация, по нашему мнению, должна разработать обоснованный способ
распределения данных расходов и включать их стоимость в актив баланса
либо признавать текущими расходами и отражать в отчете о прибылях и
убытках [1].
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Данный подход соответствует и принципам МСФО, где понятие
«расходы будущих периодов» отсутствует, и при принятии решения об
отнесении затрат к тому или иному объекту учета следует руководствоваться
общими принципами признания активов, обязательств, доходов и расходов.
Отметим, что ни одним нормативным актом не предусмотрен порядок
действий организации в 2011 году в отношении остатков, находящихся на
счете 97 «Расходы будущих периодов». По нашему мнению, организация
должна проанализировать, остатки по каким объектам учитываются на
данном счете, и в том случае, если данные затраты не могут быть прямо
отнесены к расходам будущих периодов (а прямо они могут быть отнесены,
только если объект учета соответствует понятию актива) исходя из
требований измененных нормативных актов, перевести их со счета 97 на
соответствующие счета затрат или расчетов. Данные изменения необходимо
отразить в бухгалтерской справке [4].
В рассматриваемой ситуации расходы, учитываемые на счете 97,
понятию актива не соответствуют.
Согласно п. 17 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат
признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить
выручку, прочие или иные доходы и независимо от формы осуществления
расходов (денежной, натуральной и иной).
При этом в соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации»
расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной
формы осуществления (допущение временной определенности фактов
хозяйственной деятельности) [2].
Таким образом, в бухгалтерском учете расходы на счетах
бухгалтерского учета отражаются в том периоде, в котором они произошли.
При этом не имеет значения, получен доход или нет.
Многие специалисты стали задаваться вопросом, какие суммы нельзя
показывать по счету 97«Расходы будущих периодов».
По нашему мнению, с этого года в расходы будущих периодов нельзя
включать авансы и предоплаты, то есть суммы, которые по условиям
договора могут быть возвращены (полностью или частично). Такие условия
обычно предусмотрены в договорах страхования, при оформлении подписки
на газеты и журналы и пр.
Объяснение простое: выданные авансы по своей сути не являются
расходами. Предоплата, перечисленная поставщику, означает лишь то, что у
организации появилась дебиторская задолженность. Поэтому отражать ее
следует на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» либо на счете
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Если же из договора следует, что предприятие ни при каких
обстоятельствах не сможет получить обратно перечисленные деньги, то такие
суммы допустимо провести как РБП. Это относится, в числе прочего, к
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платежам за лицензии, патенты и т.д.
По поводу остатков по счету 97 «Расходы будущих периодов» на
начало 2011 года, эксперты, отвечают, что по результатам инвентаризации,
проведенной на начало этого года, бухгалтер должен проанализировать
каждую величину на счете 97 «Расходы будущих периодов». Вполне
вероятно, там обнаружатся выданные авансы, либо суммы, попавшие сюда по
ошибке. От них нужно избавиться, то есть перенести на другие счета:
предоплату – на счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», ошибочные величины – на
те счета, где им полагалось быть изначально. В итоге на счете РБП останутся
лишь затраты, которые относятся к нескольким отчетным периодам и
которые не будут возвращены на расчетный счет или в кассу компании [4].
Выводы. На основании выше изложенного рекомендуем внести
изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета в части
изменения учета расходов, которые ранее отражались на счете 97 «Расходы
будущих периодов». В учетной политике, рекомендуем указать расходы,
которые подлежат учету на затратных счетах с последующим включением в
себестоимость выпускаемой продукции, работ, услуг, а также расходы,
которые будут признаны в составе текущих расходов и учтены при
формировании финансового результата отчетного периода. Кроме того,
рекомендуем в учетной политике для целей налогового учета раскрыть
информацию о признании произведенных затрат в составе косвенных
расходов: затрат на подписку периодических изданий, на приобретение
лицензий, неисключительных прав и др.
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В статье раскрывается один из основных факторов успешного
функционирования сельскохозяйственного производства, которым является внедрение
системы управленческого учета на предприятиях. В связи с этим тема исследования
является актуальной.
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Kalashovа D.
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN AGRICULTURAL
ORGANIZATIONS RUSSIA
The article reveals one of the key factors in the successful operation of agricultural
production, which is the implementation of management accounting in enterprises. In
connection with this research topic is relevant.
Ключевые слова: the administrative account, introduction, accounting, control,
planning, agricultural organizations

Калашова Д.А.
РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ РОСІЇ
У статті розкривається один з основних факторів успішного функціонування
сільськогосподарського виробництва, яким є впровадження системи управлінського
обліку на підприємствах. У зв'язку з цим тема дослідження є актуальною.
Ключевые слова: управлінський облік, впровадження, бухгалтерський облік,
контроль, планування, сільськогосподарські організації.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. В настоящее время проблема
применения управленческого учета в целях повышения эффективности
управления организацией приобретает все большую актуальность. При этом
необходимо отметить особую важность решения данного вопроса для
организаций российской экономики. Это обусловлено как отсутствием
единой методологической базы и рекомендаций по организации
управленческого учета в отдельных отраслях российской экономики, так и в
целом особенностями становления и развития управленческого учета в
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России.
В результате аграрной реформы в сельском хозяйстве страны
произошли значительные экономические преобразования, усложнился
процесс управления организацией. В этих условиях главным содержанием и
целевой стратегией данного объективного процесса должны быть и
радикальные изменения содержания и характера отношений собственности,
существенное расширение самостоятельности в принятии и реализации
управленческих решений, значительное разнообразие используемых форм,
внутренних экономических отношений и осуществление интенсивного типа
воспроизводства. Хозяйственная самостоятельность сельскохозяйственного
предприятия одновременно предполагает ответственность за принимаемые
управленческие решения, а неопределѐнность внешней и в ряде случаев
внутренней среды, жесткая конкуренция существенно повышают роль и
значение учѐтно-экономической информации в принятии решений.
В сельском хозяйстве Российской Федерации пока не существует
специально организованной информационной системы управления
сельскохозяйственными организациями, которая активно и адекватно
отражала бы различные аспекты и тенденции, позволяла бы предвидеть
воспроизводственный процесс, а в итоге оптимизировать деятельность
организаций и агропромышленного комплекса в целом.
Сложившаяся ситуация в стране, диктует новые основы
реформирование аграрного сектора в сельскохозяйственных организациях с
позиции вступления в ВТО. Постановка управленческого учета для
сельскохозяйственных процедур не разработана, ведь именно она бы в
значительной степени обеспечивала бы руководство организации
максимально
полной
информационной
базой,
необходимой
для
эффективного, структурированного и последовательного протекания
управленческой деятельности.
Цели статьи. Цель статьи - раскрытие вопросов организации
управленческого учета в методическом, техническом, организационном
аспектах, рассмотрение их и взаимосвязь уровней организации учета на
сельскохозяйственных предприятиях. Организация управленческого учета
является внутренним делом самой организации. В отличие от финансового
учета, ведение управленческого учета не обязательно для предприятия.
Система управленческого учета служит лишь интересам эффективного
управления, поэтому решение о целесообразности ее ведения руководитель
организации принимает исходя из того, как он оценивает затраты и выгоды от
ее функционирования.
Внутрихозяйственный учет эффективен, если он позволяет облегчить
достижение целей предприятия при как можно меньших затратах на
организацию и функционирование самого учета.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Проанализировав исследования М.В. Вахориной, на рис. 1
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предложим схему управленческого учета, адаптированную к специфике учета
сельскохозяйственных организаций [1].
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Согласно приведенной схеме,
управленческому учету должна предшествовать его постановка в
организации в процессе ее финансово-хозяйственной деятельности (ФХД).
Процесс ФХД
сельскохозяйственной
организации

Учетная политика
сельскохозяйственной
организации

Нормативы
деятельности

Управленческий учет

Система учета затрат
Попроцессный метод
(сезонное
производство)
Позаказный метод
(наличие
незавершенного
производства)

Попередельный метод
(производство
растениеводческой
продукции)

Нормативный метод
(нормы расхода семян,
кормов)

Система показателей

Показатели объема и
качества
(урожайность,
жирность молока)

Система
управленческих
отчетов
Частная отчетность –
ежемесячный отчет о
работе филиала
Общая отчетность –
квартальный отчет
бригады

Показатели и
нормативы основных
производственных
средств, нормируемых
оборотных средств

Внешняя отчетность –
о характере
деятельности,
доходности

Издержки
производства (брак
производства)

Внутренняя отчетность
– отчет о работе смены
(коровник)

Рис. 1. Управленческий учет сельскохозяйственных организаций.
Учитывая специфику аграрной сферы в учетной политике для целей
управленческого учета, для регулирования ФХД организации с учетом
использования данных агрономического, агротехнического, зоотехнического
и кадастрового учета предлагаем указывать нормативы расходов семян,
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нормы высадки посадочного материала, объемы производственных
мощностей организации, согласно которым будет осуществляться процесс
производства, выпуска и реализации сельскохозяйственной продукции,
исходя из их масштабов деятельности, объемов производства, сезонности
труда, готовности к возникновению инфекционных заболеваний и их
устранению (животноводство, растениеводство) структурирования системы
учета затрат и т.д.
Полученная
информация
имеет
большую
ценность
для
управленческого персонала организации в целях принятия современных и
рациональных управленческих решений, поэтому необходимо разработать
систему показателей, индивидуальных для каждой сельскохозяйственной
организации, характеризующих ее деятельность.
Относительно системы управленческой отчетности на законодательном
уровне, как в отечественной практики, так и в международных стандартах нет
регламентов, следовательно, включению подлежит та информационная база,
которая непосредственно и влияет на понятие управленческих решений в
каждой конкретной организации.
И так, управленческий учет включает [3]:
1. Постановку управленческого учета:
- классификаторы управленческого учета;
- управленческий план счетов;
- особенности ведения операций управленческой бухгалтерии
взаимосвязь с налоговым учетом и финансовым учетом;
- внутренние нормативные документы;
- организация документооборота;
- организационные изменения;
- выбор программного обеспечения для ведения управленческого учета;
- аудит управленческой отчетности и порядка ведения управленческого
учета.
2. Создание информационной базы для построения системы
управленческого учета.
3. Разработка методики формирования управленческой отчетности.
4. Построение системы управления затратами, расчета себестоимости.
5. Построение системы управленческой отчетности, написание
регламентов подготовки и представления отчетности.
6. Организационное проектирование отдела управленческого учета:
- Положение об отделе;
- Должностные инструкции;
- Контракты.
7. Участие в подборе кадров в отделе управленческого учета:
- Требования к уровню квалификации сотрудников;
- Собеседование с претендентами.
8. Обучение сотрудников.
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9. Сопровождение – поддержание системы управленческого учета в
актуальном состоянии.
Развитие рыночных отношений и интеграция экономики страны в
мирохозяйственные связи обусловили необходимость реформирования
отечественной системы бухгалтерского учѐта в соответствии с
международными требованиями. В этой связи принципиальные положения
МСФО 41 «Сельское хозяйство» без глубокой перестройки правил ведения
традиционного финансового учѐта могут быть успешно реализованы лишь в
рамках функционирования системы управленческого учѐта.
В современных условиях поиск путей эффективного использования и
управления ресурсами, контроль за качеством и объѐмом получаемой
продукции, определение и сопоставление финансовых результатов с
затратами по видам производимой продукции и оценка экономической
эффективности
хозяйственной
деятельности
сельскохозяйственного
предприятия в целом возможны только в системе управленческого учѐта.
Поэтому исследования в области совершенствования методики
управленческого учѐта, становления управленческого информационного
учѐтного пространства представляется весьма своевременным и значимым
как для теории, так и для практики учѐта в сельскохозяйственных
организациях.
Выводы. Таким образом, из всего вышеизложенного следует, что для
сельскохозяйственных предприятий внедрение управленческого учета
особенно необходимо. Так как предприятия АПК отличаются сезонностью
производства (применительно к отрасли растениеводства), поэтому
информация о затратах предприятий, структурных подразделений часто
получается не достоверной. Возрастание контроля за затратами и управление
организацией обусловливают актуальность внедрения управленческого учета
и совершенствования управленческого учета затрат. Внедрение на
сельскохозяйственных предприятиях социально-экономических методов
управления производством на принципах самоконтроля, самофинансирования
и самоуправления позволит повысить эффективность контроля за затратами с
целью выявления неиспользованных резервов и их мобилизации в
производство, а также производить более обоснованную оценку деятельности
отдельных структурных подразделений [2]. Система управленческого учета
обеспечит точное проведение детального анализа экономических показателей
структурных
подразделений,
позволит
качественно,
рационально
осуществлять управление подразделениями (сегментами) путем принятия и
реализации научно обоснованных управленческих решений.
1. Вахорина, М.В. Проблемы внедрения управленческого учета в организациях
[Электронный ресурс] / М.В. Вахорина // Бухгалтер и закон. – 2009. - №2. Правовая
информационно-справочная система – Консультант Плюс.
2. Кашинская Ю.В., Киркеева Л.И. Роль управленческого учета в экономическом

209

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».
развитии предприятий АПК / Ю.В. Кашинская // Вестник Алтайского
государственного аграрного университета. – 2007. – № 11.
3. Управленческий учет: [Офиц. сайт].2012. http://www.aiscons.ru (03.11.2012).
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ПРОБЛЕМЫ АМОРТИЗАЦИИ КАК ИСТОЧНИКА
ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В данной статье рассмотрена амортизация основных средств как
экономическая категория, а также раскрыты имеющиеся в настоящее время проблемы
амортизации как основного источника воспроизводства основных средств.
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Kalustov R.
PROBLEMS AS A SOURCE OF REPRODUCTION DEPRECIATION OF
FIXED ASSETS
In this paper the depreciation of fixed assets as an economic category, and discloses
the currently available amortization problems as the main source of reproduction of fixed
assets.
Keywords: depreciation, fixed assets, obsolescence, physical wear and tear,
depreciation methods, useful lives, the cost, the residual value.

Калустов Р.Г.
ПРОБЛЕМИ АМОРТИЗАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДТВОРЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
У даній статті розглянута амортизація основних засобів як економічна
категорія, а також розкриті наявні в даний час проблеми амортизації як основного
джерела відтворення основних засобів.
Ключові слова: амортизація, основні засоби, моральний знос, фізичне
зношення, способи амортизації, строк корисного використання, первісна вартість,

залишкова вартість.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Как известно, практически любые
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объекты основных средств под влиянием технических и экономических
факторов постепенно утрачивают свои первоначальные свойства и
подвергаются физическому и моральному износу. В процессе своего
использования амортизируемое имущество, представленное основными
средствами, изнашивается, теряет свою стоимость, постепенно перенося ее на
издержки производства или обращения в виде амортизационных отчислений.
Традиционным считается осуществление воспроизводства основных
средств через механизм амортизации. Кроме того, исследования показали, что
в современных условиях российской действительности амортизация является
практически единственным источником инвестиций и воспроизводства
объектов основных средств.
Под амортизацией понимается процесс постепенного перенесения
стоимости объекта основных средств на себестоимость продукции (работ
услуг) [4, с. 3].
С одной стороны, амортизация предполагает постепенное уменьшение
стоимости амортизируемого имущества, с другой – является одной из статей
и одним из элементов расходов организации, тем самым напрямую влияя на
финансовый результат деятельности организации. Таким образом, можно с
уверенностью говорить о том, что амортизационные отчисления – это особая
экономическая категория, выступающая одновременно как издержки
производства, так и ресурс воспроизводства [2, с. 19].
Также амортизацию трактуют одновременно как фонд и резерв. В
бухгалтерском учете имеют место два подхода к пониманию сущности
амортизации, сочетание которых дает целостное состояние об этом процессе.
Поскольку управление организацией и построение системы бухгалтерского
учета осуществляется исходя из предположения непрерывности и
продолжения деятельности, процесс амортизации позволяет достигнуть две
цели. С одной стороны, возместить из выручки от продажи затраченные при
потреблении ресурсов средства, с другой стороны – создать фонд на
замещение активов.
Цели статьи. Трактовка амортизации как фонда и резерва имеет смысл
только тогда, когда организация собирается производить замену
существующих объектов по истечении срока их эксплуатации. В противном
случае амортизация сводиться лишь к возмещению за счет покупателей ранее
понесенных на приобретение имущества затрат [2, с. 161].
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Важным моментом в управлении
основными средствами организации является выбор способа начисления
амортизации. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» установлено четыре
способа начисления амортизации [1, с. 3].
Линейный способ – сумма амортизационных отчислений определяется
исходя из первоначальной (текущей, восстановительной) стоимости объекта
основного средства и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
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полезного использования этого объекта.
Способ уменьшаемого остатка – сумма амортизации определяется
исходя из остаточной стоимости объекта основного средства на начало
отчетного периода и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
полезного использования этого объекта и коэффициента не выше 3,
установленного самой организацией.
Способ списания стоимости по сумме чисел лет полезного
использования – амортизационные отчисления определяются исходя из
первоначальной стоимости объекта основного средства и соотношения, в
числителе которого число лет, остающихся до конца срока полезного
использования объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока полезного
использования.
Способ списания стоимости пропорционально объему продукции,
работ – сумма амортизационных отчислений производится исходя из
натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и
соотношения первоначальной стоимости объекта основного средства и
предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного
использования объекта основного средства.
При этом наиболее распространенным является в настоящее время
линейный способ. В пользу данного способа говорит простота и понятность
его исчисления, сближение бухгалтерского и налогового учета, что немало
важно при исчислении налога на прибыль организации.
Однако применение данного способа не обеспечивает даже простого
воспроизводства
основных
средств,
поскольку
накопленные
амортизационные отчисления не эквивалентны стоимости нового объекта
основного средства. Все это обусловливает необходимость использования
других, нелинейных способов амортизации, которые отвечали бы степени
физического износа и приводили бы к ускорению оборачиваемости объектов
основных средств.
Проведенные исследования показали, что на современном этапе
амортизация перестала выполнять свои прямые функции и превратилась
лишь в номинальную величину, используемую как показатель отчетности,
статьи калькуляции, элемент расходов организации.
Те амортизационные отчисления, которые возвращаются организации
вместе с остальными затратами в составе выручки от продажи продукции
(работ, услуг) перестали предназначаться для воспроизводства основных
средств, что приводит к их «проеданию» организацией. Это усугубляется еще
и тем, что отсутствует, как это осуществлялось ранее, амортизационный
фонд, средства которого должны были направляться на дальнейшее
воспроизводство объектов основных средств.
Следует также отметить, что имеющие место инфляционные процессы
в экономике не позволяют организациям в достаточной мере использовать по
назначению амортизационные отчисления, поскольку их явно не достаточно
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для даже простого воспроизводства.
Амортизационная политика является одним из важнейших
инструментов управления основными средствами и организаций, важнейшим
рычагом стимулирования осуществления инвестиций в обновление и
совершенствование основных средств, перевооружения и совершенствования
производства.
Выводы. В соответствии с этим считаем необходимым проведение
грамотной и последовательной амортизационной политики, элементами
которой должны стать следующие.
1. Выбор соответственного способа начисления амортизации,
позволяющего максимально и в кратчайший срок перенести стоимость
основных средств на затраты и направить полученные таким образом
амортизационные отчисления на дальнейшее воспроизводство объектов
основных средств. Таким способом может стать способ ускоренной
амортизации (например, способ уменьшаемого остатка) или способ списания
стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг), что
предполагает отказ от традиционного линейного способа.
2. Строгое соответствие основному назначению амортизации –
воспроизводство
основных
средств,
что
предполагает
создание
амортизационного фонда и контроль за использованием его средств на строго
определенные цели – воспроизводство основного капитала.
3. Определение оптимального эффективного срока использования
объектов основных средств с учетом воздействия на него различных
факторов. К таким факторам могут быль отнесены такие факторы, как
уровень национально-технического прогресса, предполагающий моральный
износ объектов основных средств, учет временного фактора и т. д.
Таким образом, амортизационная политика в современных условиях
должна быть направлена на уменьшение времени возврата вложенных
средств в основной капитал и эффективное управление основными
средствами в целом.
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Капатуріна В.О.
ЕТАПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ОБЛІКУ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ВИМОГ
МСФЗ
У даній статті розглянуті основи трансформації облікової політики та обліку
відповідно до МСФЗ. Виділено переваги та недоліки етапів трансформації та типові
коригування, вироблені при трансформації звітності відповідно до МСФЗ. Одна з
центральних проблем у вдосконаленні первинного обліку відповідно до МСФЗ інтеграція, спрямована на ліквідацію дублювання при зборі й реєстрації вихідної
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. В целях ускорения перехода на
Международные стандарты, принят Международный стандарт финансовой
отчетности (IFRS) 1 «Первое применение МСФО». В соответствии с этим
стандартом компания, впервые применяющая МСФО, обязана выполнить
каждый МСФО и интерпретацию, действующие на момент первого
применения.
Целью статьи является рассмотрение и обоснование предложений по
развитию отечественной системы бухгалтерского учета на предприятиях и
совершенствования еѐ в соответствии с МСФО.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. На текущий момент можно выделить только три методики,
которые позволяют формировать международную отчетность в условиях
нормативно навязываемых различий между международной практикой и
национальными требованиями. Это:
1) организация независимого параллельного учета;
2) внедрение технологии трансформационных таблиц;
3) использование специализированного программного обеспечения.
В отношении последней методики необходимо подчеркнуть, что она
позволяет вести учет одной и той же операции сразу на двух (или больше)
планах счетов. Достоинство этого метода заключается в том, что
подавляющее большинство операций (80-90%) не требует двойной обработки
документов, как в первом случае. Это позволяет снизить издержки на
персонал, снизить риски, связанные с необходимостью отражения
документов двумя бухгалтерами.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. МСФО — это стандарты не по
практике бухгалтерского учета, а по признанию и раскрытию данных
финансовой отчетности. Практика учета сохраняется, но повышается уровень
предварительных расчетов, суждений перед признанием того или иного
события или операции. Под признанием следует воспринимать отражение
операции или события на счетах бухгалтерского учета, т.е. если в учете
произведена запись, то это и считается, что бухгалтер признал эту операцию
или событие. Главным документом бухгалтера должна являться учетная
политика, при наличии которой, при условии, что она создана в точном
соответствии с МСФО, можно быть уверенным, что финансовая отчетность
будет составлена правильно. Поэтому основной работой по переходу на
МСФО является разработка детальной учетной политики. В международной
практике аудита, например, подробному исследованию подвергается учетная
политика, которая и дает представление о профессионализме бухгалтера,
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правильности профессионального суждения, а соответственно, и общего
предварительного представления об объективности и достоверности самой
финансовой отчетности.
При первом применении МСФО очень важно грамотно составить
учетную политику. От того, насколько хорошо продумана система учета в
компании, будут зависеть итоговые показатели финансовой отчетности.
В соответствии с МСФО «Учетная политика, изменения в расчетных
оценках и ошибки» (далее – МСФО 8), учетная политика представляет собой
конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практику,
применяемые организацией для подготовки и представления финансовой
отчетности.
В соответствии с МСФО 1, учетная политика представляет собой
основополагающие принципы, методы, процедуры, правила и практика,
принятые компанией для подготовки и представления финансовой
отчетности.
Руководство предприятия должно выбирать и применять учетную
политику так, чтобы ее финансовая отчетность соответствовала всем
требованиям каждого применимого МСФО.
В МСФО 1 отмечается, что при отсутствии конкретного требования
самостоятельно вырабатывается политика, обеспечивающая предоставление в
финансовой отчетности, которая:
а) уместна для потребностей пользователей при принятии решений;
б) надежна, имея в виду, что она:
 честно представляет результаты и финансовое положение
предприятия;
 отражает экономическое содержание событий и операций, а не
только их юридическую форму;
 нейтральна (не предвзята);
 осмотрительна;
 является полной во всех существенных отношениях.
Согласно действующим стандартам, учетную политику предприятия
следует оформлять соответствующим организационно-распорядительным
документом, например, приказом. Международные стандарты дают
компаниям право выбора: информацию, которую содержит учетная политика,
можно раскрывать либо в примечаниях к отчетности, либо в качестве ее
отдельного компонента. При этом утверждать учетную политику как
отдельный нормативный документ не обязательно.
Фирмы, которые ведут учет по МСФО, могут не выбирать один из этих
вариантов, а использовать оба. Так, для подготовки отчетности имеет смысл
утвердить учетную политику как отдельный документ. Он будет основным
руководством для сотрудников компании, которые составляют отчетность.
Для полноценного представления информации целесообразно раскрывать
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нужные сведения в постатейных комментариях. В таком виде внешним
пользователям будет удобно воспринимать учетные данные [1, c.140].
Затем обычно утверждают рабочий план счетов бухгалтерского учета,
формы первичных документов и документов внутренней бухгалтерской
отчетности. Не стоит забывать о правилах документооборота и порядке
проведения инвентаризации активов и обязательств организации. Их также
необходимо разработать и утвердить.
Таким образом, единых для всех организаций таблицы или графика по
переводу бухгалтерского учета на МСФО быть не может. Такие таблицы
могут иметь общий характер применяемых принципов и методов учета по
элементам финансовой отчетности. Связано это, прежде всего, с тем, что
учетная политика формируется каждым предприятием самостоятельно, с
учетом своих потребностей в учете, и с использованием допускаемых
альтернативных методов составления финансовой отчетности. Предлагаемые
методики перевода финансовой отчетности в формат МСФО должны
рассматриваться и перерабатываться каждой организацией в зависимости от
специфики своей деятельности.
Рассматриваемые обстоятельства перехода на МСФО представляют
собой ознакомление с принципами трансформации и раскрытия информации.
Информация дается в пояснительной записке, приложениях к финансовой
отчетности, расчетах, таблицах, графиках с учетом профессионального
суждения.
МСФО — это не инструкция по ведению учета, а стандартные
рекомендации по составлению финансовой отчетности, поэтому в МСФО
бухгалтеры не найдут корреспонденций счетов. Стандарты следует
рассматривать как рекомендации по раскрытию информации, содержащейся в
финансовой отчетности.
До начала трансформации необходимо знание:
 видов деятельности и корпоративной структуры компании;
 системы бухгалтерского учета, учетной политики, практики
бухгалтерского учета компании;
 объема предстоящей работы, с этой целью разрабатывается график
трансформации.
Затем готовятся рабочие материалы, содержащие информацию,
необходимую при трансформации финансовой отчетности. Эта информация
используется при составлении корректировочных проводок и классификации
счетов. В будущем собранная информация будет нужна для раскрытия
финансовой отчетности в части описания процедуры трансформации.
Корректировочные проводки даются не в текущем бухгалтерском учете, а
отдельно, в разработочных материалах. Пересчет данных без
корректировочных проводок в отдельной таблице не целесообразен. Они
необходимы для того, чтобы не нарушить балансовое равенство показателей
217

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

начальной финансовой отчетности [2, c.83].
Вопрос об интеграции учета в системе экономической информации
всегда был в центре внимания многих ученых, которые считают, что она
должна представлять собой органическое единство и взаимосвязь всех видов
учета хозяйствующих субъектов, объединенных единым предметом,
процессом воспроизводства, но отличающихся выполняемыми функциями в
системе управления.
Перечисленные обстоятельства расширяют горизонты бухгалтерского
учета в целом и ставят новые вопросы перед проблемой образования.
Масштабность и сложность теоретических воззрений учета дают
основания полагать, что некоторые из рассмотренных вопросов так или иначе
потребуют дальнейших изменений практики учетной работы, при этом
открывая простор для расширения деятельности субъектов. В этой связи
приближение отечественного учета к реальному развитию рыночных
отношений и международной практике учета связано и с подготовкой
специалистов высокого уровня профессионализма. Все это подтверждает, что
в настоящее время бухгалтерский учет требует нестандартного мышления и
анализа.
Выполнение данной роли потребует дальнейшего развития теории
бухгалтерского учета как средства управления на базе современных ЭВМ.
Накопленный опыт и знание теории учета позволят бухгалтерам, менеджерам
и другим категориям сотрудников правильно оценить активы, обязательства в
различных ситуациях современного бизнеса.
Развитие базовых концепций и принципов учета и его систем, а также
способность применять и видоизменять их в различных обстоятельствах
имеют решающее значение для обучения. Растущая глобализация деловой
практики и высокие темпы технического прогресса заставляют быстро
приспосабливаться к изменениям. Соответственно меняются и условия, в
которых будет трудиться бухгалтер.
Основная информация, необходимая для составления финансовой
отчетности по МСФО, содержится в аналитических данных по счетам
бухгалтерского учета предприятия. Для получения информации, в целях ее
раскрытия по МСФО, необходимо получение следующих данных, для
удобства группируемых в таблицу. Необходимо рассматривать эту
информацию не как простую формальность, а как сведения, необходимые для
раскрытия финансовой отчетности, без которых такое раскрытие будет
непредставительно для пользователей финансовой отчетности [3, c.52].
Основные методы составления отчетности при переходе на МСФО.
Известны два метода составления отчетности в соответствии с МСФО. Это
метод трансформации финансовой отчетности и конверсия.
Метод трансформации представляет собой корректировку показателей
предшествующих отчетных периодов. Организация отражает в учете
операции и события по национальным стандартам, а затем производятся
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корректировки показателей финансовой отчетности так, чтобы они
соответствовали МСФО.
Конверсия, или метод параллельного учета, заключается в том, что
учетные данные формируются в двух системах финансовой отчетности, в
результате имеется отчет в формате национальных стандартов и формате
МСФО.
Зарубежные
специалисты
различают
несколько
вариантов
трансформации и конверсии и ими даются следующие рекомендации.
Виды трансформации:
 полная трансформация заключается в корректировочных проводках,
устраняющих различия между МСФО и действующей системой
бухгалтерского учета. При этом информация предоставляется в соответствии
с МСФО, корректировка финансовой отчетности с учетом гиперинфляции не
производится, показатели отчетности выражены в национальной валюте;
 полная трансформация с учетом гиперинфляции осуществляется с
полной трансформацией, финансовая отчетность представлена по МСФО в
национальной валюте, но с корректировками, отражающими результаты
колебаний покупательной способности денег;
 полная трансформация с пересчетом в стабильную иностранную
валюту требуется для сопоставимости при наличии иностранной материнской
компании, а также для сравнения с финансовой отчетностью таких же
иностранных компаний.
Виды конверсии:
 полная конверсия — метод параллельного ведения учета, при
котором финансовая отчетность в полном объеме предоставляется как по
национальным стандартам, так и по МСФО на основе использования
бухгалтерского программного обеспечения;
 поэтапная конверсия предусматривается для компаний, учет которых
осуществляется немеханизированным способом. В таких случаях
предполагается поэтапный переход на МСФО с одновременным переходом
на компьютерную систему учета. Поэтапная конверсия предполагает
постепенный по объектам учета переход, при этом переход на следующий
этап осуществляется только после того, как учет по предыдущим объектам
соответствует МСФО. Например, первый этап — учет основных средств,
второй этап — нематериальные активы. Объекты учета, по которым переход
еще не осуществлен, корректируются в финансовой отчетности в
соответствии с МСФО.
Перевод финансовой отчетности в формат Международных стандартов
финансовой отчетности должен начинаться с начального баланса. Компания
обязана подготовить начальный баланс по МСФО, он является отправным
пунктом для ведения учета в соответствии с МСФО. При этом начальный
баланс может не представляться в первой финансовой отчетности по МСФО.
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То есть начальное сальдо начального бухгалтерского баланса должно иметь
такие показатели, как если бы предприятие до этого вело учет по МСФО.
Таким образом, начальный бухгалтерский баланс представляет собой,
пользуясь устоявшейся терминологией, «входящие остатки», а баланс за
отчетный год, составленный с учетом начального сальдо, — первой
финансовой отчетностью, составленной по МСФО. При этом начальное
сальдо по ряду показателей пересчитывается так, как если бы учет велся до
этого по МСФО. Компания обязана использовать одну и ту же учетную
политику в начальном балансе и во всех периодах, представленных в первой
финансовой отчетности.
Возникающие разницы, требующие корректировки, в силу отличий
применяемой от ранее применявшейся учетной политики признаются
непосредственно в нераспределенной прибыли на момент перехода на
МСФО.
Например, при составлении или расчете начального бухгалтерского
баланса используется учетная политика, составленная по МСФО, но события
и операции отражены в соответствии с прежней учетной политикой. В этом
случае вычисляется результат от таких событий и операций по правилам
МСФО, а разница отражается в виде корректировки счета по учету
нераспределенной прибыли.
Стандарт устанавливает два вида исключений о соответствии
начального баланса компании по МСФО каждому стандарту. Некоторыми из
них запрещается ретроспективное применение некоторых аспектов МСФО.
Например, в части прекращения признания финансовых активов и
финансовых обязательств, учету хеджирования, оценочным расчетам.
Для проверки статей баланса может быть необходима также
корректировка отчетов о доходах и расходах, движении денег, собственного
капитала. Для этого необходимо:
 провести инвентаризацию запасов на отчетную дату, в ходе которой
определяется возможная чистая стоимость реализации (продаж) ТМЗ
(запасов), себестоимость которых может быть невозмещаемой по причине их
повреждения, полного или частичного устаревания, снижения их продажной
стоимости (уценка таких запасов производится за счет прибыли в начальном
балансе);
 переоценить запасы, если в учетной политике предусмотрен иной
метод оценки (ФИФО, ЛИФО и т.д.), имея в виду, что метод ЛИФО отменен;
 провести инвентаризацию дебиторской задолженности с целью
выявления безнадежных или сомнительных долгов и создания резерва (СБУ
предусмотрено создание такого резерва, но на практике он создается редко);
 произвести, по необходимости, расчеты по начислению резерва
обесценения краткосрочных финансовых вложений;
 провести инвентаризацию основных средств, в ходе которой
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определить уровень обесценения, вызванного моральным или физическим
износом (необходимо участие оценщика);
 произвести пересчет амортизации основных средств, установить
ликвидационную стоимость (СБУ предусматривает определение этой
стоимости, но на практике применяется редко), пересмотреть срок полезной
службы, произвести, по необходимости, корректировку сумм амортизации
(согласно МСФО 36 «Обесценение активов», такую корректировку можно
сделать самостоятельно или с помощью оценщика);
 оценить долгосрочные финансовые инвестиции и инвестиционную
собственность с последующим созданием резерва по переоценке этих
активов;
 произвести проверку расчетов по начислению дисконтированного
дохода по активам, сданным в долгосрочную финансовую аренду;
 произвести классификацию активов и обязательств на краткосрочные
и долгосрочные.
Выводы. Таким образом, в процессе трансформации бухгалтерского
учета при переходе на МСФО, предприятию необходимо пересмотреть
учетную политику и график документооборота, отражающий движение
первичных документов, поскольку информация о фактах финансовохозяйственной деятельности предприятия, которые могли иметь
существенное влияние на мнение пользователей финансовой отчетности, в
соответствие с МСФО должна быть надежной, нейтральной, осмотрительной,
полной и отражать экономическое содержание событий и операций [4, c. 79].
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В статье предложен подход к более необходимой организации учета
собственного капитала, через создание субсчетов к счету 40 ―Уставный капитал‖ и 43
―Резервный капитал‖. Благодаря этому имеется возможность быстрее и качественнее
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Головну роль у
створенні та розвитку підприємства відіграє власний капітал, який є головною
економічною базою всього процесу діяльності підприємства. В умовах
економічної кризи власний капітал є запорукою захисту підприємства від
несприятливих коливань на зовнішньому ринку. Величина власного капіталу
залежить від внесків учасників, результатів господарської діяльності
підприємства у частині одержаної суми прибутку та його розподілу, а в окремих
випадках залежить від організаційно-правової форми підприємства (для
акціонерних товариств – законодавчо встановлено мінімальний розмір
статутного та резервного капіталів тощо). Щодо статутного капіталу, то
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визначається мінімальний розмір майна підприємства, що, попри інші функції,
забезпечує певний рівень гарантій інтересів його кредиторів. Додатковий капітал
на підприємстві формується у разі отримання емісійного доходу, проведення
дооцінки активів чи в результаті безоплатного одержання необоротних активів,
тобто подій, які на підприємстві можуть і не настати. І лише резервний капітал,
створений шляхом щорічного відрахування від отриманого прибутку, може бути
використаний для покриття можливих збитків, для виплати дивідендів власникам
привілейованих акцій у несприятливі періоди тощо.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми обліку формування та змін власного капіталу
досліджували у своїх працях зарубіжні та вітчизняні економісти: Ж. Андре,
Н. де Анастасіо, М.Д. Алексеєнко, Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Воськало,
М.М. Мосійчук, Ф.Є. Поклонський, Н.М. Ткаченко, О.І. Пилипенко та ін. Проте,
окремі облікові аспекти власного капіталу в сучасних умовах управління ним
потребують доопрацювання.
Цілі статті. Вивчити окремі методичні аспекти обліку власного капіталу
та запропонувати власне бачення їх удосконалення, що дасть можливість
використовувати інформацію обліку в управлінні ним.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Статутний капітал підприємства –
це вартісне вираження основних і оборотних засобів, якими це підприємство
володіє. Його фіксують і реєструють в установчих документах, зокрема у
договорі учасників і статуті підприємства. Наступні зміни статутного капіталу
можуть відбуватися лише за умови зміни статуту та повідомлення про це органу,
який його зареєстрував. Статутний капітал може бути сформований за рахунок
майна (основних і оборотних засобів), цінних паперів (акцій, облігацій тощо),
деривативів – права власності на користування природними ресурсами, майном
чи обладнанням, на інтелектуальну власність, коштів, у тому числі готівкових та
безготівкових, включаючи валюту.
Для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу
підприємства призначено рахунок 40 ―Статутний капітал‖. За кредитом рахунку
відображається формування статутного капіталу, за дебетом – його зменшення
(вилучення). Сальдо на цьому рахунку відповідає розміру статутного капіталу,
який зафіксовано в установчих документах підприємства. Аналітичний облік
статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником,
учасником, акціонером тощо[3].
На суму сформованого статутного капіталу засновники мають
заборгованість перед підприємством за внесками, що відображається за дебетом
рахунку 46 ―Неоплачений капітал‖. Після того як засновники внесли відповідну
частку, дана операція в обліку відображається проведенням, наприклад, Дебет 15
―Капітальні інвестиції‖ Кредит рахунку 46 ―Неоплачений капітал‖. Це
проведення свідчить про те, що на суму внесених інвестицій засновники
зменшили свою заборгованість перед підприємством. На вказаному рахунку
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відображається сума, яка ще має бути внесена засновниками (учасниками).
Проте, підприємство немає інформації про суми коштів, які вже були
внесені. Для цього потрібно від статутного капіталу відняти неоплачений капітал.
З метою формування такої інформації ми пропонуємо до рахунку 40 ―Статутний
капітал‖ відкрити два субрахунки: 401 ―Розмір сплаченого статутного капіталу‖;
402 ―Розмір несплаченого статутного капіталу‖. Аналітичний облік на них вести
у розрізі учасників. Субрахунок 401 ―Розмір сплаченого статутного капіталу‖
(покритий капітал) буде відображати різницю між зареєстрованою сумою
статутного капіталу (Сальдо за кредитом рахунку 40 ―Статутний капітал‖) і
сумою ще неоплаченого капіталу (Сальдо за дебетом рахунку 46 ―Неоплачений
капітал‖). За кредитом субрахунку 402 ―Розмір несплаченого статутного
капіталу‖ буде відображатись сума несплаченого капіталу. Облік формування
власного капіталу за вказаними субрахунками подано нами у табл. 1.
Таблиця 1
Основні операції з формування статутного капіталу
№
з/п
1

Зміст господарської
операції
На суму оголошеного
статутного капіталу

2

На суму готівкових коштів
внесених засновниками у
погашення заборгованості
перед підприємством
- на суму внесених
готівкових грошових коштів
- на частку реально
сформованого статутного
капіталу

а)
б)

Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
46 ―Неоплачений
402 ―Розмір
капітал‖
несплаченого
статутного капіталу‖

301 ―Каса в
національній валюті‖
402 ―Розмір
несплаченого
статутного капіталу‖

46 ―Неоплачений
капітал‖
401 ―Розмір
сплаченого статутного
капіталу‖

Важливою складовою власного капіталу є резервний капітал, який
створюється підприємством відповідно до діючого законодавства або статутних
документів. Згідно них його розмір має бути не менше 15 відсотків статутного
капіталу, а щорічний розмір відрахувань не менше 5 відсотків від суми чистого
прибутку. Підприємства можуть самостійно встановлювати і більші розміри.
Резервний капітал господарського товариства створюється з метою
покриття можливих у майбутньому не передбачуваних збитків, втрат та інші цілі
передбачені законодавством. Для узагальнення інформації про стан та рух
резервного капіталу підприємства призначено рахунок 43 ―Резервний капітал‖.
За кредитом рахунку 43 ―Резервний капітал‖ відображається створення
(формування) резерву, за дебетом – його використання. Сальдо цього рахунку
відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду. Аналітичний
облік резервного капіталу ведеться за його видами його створення та напрямами
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використання [3]. Для удосконалення обліку резервного капіталу пропонуємо до
вказаного рахунку ввести субрахунки: 431 ―Резерв на покриття витрат пов’язаних
з основною діяльністю‖, 432 ―Резерв на покриття витрат за іншою звичайною
діяльністю підприємства‖, 433 ―Резерв на виплату дивідендів за привілейованими
акціями‖, 434 ―Резерв на нарахування інших виплат‖, 435 ―Резерв на покриття
збитків‖.
На субрахунку 431 ―Резерв на покриття витрат пов’язаних з основною
діяльністю‖ пропонується відображати формування резерву, який може
слугувати для покриття витрат на покращення основних засобів, їх ремонт,
дообладнання, на списання великої кількості браку тощо, якщо такі витрати не
можна включати у ―податкові витрати‖ та витрати діяльності.
Субрахунок 432 ―Резерв на покриття витрат за іншою звичайною
діяльністю підприємства‖ формується з метою покриття фінансових витрат і
інших витрат звичайної діяльності, які не можна включати у ―податкові витрати‖
та витрати діяльності, та які понині бути контрольованими та регульованими.
Виділення окремого субрахунку 433 ―Резерв на виплату дивідендів за
привілейованими акціями‖, є необхідним, оскільки розмір дивідендів за цим
видом акцій не залежить від результатів господарської діяльності підприємства.
Акціонерне товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями в
установленому статутом розмірі. У разі відсутності або недостатності чистого
прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата
дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок сформованого
резервного капіталу. Резерв на виплату дивідендів за привілейованими акціями в
складі загального резервного капіталу доцільно створювати щорічно в
запланованому розмірі суми дивідендів, які необхідно сплатити за цим видом
акцій. Використання іншої частини резервного капіталу забезпечить
підприємство від негативних наслідків можливих збитків у майбутньому.
Щодо інших субрахунків на яких обліковуються складові резервного
капіталу, то формування резерву аналогічно вище розглянутим субрахункам, а
напрями використання відповідають їх назві та суті.
Висновки. Отже, з метою отримання деталізованої та оперативної
інформації про види, структуру, джерела формування та напрями використання
власного капіталу доцільним є запровадження у практику діяльності окремих
підприємств вище запропонованих підходів до ведення обліку на рахунках 40
―Статутний капітал‖ і 43 ―Резервний капітал‖.
1. Воськало Н. М. Проблеми формування та використання резервного капіталу /
Н.М. Воськало, В. І. Воськало // Вісник національного університету ―Львівська
політехніка‖. Серія: ―Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення
та проблеми розвитку‖. – 2009. – № 649. – С. 305-309.
2. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні : навч. практ.
посібник / за ред. С. Ф. Голова. – Дніпропетровськ, 2000. – 768 с.
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,

225

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій : затв.
наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р. : [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : ttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

УДК 657
Кисельова К.М., 53ОіА
Науковий керівник: Кучеркова С.О. к.е.н., доцент
Таврійський державний агротехнологічний університет
НАПРЯМКИ І РЕЗЕРВИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглядається облік фінансових результатів на прикладі
сільськогосподарського підприємства, пропонуються шляхи та резерви покращення
фінансових результатів підприємства.
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DIRECTIONS AND RESERVES OF IMPROVEMENT OF FINANCIAL
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In article the accounting of financial results on an example of the
agricultural enterprise is considered, ways and reserves of improvement of financial
results of the enterprise are offered.
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Киселева К.Н.
НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗЕРВЫ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматривается учѐт финансовых результатов на примере
сельскохозяйственного предприятия, предлагаются пути и резервы улучшения
финансовых результатов предприятия.
Ключевые слова: финансовые результаты, учет, прибыль, отчетность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В організаційній та
управлінській роботі підприємства обліково-фінансова діяльність займає
особливе місце, тому що від неї багато в чому залежить своєчасність і
повнота прийняття управлінських рішень, фінансове забезпечення
виробничо-господарської діяльності та розвитку. Фінансові результати - це
економічний підсумок виробничої діяльності господарських суб'єктів,
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виражений у вартісній (грошовій) формі. Вони характеризуються такими
економічними показниками як валовий дохід, чистий дохід, прибуток.
Результатами фінансової діяльності суб'єктів підприємництва є їх прибуток
або збиток. Цим і пояснюється актуальність даної роботи.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. У дослідження питань теорії й методології обліку, аналізу та
контролю фінансових результатів суттєвий вклад зробили відомі вітчизняні
вчені: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, З.В. Гуцайлюк, М.Я. Дем’яненко,
Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, М.Ф. Огійчук, Н.М. Ткаченко та інші.
Цілі статті. Основною метою статті є обґрунтування і розробка
практичних рекомендацій щодо напрямків і резервів покращення фінансових
результатів підприємства.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів.
Фінансовим
підсумком
господарської діяльності будь-якого підприємства є його прибутковість, яка,
як відомо, характеризується абсолютними і відносними показниками.
Абсолютний показник прибутковості — це сума прибутку. Відносний
показник прибутковості — це рівень рентабельності.
У збільшенні прибутку та високій рентабельності зацікавлені і
підприємства, і держава, оскільки, з одного боку, це є прямим джерелом
виробничого і соціального розвитку підприємства, а з другого — вони
забезпечують сталі й зростаючі надходження до державного бюджету.
Разом з тим відомо, що приросту прибутку можна досягти не лише
шляхом збільшення внеску трудового колективу підприємства, а і в
результаті певних порушень державної дисципліни (найчастіше —
порушенням порядку встановлення цін), іншими протиправними діями, що
тягнуть за собою карну відповідальність, бо викликають негативні явища в
розвитку економіки держави.
З огляду на це на кожному підприємстві необхідно систематично
проводити аналіз формування, використання і розподілу прибутку, щоб знати
величину чистого прибутку, його складові частини і основні тенденції їх
зміни [1, с. 5].
Прибуток - найважливіша категорія ринкових відносин, їй властиві три
функції:
 економічного показника, що характеризує фінансові результати
господарської діяльності підприємства;
 стимулюючої функції, що виявляється в процесі його розподілу та
використання;
 одного з основних джерел формування фінансових ресурсів
підприємства;
 прибуток - основне джерело фінансування приросту оборотних
коштів, оновлення і розширення виробництва, соціального розвитку
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підприємства, а також найважливіше джерело формування прибуткової
частини бюджетів різних рівнів.
Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати
підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено
рахунок 79 «Фінансові результати». За кредитом рахунку 79 «Фінансові
результати» відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку
доходів, за дебетом – суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також
належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку при його
закритті списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)».
Основними джерелами фінансового аналізу фінансових результатів є:
 форма № 1 річної та квартальної звітності «Баланс підприємства»;
 форма № 2 річної та квартальної звітності «Звіт про фінансові
результати».
Інформація, подана в формі № 2 є більш аналітичною, деталізованою і
конкретною, порівняно з загальним бухгалтерським балансом (форма № 1).
Для інвесторів і аналітиків ця форма є в багатьох відношеннях важливіша ніж
сам баланс, тому що в ній міститься не застигла одномоментна, а динамічна
інформація про те, яких успіхів досягло підприємство протягом звітного
періоду та за рахунок яких факторів.
За даними форми № 2 проводять аналіз фінансових результатів
діяльності підприємства як по загальному обсягу в динаміці, так і за
структурою, а також факторний аналіз прибутку та рентабельності.
Основні користувачі інформації про фінансовий стан та фінансові
результати діяльності підприємства такі:
 керівництво підприємства — для керівника підприємства ця
інформація є основою ефективного керування підприємством та прийняття
ефективних управлінських та планових рішень;
 податкове управління. Йому необхідно мати інформацію про
фінансовий стан підприємства (зокрема про суму прибутку) для визначення
сум податків, що їх зобов'язане сплатити підприємство.
В ПП «ЛЕВ», як і в більшості інших підприємствах, фінансовим
підсумком господарської діяльності є прибутковість.
Розподіл чистого прибутку ПП «ЛЕВ» здійснюється за допомогою
утворення резервного капіталу, все останнє лишається нерозподіленим
прибутком.
Фонд накопичення ПП «ЛЕВ» використовується на засвоєння нових
видів продукції, на фінансування витрат пов’язаних з переобладнанням й
реорганізацією виробничого процесу. Сюди ж відносяться витрати по
фінансуванню приросту оборотних коштів.
Фонд споживання аналізованого підприємства використовується на
соціальний розвиток і соціальні потреби. За рахунок нього фінансується
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будівництво об'єктів соціального призначення, здійснюється виплата премій,
надання матеріальної допомоги і т.п.
Основні господарські операції з обліку фінансових результатів
наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Господарські операції з обліку фінансових результатів ПП «ЛЕВ»
Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Визнання доходу від реалізації готової
продукції
Відображено податкове зобов’язання з
ПДВ
Отримано інші доходи
Списані на фінансові результати
витрати діяльності:
- собівартість реалізації (готової
продукції, товарів, робіт, послуг)
- адміністративні витрати
- фінансові втрати
Визначено та списано чистий
фінансовий результат діяльності
підприємства:
- в сумі отриманого прибутку

Сума, грн

Д-т

К-т

36

70

11251,0

70

641

1875,17

74

79

876,0

79

90

6676,0

79
79

92
95

570,0
495,0

79

44

2833,0

Резерви зростання прибутку - це кількісно вимірні можливості його
збільшення за рахунок зростання об'єму реалізації продукції, зменшення
витрат на її виробництво і реалізацію, недопущення зовні реалізаційних
збитків.
Резерви виявляються на стадії планування і в процесі виконання
планів. Визначення резервів зростання прибутку базується на науково
обґрунтованій методиці їх розрахунку, мобілізації і реалізації.
Виділяють три етапи цієї роботи: аналітичний, організаційний і
функціональний.
При підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок можливого
зростання об'єму реалізації використовуються результати аналізу випуску і
реалізації продукції.
Сума резерву зростання прибутку за рахунок збільшення об'єму
реалізації продукції розраховується за формулою:
n

РПV    П i  РП ki , (1)
i 1

229

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

де:

РПV  ─ резерв зростання прибутку за рахунок збільшення об'єму

продукції, грн;
П i ─ сума прибутку на одиницю i-й продукції, грн;

РП ki ─ кількість додатково реалізованої продукції в натуральних
одиницях виміру.
Якщо прибуток розрахований на гривню товарної продукції, сума
резерву її зростання за рахунок збільшення об'єму реалізації визначається за
формулою:
Рп(V) = (РV * V)/ П, (2)
де: PV
продукції, грн;

─ потенційно можливе збільшення об'єму реалізованої

П

─ фактичний прибуток від реалізації продукції, грн;
V ─ фактичний об'єм реалізованої продукції, грн
Розрахунок можливого об'єму продажів, встановленого за
результатами
маркетингових
досліджень
відповідними
органами
підприємства з урахуванням існуючого темпу приросту та можливостей
підприємства дозволив спрогнозувати збільшення доходу від реалізації
продукції ПП «ЛЕВ» на 15% в вересні наступного року.
Розрахуємо резерв збільшення прибутку за рахунок збільшення об'єму
реалізації продукції ПП «ЛЕВ» за формулою (2).
Маємо:
PV = 50,3 х 0,15 = 7,54 тис грн
П = 50,3 тис грн
V = 420,4 тис грн
Рп(v) = (7,54* 420,4)/50,3= 63,01 тис грн
Таким чином, збільшивши об'єм реалізації продукції на 15%
підприємство, що розглядається нами, збільшить свій прибуток на 63,01 тис
грн
Важливий напрям пошуку резервів зростання прибутку - зниження
витрат на виробництво і реалізацію продукції, наприклад, сировини,
матеріалів, палива, енергії, амортизації основних фондів та інших витрат.
Для виявлення і підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок
зниження собівартості може бути використаний метод порівняння. В цьому
випадку для кількісної оцінки резервів дуже важливо правильно вибрати базу
порівняння. Як така база можуть виступати рівні використовування окремих
видів виробничих ресурсів: плановий і нормативний; досягнутий на
передових підприємствах; базовий фактично досягнутий середній рівень в
цілому по галузі; фактично досягнутий на передових підприємствах
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зарубіжних країн та ін. Істотним резервом зростання прибутку є поліпшення
якісного складу товарної продукції.
Дотримання технологічної дисципліни, контроль за роботою
устаткування і своєчасна його наладка, умови зберігання і транспортування
сировини і готової продукції є найважливішими чинниками підвищення
якості товарної продукції.
Висновки. Таким чином можна зробити висновок, що впровадження
зазначених заходів дозволить реалізувати виявлені резерви та покращить
загальну якість функціонування підприємства.
1. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану
підприємства/В.О. Мец. – К.: Вища шк., 2003. – 278 с.
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Климчук Л.В.
ОБЛИГАЦИИ КАК СРЕДСТВО ИНВЕСТИРОВАНИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассмотрены особенности облигаций как средства инвестирования в
теоретическом аспекте. Определены их место и роль для участников инвестиционного
процесса. Обоснована целесообразность осуществления инвестиций с участием
облигаций.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний розвиток
економіки країни та розвиток господарських зв’язків між учасниками
бізнесових відносин вимагає належного вивчення та аналізу тенденцій ринку.
Кожен суб’єкт господарювання, який прагне розвивати, розширювати свою
діяльність повинен розробляти ефективну стратегію управління. Для цього
необхідно розуміти методи і важелі економічного стимулювання, які б як
найдієвіше стали в нагоді у процесі господарювання. Будь-який власник,
плануючи свою діяльність, оцінює конкурентів, розглядає їх позиції, враховує
власні переваги та недоліки, і на основі аналізу даних шукає шляхи
максимізації прибутку.
На даному етапі розвитку господарських відносин між суб’єктами
господарювання, а також і державою вагоме місце займають інвестиції.
Зарубіжний досвід показує, що саме інвестування є рушійною силою
економічного зростання як на макро- так і на мікрорівні. Цим і обумовлена
актуальність даного питання. Поняття інвестицій доцільно розглядати з точки
зору економічної та бухгалтерської, оскільки ці дві позиції дозволяють
найбільш ефективно зрозуміти дію фінансових інструментів в теоретичному
та практичному аспектах. Важливу нішу серед фінансових інструментів
займають облігації, які є одним із найпоширеніших видів цінних паперів на
рівні з акціями.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питаннями дослідження інвестицій займалися науковці:
М.І. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, О.Д. Вовчак, С.Ф. Голов, А.П. Дука,
Я.Д. Крупка, П.О. Куцик, І.П. Мойсеєнко, М.С. Пушкар, С.К. Реверчук,
В.В. Сопко та інші.
Щодо інвестування через облігації, то дані питання потребують
додаткового дослідження. Так, придбати облігацію можна як під час емісії,
так і на вторинному ринку. З позиції інвестора облігації засвідчують внесення
ним коштів і в подальшому відшкодування об’єктом інвестування
номінальної вартості облігації з виплатою фіксованого відсотка. З позиції
об’єкта інвестування, облігації виступають борговим зобов’язанням, оскільки
при їх випуску підприємство залучило кошти в позику. Саме залучення
коштів у позику при випуску облігацій дає право вважати їх борговими
цінними паперами.
Цілі статті. Дослідити суть процесу інвестування за участі облігацій, в
теоретичному аспекті розглянути випуск облігацій та їх придбання (з позиції
емітента та інвестора).
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Ведучи мову про облігації як
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фінансовий інструмент, за допомогою якого здійснюється інвестування,
можна стверджувати, що здійснення операцій з облігаціями є дієвим заходом
для інвесторів та емітентів. Це пояснюється тим, що інвестор має вільні
грошові кошти, які може вкласти, щоб мати з них відповідну віддачу, а обєкт
інвестування зацікавлений в залученні цих коштів в оборот. І таким чином
учасники процесу інвестування отримують кожен свої вигоди. Загалом,
інвестування – це складний комплекс робіт, який включає такі основні фази:
визначення обєкта інвестування, залучення фінансових коштів, здійснення
контролю за їх використанням [6, с. 20]. Так, інвестування не виключає
ймовірність ризику, ймовірність втрат, тому тут потрібно досконало
орієнтуватися у розвитку бізнесових відносин і шукати шляхи ефективного
вкладення коштів, як згідно з висловлюванням Ф. Дойла: ―Думай, перш ніж
вкладати гроші, і не забувай думати, коли вже вклав‖.
Підприємства-емітенти цінних паперів випускають облігації для того,
щоб залучити грошові кошти в оборот. Інвесторами як для держави, так і для
підприємств можуть виступати фізичні і юридичні особи, які здійснюють
придбання цінних паперів. Свідченням того, що облігації дійсно можуть бути
віднесеними до інвестицій є перелік їх істотних ознак. До них відносять:
здійснення інвестицій потребує використання різноманітних інвестиційних
ресурсів, які повинні підлягати кількісному і вартісному виміру; реалізація
інвестицій передбачає створення або збільшення капіталу; потенційна
здатність інвестицій приносити дохід, причому розмір доходу визначається
на основі обсягу вкладених ресурсів [3, c. 28].
Щодо субєктів господарювання, то підприємство, яке планує залучити
інвестиції від продажу облігацій спочатку мусить належним чином їх
емітувати. Рішення про випуск облігацій повинне бути зареєстроване у
Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР).
Зареєстровану інформацію публікують в органах преси Верховної Ради
України чи Кабінету Міністрів України або офіційному виданні фондової
біржі не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення облігацій. Емітенту
видають посвідчення про реєстрацію випуску облігацій. Потім виготовляють
бланки сертифікатів облігацій (у разі випуску облігацій у документарній
формі) або розміщують глобальний сертифікат (у разі випуску облігацій у
бездокументарній формі). Розповсюджують облігації, як правило, із
залученням професійних учасників фондового ринку - торговців цінними
паперами (андерайтерів).
Важливим є те, що випуск облігацій не допускається для формування і
поповнення статутного капіталу емітента, для покриття збитків від
господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій
як результату поточної господарської діяльності. Кошти, отримані від
розміщення облігацій, підприємства спрямовують тільки на мету, визначену
при їх випуску 9.
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Акціонерне товариство має право випускати облігації на суму, що не
перевищує розміру статутного капіталу або розміру забезпечення, що
надається третіми особами. Також відповідно до законодавства існує норма,
згідно з якою акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму не
більше за 25% розміру статутного фонду і тільки після оплати всіх
випущених акцій.
Придбати облігації можуть як фізичні, так і юридичні особи. Процес
інвестування відображено нами на рис.1.
Емітент (об'єкт
інвестування)

Інвестування

Випуск і
розміщення
облігацій

Інвестор

Придбання облігацій

Рис.1. Схема здійснення процесу інвестування
Причому громадяни України можуть придбавати облігації виключно за
рахунок власних коштів, а підприємства - тільки за рахунок коштів, що
залишилися після сплати податків і відсотків за банківський кредит. Вартість
облігацій виражається у гривнях незалежно від того, в якій валюті сплачено
за облігації при їх емісії. Крім того, облігації, як і інші цінні папери, можуть
бути використані для розрахунків за поставлені товари, роботи або послуги,
як застава для забезпечення платежів і кредитів. Допускається також будь-яке
відчуження облігацій, не заборонене законодавством (дарування, передача у
спадщину, пожертвування).
В обліку важливою є оцінка облігацій. Спочатку облігації оцінюють за
собівартістю, до якої входять ціна придбання, комісійна винагорода
фінансовим посередникам, мито, податки, збори, інші платежі, оплата послуг
нотаріуса та інші витрати, які безпосередньо були понесені при придбанні
облігацій. Облігації підприємство може придбавати в обмін на інші активи чи
на цінні папери власної емісії, тоді їх первісна вартість буде дорівнювати
справедливій вартості переданих активів чи цінних паперів.
Оцінка облігацій залежить від того, з якою метою підприємство їх
утримує. Якщо з метою перепродажу, то облігації оцінюють за справедливою
вартістю, тобто вартістю, яка склалася на фондовому ринку. Якщо визначити
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справедливу вартість неможливо, вони відображаються за собівартістю з
врахуванням зменшення корисності. Витрати від зменшення корисності
відображають у складі інших витрат з одночасним зменшенням балансової
вартості.
Якщо облігації утримуються до погашення, то їх відображають за
амортизованою собівартістю. Амортизації підлягає премія або дисконт.
Премія або дисконт – це та частина справедливої вартості облігацій, які до
погашення повинні сягнути нульового значення, тобто амортизуватися. Отже,
підприємство може придбати облігації за ціною вищою за їх номінальну
вартість, в такому випадку вони будуть придбані з премією, або ж за ціною
нижчою за їх номінальну вартість, в такому випадку облігації будуть
придбані з дисконтом. Відповідно до моменту погашення премія або дисконт
амортизуються. Суму амортизації відносять до складу інших фінансових
доходів (при дисконті), або інших фінансових витрат (при премії). Балансова
ж вартість відповідно збільшується або зменшується.
Амортизація дисконту полягає у тому, що сума дисконту, як така, що
впливає на суму щорічних витрат емітента на оплату відсотків за облігаціями
(збільшує ці витрати), повинна розподілятися на весь період обігу облігацій,
тобто спрямовуватися на збільшення витрат на виплати відсотків
утримувачам. У результаті такого списання сума дисконту рік у рік
зменшується, тимчасом, як поточна вартість облігацій (номінальна мінус
дисконт), відповідно, збільшується. Амортизація премій полягає у тому, що
сума цих премій, як таких, що впливають на суму щорічних витрат емітента
на виплату відсотків за облігаціями (зменшують ці витрати), повинна
розподілятися на весь період обігу цих облігацій, тобто спрямовуватися на
покриття витрат на виплату відсотків утримувачам. У результаті такого
списання сума премій рік у рік зменшується, зменшуючи, відповідно, поточну
вартість облігацій [4, с. 38].
Для кращого розуміння сутності облігацій важливою є їх класифікація
(рис. 2).
Амортизацію балансової вартості фінансових інвестицій визначають за
методом ефективної ставки відсотка. Під ефективною ставкою відсотка, слід
розуміти ставку, що забезпечує точне дисконтування очікуваної у
майбутньому суми виплат або надходжень за фінансовим інструментом аж до
настання терміну його погашення.
Короткострокові облігації здійснюються на період до 1 року і
відповідно відображаються на рахунку 35 ―Поточні фінансові інвестиції‖, а
довгострокові здійснюються на період більше 1 року і відображаються на
субрахунках 142 ―Інші інвестиції повязаним сторонам‖ або 143 ―Інвестиції
неповязаним сторонам‖. Окремо виділяють цільові облігації, за якими дохід
не виплачується. Власнику такої облігації надається право на придбання
товарів або послуг, під які було випущено облігації.
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Види

Ознаки
Державні

Вид емітента

Підприємств
Вид власника

Іменні
На пред'явника

Вид нараху-вання
доходу

Відсоткові
Безвідсоткові
Документарні

Форма випуску

Бездокументарні
Конвертовані

Форма обігу

Неконвертовані
Короткострокові

Термін обігу

Довгострокові
Середньострокові

Рис. 2. Загальна класифікація облігацій
Зауважимо, що емітентом облігацій можуть виступати не лише
підприємства, а й держава чи місцеві органи влади. Тобто, об’єктами
вкладень можуть виступати приватні та державні облігації. Емітентом
державних облігацій виступає Міністерство фінансів України, а гарантом Національний банк України.
Причому держава на фондовому ринку може виступати як регулятор,
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інвестор і емітент. Функція держави як регулятора полягає в тому, що вона
здійснює законотворчу роботу, пов’язану з формуванням і розвитком ринку
цінних паперів, ліцензування учасників ринку, контроль за правами власності
тощо. В ролі інвестора держава виступає, коли здійснює фінансування різних
галузей і виробництв промисловості та агропромислового комплексу. І
нарешті держава може виступати емітентом цінних паперів. Здебільшого це
здійснюється з метою залучення коштів в бюджет через їх брак для
здійснення бюджетних асигнувань. Вирізняють емісійні папери на покриття
загального дефіциту бюджету (казначейські зобов’язання), короткострокових
касових розривів, на погашення цільових витрат (облігації), на реалізацію
конкретних проектів (цільові облігації) [5, с. 74].
Вважається, що з емісії цінних паперів міцніші позиції займає саме
держава. Це пов’язано з тим, що державні облігації мають практично
нульовий ризик, оскільки зобов’язання за ними несе держава, яка гарантує їх
оплату в особі органів влади. Також цінні папери держави при малому ризику
мають високу прибутковість і майже абсолютну ліквідність. Це безумовно є
привабливим для інвесторів, хоча наразі довіра до держави не є настільки
абсолютною. Це пов’язано з тим, що доволі часто вона випускає облігації з
метою залучити кошти щоб погасити зобов’язання за попередніми
облігаціями. Також не сильно завоювали довіру ПДВ-облігації, які
випускалися у 2004 та у 2010 роках для погашення простроченої бюджетної
заборгованості з відшкодування ПДВ шляхом оформлення облігацій
внутрішньої державної позики 1, с. 8. Наразі держава випускає облігації з
метою залучення коштів задля фінансування Аграрного фонду України 8.
Крім облігацій внутрішньої державної позики держава випускає також
облігації зовнішньої державної позики. Відповідно до постанов уряду –
облігації зовнішньої державної позики 2012 року випускаються загальним
обсягом на суму 2600 млн доларів США. Номінальна вартість однієї облігації
становить 200 тис доларів США та/або більшу суму, що є цілим числом,
кратним 1 тис доларів США. На облігації нараховується дохід за ставкою 9,25
відсотка річних. Відсотковий дохід за облігаціями сплачується щороку 24
січня та 24 липня починаючи з 24 січня 2013 року. Погашення облігацій
здійснюється 24 липня 2017 року. Погашення та обслуговування облігацій
здійснюється за рахунок коштів, передбачених законом про Державний
бюджет України на відповідний рік для погашення і обслуговування
державного боргу 7. Таким чином, можна стверджувати, що держава також
виступає активним учасником процесу інвестування та, як і суб’єкти
господарювання, зацікавлена у залученні коштів для подальшого
фінансування запланованих заходів.
Висновки. Отже, процес здійснення інвестицій на мікро- та макрорівні
потребує особливої уваги. На нашу думку, інвестування за участі облігацій
дає можливість отримати реальні вигоди. Насамперед, є різні види облігацій,
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випуск та купівля яких може задовольнити інтереси різних сторін (наприклад,
цільові облігації, конвертовані, безвідсоткові тощо). Для емітента важливим
моментом є те, що отримуючи кошти від інвестора він водночас не стає від
нього залежним в сенсі управління, оскільки облігації не дають права участі в
управлінні емітентом. Водночас для інвестора є привабливим те, що облігації
мають першочерговість погашення перед іншими цінними паперами.
Наразі цінні папери виступають ефективними фінансовими
інструментами. Так, варто відмітити, що в Україні ще існує деяка недовіра до
інвестицій за участі облігацій та інших цінних паперів, які емітуються як
підприємствами, так і державою. Проте, світова практика свідчить, що саме
інвестування дозволяє ефективно примножити капітал. Тим не менш, купівляпродаж облігацій підприємствами, які мають стійкий фінансовий стан,
підвищує довіру до здійснення вкладень і гарантує погашення зобовязань.
Тобто, реальні фінансові інвестиції дозволяють розвивати бізнесові відносини
між окремими підприємствами, між підприємствами та державою, а також з
нерезидентами і транснаціональними корпораціями.
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ОСОБЕННОСТИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
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Проведен сравнительный анализ состава форм отчетности «Баланс» и «Отчет о
финансовых результатах» для малых предприятий и крупных предприятий.
Акцентировано особенности субъектов малого бизнеса.
Ключевые слова: малое предприятие, отчетность, Баланс, статья отчетности,
форма отчетности, финансовый результат.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Для стійкої і
тривалої роботи підприємств малого бізнесу його керівництву необхідно мати
у своєму розпорядженні найбільш повні дані про фінансовий і майновий стан
підприємства, результативності його діяльності, наявність ресурсів для
планування досягнення перспективних цілей. Діяльність суб’єктів
господарювання спрямована на отримання максимальної економічної вигоди,
в основній її формі – фінансовому результаті. Як свідчать деякі періодичні
видання з бухгалтерського обліку, бухгалтери малих підприємств є
найактивнішими споживачами інформації з питань бухгалтерського і
податкового обліку, дані користувачі складають переважаючу частку серед
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усіх інших передплатників-підприємств, організацій і установ [1]. Таким
чином, прослідковуючи дану ситуацію, питання ведення обліку та звітності
на малих підприємствах (МП) є на даний момент часу досить актуальним.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. За даними звітності може бути зроблено детальний аналіз
показників фінансової стану і платоспроможності підприємства, його
майнового стану, дана оцінка ефективності використання фінансових і
матеріальних ресурсів і т.д. Дослідженням цих проблем на
макроекономічному рівні займаються відомі вчені-економісти Білуха М.Т.,
Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Сопко В.В., Завгородній В.П., Пушкар М.С.,
Чумаченко М.Г. та інші. Питанням методики та організації обліку на малих
підприємствах, складання звітності присвячені роботи К. Дигало, В. Лень,
В. Гливенко, Н. Харченко [2, 8].
Цілі статті. Відсутність поглиблених досліджень з аналізу фінансової
звітності, які б висвітлювали єдину систему, методи та принципи ведення
звітної документації на окремо взятому підприємстві, є достатньою причиною
для продовження роботи у означеному напрямі.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Отже, метою
статті є теоретичне обґрунтування особливостей методики заповнення
фінансової звітності малих підприємств, з використанням Спрощеного плану
рахунків, а також визначення впливу на звітність малих підприємств змін, що
відбулися внаслідок прийняття Наказів № 1176 і 1213.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Поняття «суб’єкт малого
підприємництва» вперше було введено Указом Президента України «Про
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого
підприємництва» від 3 липня 1998 року №727/99. Також, в рамках
Національної програми сприяння розвитку малого бізнесу було прийнято
Закон України «Про державну підтримку суб’єктів малого підприємництва»
від 19 жовтня 2000 року №2063-ІІІ. Відповідно до цієї нормативної бази
суб’єктами малого підприємництва є:
1) фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без
створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи
членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки
яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує
500 тис гривень;
2) юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік
середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб, а обсяг
річного валового доходу не перевищує 70 млн грн
Відповідно до п. 3 ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» передбачено, що для суб’єктів малого
підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської
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діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється
скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про
фінансові результати [2].
Для ведення обліку суб’єкт малого підприємництва відповідно до
наказу Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186 затверджений
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій суб’єктів малого підприємництва. Згідно з цим
наказом суб’єкти малого підприємництва застосовують спрощений План
рахунків лише у разі складання ними фінансової звітності у складі Балансу та
Звіту про фінансові результати відповідно до вимог П(С)БО 25 «Фінансовий
звіт суб’єкта малого підприємництва» [6].
Керуючись цією нормою Закону про бухгалтерський облік,
Міністерство фінансів України розробило не запланований спочатку (тобто
не включений до Програми реформування системи бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів) стандарт П(С)БО 25. Цим
стандартом передбачено, що фінансова звітність суб’єктів малого
підприємництва включає тільки дві форми: баланс та звіт про фінансові
результати [6].
Обидві ці форми об’єднані загальною назвою («Фінансовий звіт
суб’єкта малого підприємництва») і мають скорочену (порівняно з
аналогічними формами для інших підприємств) кількість показників.
Фінансова звітність складається в тисячах гривень з одним десятинним
знаком і здається: квартальна – не пізніше 25 числа місяця, який наступає за
звітнім кварталом; річна – не пізніше 9 лютого наступного за звітнім роком.
Якщо по результатам діяльності підприємство перестає відповідати
критеріям суб’єкта малого підприємництва, воно повинно складати фінансову
звітність в повному обсязі (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про
рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до звітів).
Фінансову звітність заповнюють на основі регістрів та рахунків
бухгалтерського обліку [3]. Як зазначалося раніше, з метою полегшення обліку
на малих підприємствах наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня
2001 р. № 186 був затверджений спрощений План рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів
малого підприємництва, хоча малі підприємства на власний розсуд
вирішують, яким Планом рахунків користуватись - загальним чи спрощеним.
Такий План рахунків бухгалтерського обліку складається з рахунків, в
яких об’єднуються декілька рахунків загального Плану рахунків. Наприклад,
до рахунку 10 «Основні засоби» включають інформацію за рахунками 10
«Основні засоби», 11 «Інші необоротні активи», 12 «Нематеріальні активи»
загального Плану рахунків [8].
Для обліку доходів, витрат та фінансових результатів діяльності
суб’єкти малого підприємництва використовують рахунки класів 7 «Доходи і
результати діяльності» та 8 «Витрати за елементами». Обороти по рахунках
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класів 7 та 8 призначено для ведення обліку господарських процесів та
заповнення показників Звіту про фінансові результати (форма № 2-м).
Суб’єкти підприємницької діяльності застосовують спрощений План
рахунків у разі складання ними фінансової звітності відповідно до П(С)БО 25
«Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». При цьому всі принципи
і правила оформлення та заповнення балансу збережені. Необхідно зазначити,
що Спрощений План рахунків, покладений в основу Балансу
№ 1-м,
використовується (здійснюються записи по рахунках) в тому самому порядку,
що і «великий» План рахунків. Записи на рахунках бухгалтерського обліку
спрощеного Плану рахунків і на позабалансових рахунках для узагальнення
інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань, про доходи і
витрати, факти фінансово-господарської діяльності здійснювати відповідно
до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30 листопада 1999
року № 291 [7].
Згідно з Наказом Мінфіну від 24.01.2011 р. № 25 «Про внесення змін
до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», що набув
чинності з 01.04.2011 р., було внесено зміни до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт
суб’єкта малого підприємництва», а саме встановлено зміст і оновлену форму
Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва у складі Балансу (форма
№ 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) та порядок заповнення
його статей, а також зміст і форму Спрощеного фінансового звіту суб’єкта
малого підприємництва у складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про
фінансові результати (форма №2-мс) та порядок заповнення його статей.
Баланс ф. № 1-м відрізняється від Балансу ф. № 1 скороченням
окремих рядків. Це обумовлено тим, що його пристосовано під спрощений
План рахунків, а тому він має менше реквізитів, дані в яких більш
узагальнені. При цьому коди рядків збережені.
Звіт про фінансові результати за спрощеною формою ф. № 2-м, на
відміну від Звіту про фінансові результати ф. № 2, представлена тільки одним
розділом. Особливості звіту полягають в удосконаленні і об'єднанні двох
розділів звіту в один і в новому підході до формування показників доходів і
витрат. Так, у звіті спочатку відображається інформація про доходи від
реалізації товарів (робіт, послуг), а потім інформація про інші доходи і
визначається загальна сума чистих доходів за звітний період. Окремо
відображається інформація про витрати і коригування суми чистого прибутку
(збитку) на збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і
готової продукції [8].
Аналізуючи Звіт про фінансові результати суб’єкта малого
підприємництва (форма 2-м), можна виявити певні невідповідності між
назвами статей звіту та назвами рахунків Плану рахунків активів, капіталу та
зобов’язань для малого підприємства. Наприклад, для узагальнення
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інформації про доходи підприємства Планом рахунків передбачено один
єдиний рахунок – рахунок 70 «Доходи». Дані, що накопичуються на цьому
рахунку необхідно розподілити по декільком статтям звіту. Така
невідповідність ускладнює процес заповнення звітності і тим самим вимагає
або відкриття додаткових субрахунків до запропонованого синтетичного
рахунку, або застосування загального Плану рахунків.
Для накопичення інформації про витрати від операційної діяльності
передбачено рахунок 84 «Витрати операційної діяльності», на якому
узагальнюється інформація про матерiальнi витрати, витрати на оплату працi,
вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiю, iншi операцiйнi витрати. Для
заповнення Звіту про фінансові результати ця інформація повинна бути
деталізована та віднесена на відповідні статті звіту, що вимагає відкриття
додаткових субрахунків до рахунку 84.
Висновки. Розглянувши порядок заповнення звітності СМП, з
врахуванням нововведень внаслідок прийняття Наказів № 1176 і 1213, а
також розглянувши низку законодавчих актів, що стосуються до цієї
тематики, можна зробити висновок про те, що спрощення ведення
бухгалтерського обліку зводиться до того, що для достовірності відображення
даних, уникнення помилок у веденні бухгалтерського обліку рекомендовано
робити вибірки за рахунками Спрощеного плану рахунків. Це допоможе
повніше відобразити діяльність підприємства і заповнити фінансову звітність
малих підприємств. Таким чином, спрощена система бухгалтерського обліку
насправді не тільки ускладнює облікову роботу, а і викликає безліч
неврегульованих питань, основні з яких розглянуто в цій публікації.
Крім того, цілком очевидно і те, що малим підприємствам досить
зручно було б користуватися не 8-м класом рахунків, а 8-м і 9-м класами
спільно для полегшення достовірного накопичення інформації для
заповнення фінансової звітності за формою 2-м, оскільки застосування тільки
8-го класу рахунків потребує складання додаткових накопичувальних таблиць
для заповнення першого розділу цієї форми. Реальне скорочення показників
відбулося б у разі, якби форма заповнювалася тільки за елементами витрат. І
останнє. П(С)БО 25 передбачає і відображення єдиного податку у формі № 2м, що фактично знімає питання про застосування або незастосування П(С)БО
платниками єдиного податку: платники єдиного податку повинні
користуватися П(С)БО.
План рахунків суб’єктів малого підприємництва по суті не
дає бажаного спрощення облікового процесу, оскільки все одно необхідно
відкривати додаткові субрахунки до запропонованих синтетичних рахунків.
Для усунення протиріч між Звітом про фінансові результати та Планом
рахунків суб’єкта малого підприємництва пропонується у План рахунків
внести додаткові рахунки для накопичення інформації про доходи та витрати,
призначення яких буде співпадати зі змістом статей Звіту.
Запропоновані удосконалення не тільки сприятимуть спрощенню
243

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

роботи облікового персоналу під час складання звітності, а й дають змогу
проводити аналіз фінансових результатів діяльності на малих підприємствах
за основними показниками, що підвищить обґрунтованість управлінських
рішень.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Інтенсивний
розвиток інвестиційної діяльності прискорює ринкову трансформацію
вітчизняної економіки, сприяє входженню до світових товарних ринків,
створенню валютних резервів, які є необхідними для модернізації
виробництва. Розвиток та динаміка інвестиційних процесів формують на
даному етапі розвитку світового господарства стратегічну основу сталого
економічного зростання, що і підтверджує досвід економічно розвинених
країн. Побудова дієвої моделі інноваційної економічної системи потребує
залучення значних обсягів ресурсів, адже саме ресурсне забезпечення будьякого процесу є ключовим моментом його реалізації.
Визначення можливих шляхів ресурсного забезпечення інвестиційної
діяльності є надзвичайно актуальним питанням, розвиток якого надасть
можливість підвищити загальну ефективність інвестиційної діяльності
суб’єктів господарської діяльності, а також оптимізувати процес залучення та
використання інвестиційних ресурсів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми.
Дослідження
проблематики
ресурсного
забезпечення
інвестиційної діяльності є актуальною темою для науковців-економістів.
Серед іноземних авторів дане питання розглядали у своїх роботах В. Бочаров,
Л. Крувшиць, В. Москвін, І.О. Бланк, У. Шарп, Б. Фішер, К. Макконелл,
С. Брю, Л. Дж. Гітман, Дж. Блейка та ін. Серед вітчизняних авторів слід
виділити роботи таких вчених, як М.І. Бондар, Т.В. Майорова, В.В. Сопко,
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Я.Д. Крупка, М.І. Долішній, А.А. Пересада, К.В. Паливода та ін.
Незважаючи на значний внесок вчених у вирішення цієї проблематики,
подальшого вивчення потребує питання джерел і ресурсів фінансування
інвестиційної діяльності як на рівні підприємства, так і на державному рівні. Це, в
свою чергу, сприятиме об’єктивному та раціональному відображенню операцій з
інвестиційними ресурсами на рахунках бухгалтерського обліку.
Цілі статті. Дослідження сутності інвестиційних ресурсів у контексті їх
залучення та використання під час інвестиційної діяльності.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У сучасних умовах
розвитку економічних процесів в Україні інвестиції відіграють значну роль як
на макро-, так і на мікрорівні, і виконують ряд найважливіших функцій, без
яких неможливий нормальний розвиток економіки будь-якої держави.
Сутність категорії ―інвестиційні ресурси‖ досі не має єдиного
загальноприйнятого визначення. Так, Т.В. Майорова визначає інвестиційні
ресурси, як фінансові, матеріальні та нематеріальні ресурси, що залучаються
для здійснення вкладень в об’єкти інвестування [6]. Натомість А.П. Дука
надає дещо інше визначення, а саме, що під інвестиційними ресурсами
розуміють усі види грошових та інших активів підприємства, які можуть бути
використані для здійснення інвестиційної діяльності.
Головна відмінність даних визначень полягає у моменті визначення
ресурсів підприємства як інвестиційних. Так, у першому випадку автор
визначає цей момент, як теперішній «ресурси, що залучаються...»), а у
другому – як майбутній («ресурси..., які можуть бути використані...»).
Висхідною точкою розуміння сутності категорії «інвестиційні ресурси» має
виступати визначення категорії «ресурс». Ресурси – основні елементи
виробничого потенціалу, які має в розпорядженні система і які
використовуються для досягнення конкретних цілей економічного розвитку.
Основною метою формування інвестиційних ресурсів підприємства є
задоволення потреб у придбанні необхідних інвестиційних активів та
оптимізація їх структури з позиції забезпечення ефективних результатів
інвестиційної діяльності.
Найважливішою проблемою інвестора в процесі формування
інвестиційних ресурсів є визначення їх загального обсягу. Загальна сума
інвестиційних ресурсів підприємства має визначатися, виходячи з планового
обсягу освоєння коштів у процесі реалізації окремих реальних інвестиційних
проектів, а також запланованого приросту портфеля фінансових інвестицій.
Таким чином, загальний обсяг необхідних інвестиційних ресурсів у
плановому періоді може визначатися як:
- загальний обсяг необхідних інвестиційних ресурсів у плановому
періоді;
- потреба в інвестиційних ресурсах для реалізації реального
інвестиційного проекту підприємства;
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- передбачений обсяг приросту портфеля фінансових інвестицій.
Процес формування інвестиційних ресурсів підприємства базується на
наступних принципах:
1. Здійснення обліку та аналізу перспектив розвитку інвестиційної
діяльності підприємства. Процес формування обсягу і структури
інвестиційних ресурсів у відповідності до завдань інвестиційної діяльності
здійснюється не лише на початковій стадії інвестиційного процесу, але і в
ході його розвитку. Відтак забезпечення проведення обліку та аналізу
перспективності формування інвестиційних ресурсів досягається шляхом
здійснення їхнього ретельного планування на кожній стадії інвестування.
2. Забезпечення оптимальної структури інвестиційних ресурсів для
максимізації ефективності інвестування. Кінцевий результат інвестиційної
діяльності залежить від структури сформованих інвестиційних ресурсів:
оптимальна структура залучених вільних активів забезпечує оптимальний
фінансовий розвиток підприємства в процесі здійснення інвестування, в
іншому випадку створюється можливість ризиків порушення фінансової
стійкості та неплатоспроможності підприємства.
3. Забезпечення відповідності обсягів залучених інвестиційних ресурсів
і сформованих інвестиційних потреб. Загальна потреба підприємства в
інвестиційних ресурсах визначається при розрахунку обсягів реального і
необхідного інвестування в певному плановому періоді. При цьому важливо
правильно визначити стратегічні напрямки статутної діяльності. Відповідно
до обсягу інвестиційних потреб формується і обсяг необхідних інвестиційних
ресурсів.
4. Сприяння мінімізації витрат по формуванню інвестиційних ресурсів.
Така мінімізація витрат здійснюється в процесі управління капіталом,
залученим для інвестиційних цілей, і спрямована на максимізацію суми
чистого інвестиційного прибутку. Це прямо пов’язано з вивченням
фінансового стану інвестованого суб’єкта.
5. Забезпечення найефективнішого використання інвестиційних
ресурсів в процесі інвестиційної діяльності. Якщо сформовані інвестиційні
ресурси не використовуються у плановому періоді, вони втрачають свою
вартість в часі під впливом інфляції, фізичного та морального зносу та з
інших причин, тому процес формування і споживання інвестиційних ресурсів
повинен бути максимально синхронізованим у часі, відповідати попередньо
затвердженому кошторису цільового використання інвестиційних ресурсів [7,
с. 332-333].
Одним із основних завдань інвестиційної діяльності є пошук
ефективних шляхів формування та використання інвестиційних ресурсів.
Законом України «Про інвестиційну діяльність» визначено наступні джерела
фінансування інвестицій: власні фінансові ресурси інвестора (прибуток,
амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного
лиха, грошові нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб
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тощо); позичкові фінансові кошти інвестора (облігаційні позики, банківські та
бюджетні кредити); залучені фінансові кошти інвестора (кошти, одержані від
продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб); бюджетні
інвестиційні асигнування; безоплатні та благодійні внески, пожертвування
організацій, підприємств і громадян [2, с. 10].
Джерела інвестиційних ресурсів поділяються на [1, с. 32]:
1. Фінансово-організаційні, які в свою чергу класифікуються так:
а) власні засоби – амортизаційні відрахування підприємства (на
сьогодні це характерно в більшій мірі для державних підприємств),
нерозподілений прибуток, виручка від реалізації майна, мобілізовані
внутрішні активи, інші грошові накопичення;
б) позичені ресурси – банківські кредити, позики фінансовоінвестиційних структур, кредиторська заборгованість, кошти, отримані
внаслідок емісії цінних паперів;
в) іноземні інвестиції – кредити міжнародних фінансових інститутів,
вклади у статутні капітали іноземних юридичних та фізичних осіб та ін.;
г) централізовані ресурси – пільгові інвестиційні державні кредити,
бюджетні асигнування;
2. Економічні, наприклад, чисті накопичення національної економіки,
амортизаційний фонд, заощадження населення, виручка від реалізації
основних фондів і товаро-матеріальних цінностей із запасів, іноземний
капітал.
В інших літературних джерелах зустрічається такі ознаки класифікації
джерел інвестування [4; 6, с. 257]:
1. За характером власності: власні; залучені; позичкові (табл. 1).
2. За видами власності: державні інвестиційні ресурси (бюджетні
кошти та кошти позабюджетних фондів, державні позики, пакети акцій та
інші основні та оборотні кошти, що належать до державної власності);
інвестиційні, у тому числі фінансові ресурси комерційних та некомерційних
суб’єктів господарювання, громадських об’єднань, фізичних осіб, у тому
числі іноземних. Такі інвестиційні ресурси включають власні та залучені
кошти підприємств, а також інституційних інвесторів, у тому числі інститутів
спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній
тощо.
3. За рівнем власності:
а) на рівні держави: кошти державного, регіонального та місцевих
бюджетів, а також позабюджетних фондів; залучені кошти державної
фінансово-кредитної системи; позикові кошти у вигляді державних іноземних
запозичень (зовнішній борг держави) та державних облігацій, боргових,
товарних та інших позик (внутрішній борг держави);
б) на рівні підприємства: власні кошти; залучені кошти; позичкові
кошти.
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Таблиця 1
Джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства [4]
Власні

1. Частина чистого прибутку, що спрямовується на виробничий
розвиток
2. Амортизаціні відрахування
3. Страхова сума відшкодування збитків, спричинених втратою майна
4. Раніше здійснені довготермінові фінансові вкладення, термін яких
минає в поточному періоді
5. Реінвестована шляхом продажу частина основних засобів

Позикові

Залучені

6. Іммобілізована в інвестиції частина надлишкових оборотних активів
1. Довготермінові кредити банків, та інших кредитних інститутів
(включно з форфейтингом та іноземними кредитами)
2. Емісія облігацій підприємства
3. Цільовий державний кредит, спрямований на конкретний вид
інвестування
4. Податковий інвестиційний кредит
5. Інвестиційний лізинг
6. Інвестиційний селенг
7. Кошти фізичних осіб
1. Емісія привілейованих та простих акцій підприємства
2. Емісія інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та компаній
3. Безоплатно надані державними органами та комерційними
структурами кошти на цільове інвестування
4. Внески сторонніх, вітчизняних та зарубіжних інвесторів до статутного
фонду підприємств неакціонерної організаційно-правової форми

Важливим фактором формування інвестиційних ресурсів є ефективне
функціонування банківської системи, подолання розриву між банками і
реальною економікою. На жаль, низька дієздатність вітчизняної банківської
та кредитної систем, їх фактична неспроможність акумулювати достатньо
високий рівень інвестиційних ресурсів населення, відсутність розвиненої
мережі інституційних інвесторів (пенсійних фондів та страхових компаній),
фактично гальмують створення ефективного механізму формування
інвестиційних ресурсів підприємств. І найбільш оптимальним варіантом для
українських підприємств залишається отримання іноземних кредитів, які є
достатньо дорогими. Майже невигідними залишаються позики в національній
валюті, які не витримують конкуренції порівняно з валютними:
середньострокова ставка по них складає близько 23 % річних [4].
Механізмом, який зміг би реально допомогти у вирішенні проблеми
погашення боргів по кредитах, може стати глибока реструктуризація
підприємств-боржників. Така реструктуризація повинна передбачати
виділення на певному етапі рентабельної частини виробництва із загальної
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структури підприємства, за рахунок прибутковості якого можна було б
забезпечити повернення кредитів. Спостерігається зниження активності і
брокерських компаній на фондовому ринку. Нестабільність валютного ринку
посилює негативне ставлення іноземних акціонерів до вітчизняного
фондового ринку.
Таким чином, узагальнено формування системи джерел фінансування
інвестицій підприємства, яка має завжди передбачати:
– визначення критеріїв залучення того чи іншого джерела
фінансування;
– аналіз можливих джерел фінансування на основі оцінки їх якісних та
кількісних характеристик;
– вибір джерел, які найбільше відповідають обраним критеріям;
визначення оптимальної структури фінансових джерел.
Найбільш доступним альтернативним джерелом формування
інвестиційних ресурсів в інноваційній діяльності можуть стати венчурні
фонди. На сьогодні в Україні зареєстровано 636 венчурних фондів, всі вони
створені за рахунок іноземного капіталу, проте займаються фінансуванням
здебільшого традиційних проектів або невеликих продуктових інновацій. Це
свідчить про відсутність стимулів у них вкладати кошти в інноваційні
проекти за високого рівня ризику.
У системі управління формуванням інвестиційних ресурсів за
реальним інвестиційним проектом важлива роль належить обґрунтуванню
схеми методів його фінансування. Ця схема визначає склад інвесторів даного
інвестиційного проекту, обсяг та структуру необхідних інвестиційних
ресурсів, інтенсивність грошових потоків по окремих етапах майбутньої
реалізації проекту та ряд інших показників управління проектом.
Висновки. Дослідження інвестиційних ресурсів України свідчить, що,
з одного боку, ключовим елементом у концепції формування джерел
інвестиційних ресурсів є держава, яка визначає грошово-кредитну, бюджетну,
податкову політику, а з іншого – істотний вплив на динаміку інвестицій має
ступінь розвитку фінансової, фондової інфраструктур економіки України. В
сукупності це свідчить про необхідність цілісного підходу до спрямування
всього комплексу важелів (державних і ринкових) на формування
інвестиційних ресурсів підприємства.
Крім того, вплив певних інвестиційних механізмів на формування
інвестиційних ресурсів підприємств дає підстави очікувати, що процес
зростання інвестицій сприятиме задоволенню потреб у придбанні необхідних
інвестиційних активів та оптимізації їх структури з позиції забезпечення
ефективних результатів інвестиційної діяльності в трансформаційній
економіці.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Діяльність держави
залежить від формування дохідної частини, вагому частку якої складають
податки та різноманітні платежі. Податок на прибуток є одним із
найвагоміших наповнювачів держави, який забезпечує надходження
грошових коштів до бюджету держави.
Незважаючи на тривалий термін застосування податку на прибуток, в
Україні залишаються невирішеними проблеми, пов’язані із правильністю
відображення в бухгалтерському обліку сум нарахованого за правилами
податкових розрахунків податку на прибуток, враховуючи ще й зміни в
законодавстві.
Основною передумовою існування таких проблем є недосконалість
чинного податкового законодавства й не взаємоузгодженість його основних
положень із нормами законодавчих актів, якими регулюється порядок
ведення бухгалтерського обліку в Україні. Тому і досі існує проблема
відображення податку на прибуток, як в бухгалтерському обліку, так і у
податковому.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблема оподаткування податку на прибуток висвітлена в
працях багатьох науковців. Які займалися особливостями визнання доходів і
витрат, нарахуванням, сплатою податку, ставками та відображенням даного
податку в обліку.
Проблема обліку податку на прибуток висвітлена у працях таких
науковців, як В.В. Бабіч, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, В.П. Вишневський,
Н.М. Дяченко, С.В. Кучер, С.Л. Лондар, А.М. Поддєрьогін, С.В. Юшко,
Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, М.Я. Дем’яненко та інші.
Але з прийняттям нового Податкового кодексу існує ще багато не
вирішених питань пов’язаних з оподаткуванням, тому дана тема є актуальним
в наш час.
Цілі статті. Метою дослідження є визначення особливостей обліку
податку на прибуток у податковому та бухгалтерському обліку та основних
шляхів покращення даної проблеми.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Податок на прибуток є одним з
найважливіших джерел фінансування загальнодержавних потреб, тому досить
важливим є особливості відображення його в обліку.
Податок на прибуток підприємств – це прямий податок, сплачуваний
підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт,
послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних
цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а
також із прибутку від орендних операцій, роялті та від позареалізаційних
операцій [3].
Даний податок складає вагому частку в доходах бюджету (табл.1),
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тому держава та власники підприємства зацікавлені в особливості обліку
даного податку.
Таблиця 1
Динаміка та структура надходжень податку на прибуток до Державного
бюджету України за 2009-2011 роки у % *
Державний бюджет
Доходи
Податкові надходження
Податок на прибуток підприємств
Частка податку на прибуток в
податкових надходженнях бюджету, %

2009 рік

2010 рік

71,3
14,6

76,0
18,5

2011
рік
87,0
17,4

20,47

24,35

20

Відхилення +,15,7
2,8
-0,47

* Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за січень-березень
2011 року [1].

В 2011 році в юридичну силу вступив Податковий кодекс України.
Внаслідок нових змін у податковому законодавстві виникли й особливості
бухгалтерського та податкового обліків податку на прибуток, оскільки, сума
податку на прибуток в податковому обліку відрізняється від суми,
розрахованої за правилами бухгалтерського обліку, а також механізм ведення
цих двох обліків зблизили.
Сума податку на прибуток, що визначається у звітному періоді згідно
податкового законодавства називається податком на прибуток. Він
відображається в ряд. 14 «Податкове зобов’язання звітного періоду», в
Декларації про прибуток підприємства, а також в ряд. 550 №1 «Баланс» в
складі поточних зобов’язань по розрахунках з бюджетом [4].
Податок на прибуток розраховується виходячи з суми прибутку,
визначеного за податковим законодавством за звітний період, але також на
підприємстві визначається сума бухгалтерського прибутку(збитку). Внаслідок
різниці між поточним податком на прибуток та бухгалтерським виникає
відстрочений податок на прибуток – це податок, який в наступних періодах
буде або компенсований підприємству шляхом зменшення поточного податку
на прибуток в порівнянні з обліковим, або, навпаки, сплачено додатково, в
зв’язку з тим, що поточний податок на прибуток перевищує обліковий.
Згідно з П(С)БО 17 «Податок на прибуток» сума прибутку (збитку),
визначена об’єктом оподаткування за звітний період за правилами
податкового обліку, є податковим прибутком (збитком). Сума
прибутку(збитку) до оподаткування, визначена за даними бухгалтерського
обліку, називається обліковим прибутком (збитком), який відображається в
формі звітності №2 «Звіт про фінансові результати»[5].
Головним наслідком відмінностей між двома обліками є виникнення
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податкових різниць, які можуть бути постійними й тимчасовими. Тимчасові
різниці є витратами або доходами, які обов’язково нараховуються у
податковому обліку. Тимчасова різниця між податковим і бухгалтерським
прибутком помножена на діючу податкову ставку є відстроченими
податковими активами або відстроченими податковими зобов’язаннями.
Наказом Міністерства фінансів України від 29 травня 2003 р. № 363,
який набув чинності з 20 червня 2003 р. Були внесені зміни і доповнення до
ряду П(С)БО, включаючи і П(С)БО 17 ―Податок на прибуток ‖. Цим наказом
виключено з тексту П(С)БО 17 термін про постійну різницю, оскільки за
стандартом визначення витрат з податку на прибуток засновано лише на
застосуванні тимчасових різниць, тому трактування про постійні різниці в
старій редакції виявилося зайвим. У податковому обліку облік постійних та
тимчасових різниць не вівся.
Починаючи з 1 січня 2012 року платники податку на прибуток повинні
будуть подавати звіт стосовно тимчасових та постійних різниць між даними
податкового та бухгалтерського обліку. Форма звіту затверджена
Міністерством фінансів України [3].
Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню створюють
відстрочені податкові зобов’язання і збільшують витрати з податку на
прибуток в порівнянні з поточним податком на прибуток, тобто додаються до
поточного податку на прибуток, що відображається проводкою: Дт рахунку
98 «Податок на прибуток», Кт рахунку 54 «Відстрочені податкові
зобов’язання» [1].
Для обліку тимчасових різниць в оподаткуванні прибутку підприємств,
що виникають між бухгалтерським і податковим обліком призначено
рахунки: 17 «Відстрочені податкові активи» та 54 «Відстрочені податкові
зобов’язання». Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню створюють
відстрочені податкові активи і зменшують витрати з податку на прибуток в
порівнянні з поточним податком на прибуток, тобто вираховується з
поточного податку на прибуток, що відображається записом: дебет рахунку
17 «Відстрочені податкові активи», кредит рахунку 641 «Розрахунки за
податками». Нарахована сума податку на прибуток проводиться по рахункам
бухгалтерського обліку наступним чинном (табл. 2).
Таблиця 2
Відображення поточного податку на прибуток на рахунках бухгалтерського
обліку
Показник
Нараховано обліковий податок на прибуток
Добуток суми, виявленої в результаті порівняння
балансової оцінки зобов’язання з його податковою
базою, на ставку податку
Сплачено податок на прибуток в бюджет
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Дебет
98
17

Кредит
641
641

641

311
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Нарахована сума податку на прибуток у цьому випадку проводиться по
рахунках бухгалтерського обліку наступним чинном (табл. 3).
Таблиця 3
Відображення облікового податку на прибуток на рахунках бухгалтерського
обліку
Показник

Дебет

Кредит

Нараховано поточний податок на прибуток

98

641

Добуток суми, виявленої в результаті
порівняння балансової оцінки активу з його
податковою базою, на ставку податку
(відстрочені зобов’язання)
Сплачено до бюджету

98

54

641

311

Для того, щоб відобразити податок на прибуток у фінансовій звітності
повністю відповідно до норм П(С)БО 17 необхідно виконати дії в такій
послідовності:
1) визначити суму відстрочених податків на прибуток, тобто
розрахувати відповідно до податкового законодавства суму податку на
прибуток, що показується в декларації про прибуток;
2) визначити суми відстрочених зобов’язань податку на прибуток;
3) визначити підсумок складання (віднімання) поточного та
облікового податків на прибуток. Цей підсумок і буде витратами з податку на
прибуток, що наводиться в ряд.180 форми №2.
Таким чином, згідно з нормами П(С)БО 17 послідовність роботи з
податком на прибуток така: спочатку визначається «податковий» податок на
прибуток і лише потім визначається бухгалтерський [5].
Висновки. Отже, прийняття Податкового кодексу певним чином
пов’язало бухгалтерський і податковий облік податку на прибуток, однак
остаточно ця проблема ще не вирішена, оскільки досить часто вносяться
зміни, щодо особливостей обліку даного податку, які суперечать одна одній.
На нашу думку, було б доцільно удосконалити процес формування
інформації про податкові різниці в облікових регістрах, а також запровадити
єдині стандарти (норми) регламентації обліку податку на прибуток, що
сприяло б усуненню помилок бухгалтерського і податкового відображення.
Також одним із важливих аспектів удосконалення системи обліку є
взаємоузгодження показників фінансової та податкової звітності, що дасть
можливість аналізувати і прогнозувати окремі її показники в частині
надходжень до бюджету.
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Наведено основні положення формування Звіту про рух грошових коштів з
урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, порівняння П(С)БО 4 «Звіт про
рух грошових коштів» та МСФЗ 7 «Звіти про рух грошових коштів», як основних
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МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Приведены основные положения формирования Отчета о движении денежных
средств с учетом международного и отечественного опыта, сравнение П(С)БО 4
«Отчет о движении денежных средств» и МСФЗ 7 «Отчеты о движении денежных
средств», как основных нормативных документов, которые регулируют методику
составления форм отчетности.
Ключевые слова: финансовая отчетность, международные и национальные
стандарты бухгалтерского учета, нормативный документ.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Звіт про рух грошових
коштів є складовою форм фінансової звітності. Якщо Баланс відображає
фінансовий стан на певний момент, як правило, на кінець звітного періоду, то
Звіт про рух грошових коштів деталізує зміни, які відбулися з грошовими
коштами за звітний період.
Інформація, наведена у Звіті про рух грошових коштів, забезпечує
користувачам можливість:
 порівнювати, оцінювати і прогнозувати грошові кошти підприємства;
 досліджувати здатність підприємства погасити зобов'язання з
виплати дивідендів;
 виявляти причини різниці між прибутком підприємства і грошовими
доходами та витратами;
 аналізувати грошові і негрошові операції підприємства та одержувати
іншу комерційну інформацію.
Але не завжди звітність, підготовлена відповідно до стандартів, є
відкритою, прозорою і зрозумілою не тільки для іноземних інвесторів, але і
для інших зацікавлених користувачів. Тому досить актуальним є
удосконалення методики складання Звіту про рух грошових коштів завдяки
порівнянню П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» і МСФЗ 7 «Звіти про
рух грошових коштів» (надалі – П(С)БО 4 і МСФЗ 7).
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженням методики складання звіту займалися вченітеоретики та практики: Бондарьова О.Н., Бочарова Г.В., Буфатіна І.Ф.,
Височан О.С., Калюга Є.В., Нікулін О.В., Свідерській Д.Є., Папиріна О.Г.,
Терещенко С.В., Фурсов О.А. та багато інших.
Цілі статті. Дослідити методику складання Звіту про рух грошових
коштів згідно з П(С)БО 4 і МСФЗ 7 та провести аналіз такого порівняння.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Звіт про рух грошових
коштів є порівняно новою формою звітності, його запроваджено в Україні з
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2000 року при введенні національних стандартів. Складання звіту
регламентовано П(С)БО 4, у міжнародній практиці – МСФЗ 7.
Особливості складання та подання Звіту про рух грошових коштів за
П(С)БО 4 і МСФЗ 7:
1. Згідно з П(С)БО 4 метою складання Звіту про рух грошових коштів є
надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та
неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах за
звітний період. В МСФЗ 7, крім цього, особлива увага акцентується на
наданні користувачам основи для оцінки платоспроможності (особливо
важливо для потенційних кредиторів) [1].
2. Звіт про рух грошових коштів розмежовує грошові потоки протягом
певного періоду від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, що
пов’язано з необхідністю отримання інформації, яка б: давала користувачам
фінансової звітності змогу оцінювати та контролювати вплив цих видів
діяльності на фінансовий стан підприємства; використовувалася для оцінки
взаємозв’язку наведених вище видів діяльності та формування висновків про
ступінь даного взаємозв’язку [1].
3. Негрошові операції не включаються до Звіту про рух грошових
коштів, оскільки не належать до їх руху протягом звітного періоду, але
впливають на розмір капіталу та активи підприємства (бартерні операції;
реєстрація статутного капіталу і випуск акцій; отримання необоротних
активів за договорами фінансової оренди)[6].
4. Одна операція може охоплювати рух грошових коштів від різних
видів діяльності, тому інформацію необхідно наводити окремо по кожному
виду.
5. Для формування Звіту про рух грошових коштів необхідно: Баланс
за звітний і попередній періоди, Звіт про фінансові результати за поточний
рік (згідно П(С)БО 4), Звіт про прибутки та збитки (згідно з МСФЗ 7);
додаткова інформація про деякі операції з надходження і видатку грошових
коштів та їхніх еквівалентів.
6. Кінцевим етапом формування Звіту про рух грошових коштів є
отримання інформації про: чистий рух коштів за звітний період (дорівнює
різниці між сумою грошових надходжень та видатків по статтях від
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності); різницю залишку
грошових коштів на початок та кінець звітного періоду.
7. При складанні розділів руху грошових коштів від інвестиційної та
фінансової діяльності окремо виділяються надходження і вибуття грошових
коштів. Відмінністю є те, що згідно з МСФЗ 7 існує два варіанта
взаємозарахування грошових потоків [4]:
 надходження і виплата грошових коштів за дорученням клієнтів,
коли рух грошових коштів відображає діяльність клієнта, а не діяльність
підприємства;
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 надходження і виплата грошових коштів за статтями, згідно з якими
обіг є швидким, суми велиими, а строки погашення короткими.
За цими видами операцій існує можливість побудови Звіту про рух
грошових коштів на нетто-основі, тобто, як різниця між надходженням та
вибуттям грошових коштів від операцій інвестиційного чи фінансового
спрямування.
Відмінності між П(С)БО 4 і МСФЗ 7:
1. МСФЗ 7 має ширшу сферу застосування (поширюється на всі
підприємства, включаючи фінансові установи) порівняно з вітчизняними
П(С)БО 4 (стосується підприємств будь-яких форм власності за винятком
банків і бюджетних установ, а також суб’єктів малого підприємництва).
2. МСФЗ 7 пропонує два методи формування Звіту про рух грошових
коштів щодо операційної діяльності [4]:
 прямий метод подання руху грошових коштів від операційної
діяльності в звітності – полягає в коригуванні продажу, собівартості
реалізованої продукції, а також інших статей у звіті про прибутки та збитки;
 непрямий метод звітування про рух грошових коштів від операційної
діяльності – полягає в коригуванні чистого прибутку або збитку відповідно до
впливу: змін протягом звітного періоду в запасах і дебіторській та
кредиторській заборгованості від операційної діяльності; негрошових статей,
таких як амортизація, забезпечення, відстрочені податки, нереалізовані
прибутки та збитки від обміну валют, нерозподілений прибуток від
асоційованих компаній і частка меншості; усіх інших статей, для яких вплив
грошових коштів є рухом грошових коштів від інвестиційної або фінансової
діяльності [2].
При використанні першого з вищезазначених методів розраховуються
всі основні надходження і виплати грошових коштів, а різниця між ними
становить чистий рух коштів від операційної діяльності. Другий метод на
відміну від першого полягає в коригуванні чистого прибутку (збитку) від
операційної діяльності [2]. Звичайно, незалежно від того, який підхід до
формування Звіту про рух грошових коштів використовує підприємство, в
обох випадках чистий рух коштів від операційної діяльності повинен бути
однаковим.
Незважаючи на те, що міжнародними стандартами дозволяється
використання обох методів, пріоритетним і рекомендованим є прямий,
оскільки за допомогою нього отримується інформація, яка може бути
корисною для оцінки майбутнього руху грошових коштів, в той час як при
використанні непрямого методу звітування про рух грошових коштів від
операційної діяльності використовується інформація про чистий рух коштів
від операційної діяльності, а низка індивідуальних грошових надходжень та
виплат залишається за межами звіту.
П(С)БО 4 передбачає, що рух грошових коштів внаслідок операційної
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діяльності визначається шляхом використання лише прямого методу. Це
ставить субєкти господарювання в Україні в жорсткі межі застосування лише
даного методу і, як наслідок, призводить до браку вибору та неможливості
використання деяких переваг непрямого методу [2].
3. Звіт про рух грошових коштів згідно з П(С)БО 4 складається за
встановленою формою. За МСФЗ 7 встановлено лише приклади формування
Звіту про рух грошових коштів за прямим та непрямим методом, який не
входить до стандартів. Тобто, його метою є допомога в з’ясуванні змісту
статей стандарту, а не жорстке регламентування форми та статей Звіту про
рух грошових коштів.
4. Згідно з П(С)БО 4 у примітках до фінансової звітності наводиться
інформація про:
а) склад грошових коштів;
б) склад статей «Інші надходження», «Інші платежі»;
в) негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;
г) наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявності [6];
д) придбання або продаж протягом звітного періоду майна.
Крім вказаних вище розділів, МСФЗ 7 пропонує розкривати:
а) екстраординарні статті — дохід або витрати, які виникають
внаслідок подій чи операцій і не очікується, що вони повторюватимуться
часто;
б) відсоток і дивіденди отримані і сплачені;
в) рух грошових коштів, який виникає від податку на прибуток;
г)сукупний рух грошових коштів, який виникає від придбання чи
реалізації дочірніх підприємств або інших господарських одиниць [4].
Наведене широке розкриття статей разом з коментарем керівництва у
примітках до Звіту про рух грошових коштів пов’язано, насамперед, з
прагненням надати користувачам звітності максимум інформації для
формування ними висновків про фінансовий стан, ліквідність та
платоспроможність підприємства і як наслідок прийняття рішення про
інвестування підприємства.
Висновки. Отже, наявність спільних рис та основних відмінностей при
формуванні Звіту про рух грошових коштів за національними та
міжнародними стандартами, свідчить про їх схожість в деяких принципових
позиціях (мета, розмежування грошових потоків за видами діяльності тощо)
та неподібність в певних аспектах (сфера застосування, методика звітування
про рух грошових коштів від операційної діяльності тощо), що дає широкі
можливості вітчизняним підприємствам по використанню змісту МСФЗ 7 не
тільки для подання Звіту про рух грошових коштів закордонному інвестору
(як необхідність), але й для внутрішньоуправлінських потреб (як засіб
управління грошовими потоками). У зв’язку з цим можна стверджувати, що
даний напрям досліджень є актуальним і вимагає детального та ґрунтовного
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вивчення і аналізу з позицій як бухгалтерського, так і управлінського обліку.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Обосновано пропозиции относительно усовершенствия ведения учета готовой
продукции путем автоматизации учетной работи и внедрение на предприятиях
электронного документооборота для возможности реализации готовой продукции через
сеть.
Ключевые слова: продукция сельскохозяйственного производства, готовая
продукция, электронный документооборот.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах ринкової
економіки підприємствам надані значні права і можливості у реалізації своїх
економічних інтересів, організації виробництва, збуту продукції. Діяльність
підприємства спрямована на максимізацію прибутку, отже, і на збільшення
обсягів готової продукції. Необхідною умовою підтримання виробництва
сільськогоспо-дарської продукції на певному рівні є постійна наявність
частини оборотних активів у матеріальній формі. Облік готової продукції є
важливою темою для розгляду і її актуальність полягає в тому, що діяльність
будь-якого підприємства пов’язана з проблемами у виробництві та реалізації
готової продукції, та визнанням фінансових результатів як в бухгалтерському
так і податковому обліках. Держава повинна підтримувати виробників
сільськогосподарської продукції, особливо, якщо підприємство займається
виготовленням нового виду продукції, також стимулювати до більшого
розширення, надавати пільги та намагатися зменшувати податковий тиск.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Загальні питання обліку готової продукції висвітлювались у
працях відомих вітчизняних учених-економістів, а саме: Ф.Ф. Бутинець,
Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, Л.В. Жилкіна, З.В. Гуцайлюк, М.В. Кужельний,
В.І. Єфіменко, Н.М. Ткаченко, В.В. Сопко, П.С. Смоленюк. Вагомий внесок у
розвиток методологічних питань обліку готової продукції зробили зарубіжні
вчені: М.Г. Бейгельзімер, П.С. Безруких, В.В. Виноградов, І.Л. Грунфест,
А.Ш. Маргуліс, О.К. Марченко, В.Б. Кондраков, Л.В. Ліберман, В.С. Левін,
Н.Я. Розенберг, І.Е. Тішков, В.І. Цуркану, А.Д. Шеремет, А.П. Чечета [3, c. 54].
Цілі статті. Метою статті є внесення пропозицій щодо вдосконалення
ведення обліку готової продукції шляхом автоматизації облікової роботи, шляхом
впровадження на підприємствах електронного документообігу для можливості
реалізації готової продукції через мережу. Потребує розширеної уваги питання
вдосконалення облікової роботи процесу збуту готової продукції і прийняття
ефективних управлінських рішень для досягнення максимального ефекту
господарської діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
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отриманих результатів. З метою забезпечення безперервної діяльності
підприємства, для постійного розширення виробництва та відтворення
грошових потоків, підприємству необхідно мати в своєму розпорядженні ті
або інші матеріальні запаси.
Ми погоджуємося з авторами Ф.Ф. Бутинцем, М.В. Кужельним,
В.В.
Сопком, щодо визначення: «Продукція сільськогосподарського виробництва –
це сирий продукт тваринного або рослинного походження, що не пройшов
стадії первинної промислової обробки (переробки), вирощений для реалізації
на сторону або використання на потреби власного виробництва» [2, c. 12].
Готова продукція – це продукція, матеріальний результат виробничої
діяльності підприємства (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю
закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного
випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), приймання,
укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками та відповідає
технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому
підприємстві і здана на склад [1, с. 152].
Готова продукція оприбутковується на склад із виробничих підрозділів
на основі первинних документів – накладних, актів, відомостей випуску
продукції, в яких вказується дата, шифр цеху і складу, найменування
продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю,
а також документів, що засвідчують якість (свідоцтво про якість, сертифікат
відповідності державній системі сертифікації) [4, с. 228].
Процес заповнення, збору документів і потрапляння їх до відділу збуту
призводить до затримки процесу збуту продукції та незадоволення покупця у
співробітництві. Проте слід відзначити технічну надійність систем обліку
електронної реалізації готової продукції та розрахункових відносин.
Бухгалтерський облік повинен забезпечити дані не лише про обсяг
продукції (робіт, послуг) та доходи від їх реалізації, а й про асортимент
продукції, сегменти ринку, масштаби продажу, ціни, продуктивність праці,
якість продукції, собівартість витрати на збут, витрати на маркетингові
дослідження та інші показники, необхідні для управління процесом збуту.
Ефективність роботи бухгалтера, аналітика та управлінця при реалізації
готової продукції на підприємстві суттєво підвищується завдяки засобам
інформації та автоматизації документообігу, які дають змогу оперативно
накопичувати відповідні бази даних про наслідки господарської діяльності та
використовувати їх для формування редагування та друку вихідних
документів, квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати
інформаційні послуги відповідним організаціям, ланкам управління щодо
ефективності роботи.
При автоматизованій формі обліку готової продукції, як правило,
передбачається поєднання даних аналітичного і синтетичного рівнів, в
автоматизованих системах для відображення аналітичної інформації щодо
готової продукції, запасів та розрахунків з покупцями і постачальниками
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обумовлено ведення довідників. Дані із довідників переносять в облікові
реєстри для проведення розрахунків за кожним етапом, обліковим періодом.
Застосування автоматизованого обліку готової продукції на
підприємствах дає змогу повністю позбутися помилок, які виникають на етапі
перенесення даних з одного первинного документа до іншого, а також при
складанні різноманітних довідок і звітів. При автоматизованій формі процес
ведення вхідної інформації проводиться тільки один раз і частково
контролюється програмним забезпеченням, решта процесів – складання
реєстрів, звітності тощо – проводиться автоматично.
Автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку дає можливість
підприємству формувати велику кількість звітів, розрахунків, проводити
економічний, фінансовий аналіз діяльності підприємства. При цьому вартість
і витрачений час на складання зазначених форм незначні, що дає змогу
повністю задовольнити інформацією різноманітного характеру управлінський
персонал, скласти прогнозні розрахунки для прийняття ефективних рішень у
сфері реалізації готової продукції.
Крім запровадження комплексної внутрішньої автоматизації, потрібний
також перехід до розвитку сервісних ресурсів, запровадження обміну
інформацією по відповідним користувачам, коли звітні дані можуть бути
надані контролюючим установам, інвесторам з метою реклами, та
використана для аналізу даних в маркетинговій політиці самим
підприємством.
Розширення доступу до нормативно-правової бази, для характеристики
стану кон'юнктури ринку, формування довідкової статистики, щодо магазинів
обладнаних комп’ютерними мережами, повинно покращити існуючий стан в
системі обліку електронної реалізації готової продукції та розрахункових
відносин.
Особливу увагу тут слід приділити можливості автоматизації
розрахункових операцій між підприємствами та реалізації готової продукції
через Інтернет-мережу.
Використання систем електронного документообігу при реалізації
готової продукції дасть змогу істотно прискорити проведення численних
комерційних операцій, скоротити обсяги бухгалтерської документації,
заощадити час співробітників і витрати підприємства, пов'язані з укладанням
договорів, оформленням платіжних документів, наданням звітності в
контролюючі органи, одержанням довідок від різних держустанов,
реєстрацією, ліцензуванням тощо.
Електронні документи на відвантаження готової продукції (накладні,
акти виконаних робіт, податкові накладні) підписуються за допомогою
електронного цифрового підпису. Електронний підпис є обов'язковим
реквізитом електронного документа на реалізацію готової продукції, який
використовується для ідентифікації автора та (або) підписувача електронного
документа іншими суб'єктами електронного документообігу.
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Комп'ютерна техніка і програмне забезпечення бухгалтерського обліку
надають великі можливості щодо обробки, зберігання й надання інформації
про готову продукцію, при цьому зростають вимоги щодо рівня кваліфікації
працівників, необхідності підготовки фахівців із знанням комп'ютерної
техніки.
Висновки. При проведенні дослідження про систему бухгалтерського
обліку було встановлено, що сьогодні ще не всі підприємства перейшли на
автоматизовану систему обліку, а якщо й перейшли, то багатьох керівників не
задовольняє рівень автоматизації на підприємстві. Фізично і морально
застарілі інформаційні системи, різноманітний набір програм та окремих
автоматизованих робочих місць не в змозі забезпечити керівників
оперативною й достовірною інформацією, яка необхідна для прийняття
управлінських рішень.
Тому досить актуальною залишається проблема дослідження
можливостей програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського
обліку і створення внутрішньої мережі з'єднаних між собою автоматизованих
робочих місць для прийняття на підставі обробленої інформації ефективних
управлінських рішень. При вирішені поетапного переходу до створення
інформаційної системи потрібен цілеспрямований вибір програмного
забезпечення, який повинен спиратися на системну комплексну оцінку.
Система має бути досить функціональною, завершеною з погляду
обліку (автоматизації обліку), бути універсальною, тобто враховувати
специфіку галузевих особливостей підприємств. Має бути продумана
проблема інтенсифікації автоматизації цілісного управлінського обліку
фінансово-економічних служб.
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В статье рассматривается эффективность использования основных средств на
примере сельскохозяйственного предприятия, предлагаются пути и резервы
повышения эффективности использования основных средств предприятия.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Виробничогосподарська діяльність та фінансовий стан підприємства багато в чому
залежить від забезпеченості основними засобами та їх використання. Основні
засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання
їх у процесі виробництва, постачання товарів і послуг, надання в оренду
іншим особам або для здійснення адміністративних функцій. Цим і
пояснюється актуальність даної роботи.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Важливий внесок у вирішення питань даної теми присвятили такі
науковці як: В.М. Гаврилюха, О.Г. Бірюк, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець,
М.Ф. Огійчук, В.М. Кужельний та інші.
Цілі статті. Основною метою статті є пошук напрямків та резервів
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підвищення ефективності використання основних засобів.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Основні засоби – матеріальні
активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі
виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим
особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного
року [2, с. 84].
У ході виробничого процесу будівлі, машини й інші засоби праці
поступово втрачають частину своїх корисних властивостей, інакше кажучи
відбувається їхній знос, що в бухгалтерському обліку відображається як
амортизація.
Несвоєчасна заміна морально застарілих основних виробничих засобів
призводить до того, що собівартість підвищується, а якість знижується
порівняно з продукцією, виготовленою на досконаліших машинах та
устаткуванні [1, с. 39].
Для узагальнюючої характеристики ефективності й інтенсивності
використання основних засобів застосовують такі показники: рентабельність
фондів (відношення прибутку від основної діяльності до середньорічної
вартості основних засобів); фондовіддача основних засобів (відношення
вартості виробленої продукції до середньорічної вартості основних засобів);
фондомісткість (відношення середньорічної вартості основних засобів
виробничого призначення до вартості виробленої продукції [3, с. 91].
Шляхи поліпшення використання основних засобів залежать від
конкретних умов, що склалися на підприємстві за той чи інший період.
Підприємство може досягти поліпшення використання основних засобів у
такі способи:
 позбутися зайвого устаткування, машин, інших основних фондів
або здати їх в оренду;
 своєчасно і якісно здійснювати планово-попереджувальні
капітальні ремонти;
 купувати високоякісні основні фонди;
 працювати над підвищенням кваліфікації обслуговуючого
персоналу;
 поліпшувати якість підготовки сировини і матеріалів для процесу
виробництва;
 підвищувати рівень механізації та автоматизації виробництва;
 впроваджувати нову техніку та прогресивну технологію, яка є
безвідходною та енерго- та паливозберігаючою.
Можна збільшити величину річного часу використання основних
засобів на 12%, так як на підприємстві існують досить великі простої
основних засобів через специфіку організації виробничого процесу та
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спеціалізації підприємства.

Рч  Рчб  Д рч ,

(1)

де, Рч – збільшення фонду робочого часу використання ОВФ, днів;

Рчб – фактичний робочий час використання ОВФ у базовому році,
днів;

Д рч

–

величина

збільшення

робочого

часу

за

рахунок

запроектованих заходів у плановому році, відсотків.

Рч  210  0,12  25 днів.
Отже, річний робочий час використання ОВФ збільшився на 25 днів.
Визначається коефіцієнт використання робочого часу у плановому
році:

К рч 

Рчпл

де,
ОВФ, днів.

Рчб  Рч
Рчпл

,

(2)

– плановий корисний фонд робочого часу використання
К рч 

210  25
 0,89
265 ,00
.

Оскільки цей коефіцієнт є досить високим, то можна сказати, що
робочий час в плановому році буде використовуватися ефективно.
Визначається збільшення числа змін використання ОВФ
підприємства у плановому році під впливом збільшення робочого часу.

Зм пл  К ЗМб  Рч

де,

Зм пл

К ЗМб

,

(3)

– приріст числа змін використання ОВФ, змін;

– коефіцієнт змінності використання ОВФ в базовому році.

Зм пл  2,2  25  55

змін.
Отже, під впливом збільшення робочого часу число змін
використання ОВФ підприємства у плановому році збільшилось на 55.
Визначається загальне число змін використання ОВФ при базовому
рівні змінності їх використання:

З мпл  Рчб  К Зб  Зм пл

де,

К Зб

З мпл

,

(4)

– величина змін використання ОВФ у плановому році;

– значення коефіцієнту змінності в базовому році.

З мпл  210  2,2  55  517
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Отже, загальне число змін використання ОВФ при базовому рівні
змінності їх використання становить 517 змін.
Визначається приріст обсягу виробництва продукції підприємства за
рахунок збільшення річного робочого часу використання ОВФ:
О
О рч  б Зм
Зм б
,
(5)

О
де, б – обсяг виробництва продукції у базовому році, тис. грн.;
Зм б
– число змін використання ОВФ у базовому році.
9142 ,1
О рч 
 55  1088 ,35 тис. грн.
210  2,2
Обсяг
виробництва
продукції
підприємства
становитиме
1088,35 тис. грн., отже, збільшиться фондовіддача. Проаналізуємо це
збільшення в таблиці 1.
Таблиця 1
Планові показники фондовіддачі ПП « Аскон»
Значення показника
2011
2012

Показники
Середньорічна кількість діючого
обладнання
Відпрацьовано за рік обладнанням,
машино годин
У тому числі одиницею обладнання:
годин
змін
днів
Середня тривалість зміни, годин
Коефіцієнт змінності Кзм
Обсяг випуску продукції в поточних
цінах, тис. грн
Фондовіддача ОЗ (Фв), грн
Фондовіддача активної частини фондів
(Фва), грн
Фондовіддача машин і обладнання (Фвм),
грн

Зміни

51

51

-

164934

184569

16935

3234
462
210
7
2,2

3619
517
235
7
2,2

385
55
25
-

9142,1

10230,45

1088,35

1,38

1,54

0,16

1,95

2,18

0,23

2

2,23

0,23

Отже, можна зробити висновки, що через збільшення обсягу випуску
продукції на 1088,35 тис. грн. фондовіддача основних засобів збільшилась на
0,16 грн., фондовіддача активної частини фондів збільшилась на 0,23 грн.,
фондовіддача машин і обладнання на 0,23 грн.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, шляхом проведення
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заходів щодо поліпшення використання основних виробничих фондів
підприємства можна збільшити річний робочий час використання основних
засобів. Це дозволить збільшити обсяг випуску продукції, і як наслідок
збільшити фондовіддачу основних засобів та ефективність діяльності
підприємства в цілому.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Необхідність
розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо формування та
реалізації облікової політики підприємств, її трактування й адаптації
відповідно до історично сформованих особливостей національної системи
бухгалтерського обліку зумовили актуальність дослідження.
Цілі статті. Поглиблення теоретико-методичних засад та розробка
практичних рекомендацій щодо удосконалення організації та методики
облікової політики підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню питання становлення та реалізації облікової
політики підприємств приділяють особливу увагу у своїх працях багато
українських дослідників, а саме: Костенко Н., Костенко О.М., Сльозко Т.М.,
Кучеренко Т., Войтенко Т.В. та багато інших. Проте, деякі наукові проблеми
щодо формування та перспектив розвитку облікової політики підприємств в
сучасних умовах досліджені ще недостатньою мірою.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Стратегічний курс України,
пов'язаний із переходом до ринкових форм господарювання та процесом
входження національного господарства в систему світового, потребує
реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку та облікової
політики [1, с. 255].
Виконання поставлених перед бухгалтерським обліком завдань із
забезпечення зовнішніх користувачів інформацією про майновий та
фінансовий стан підприємства вимагає встановлення загальновизначеної
сукупності принципів та правил, які використовуються в бухгалтерському
обліку при формуванні та відображенні інформації.
Облікова політика підприємства є тим важливим засобом, завдяки
якому існує можливість розумного поєднання державного регулювання і
власної ініціативи підприємства в питаннях організації та ведення
бухгалтерського обліку.
Теоретичних та практичних розробок потребують питання
формування, реалізації облікової політики підприємств та її використання в
практиці господарської діяльності.
З наданням підприємствам можливості самостійно обирати способи
обліку, в офіційний оборот було введено термін «облікова політика». З
переходом до ринкової економіки в Україні з’явилось поняття конкуренції та
комерційної таємниці і, відповідно, постала проблема доведення зовнішнім
користувачам привабливості даного підприємства, не розкриваючи при цьому
порядку формування фінансового результату. Виникає потреба в розробці
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облікової політики, причому не просто копіюючи положення інструкцій та
П(С)БО, а обираючи найкращі варіанти та економічно обґрунтовуючи їх
вибір. Саме така облікова політика дозволить показати відмінні риси, які
притаманні підприємству, проінформувати кредиторів, потенційних
інвесторів про стійкість фінансового стану підприємства, орієнтуючи їх на
подальше співробітництво [2, с. 5].
Визначення облікової політики є досить важливим, але, як свідчить
практика, на переважній більшості підприємств наказ про облікову політику
або відсутній, або застосовується формально. На нашу думку, не приділяється
належна увага його формуванню, що негативно впливає на процес ведення
бухгалтерського обліку та функціонування підприємства в умовах ринку.
Нові стандарти поставили перед підприємством нові вимоги, часом
досить складні, розв’язання яких потребує ґрунтовних знань економічних
процесів (що відбуваються як на самому підприємстві, так і за його межами),
чинного законодавства України, котрому притаманні доволі таки часті зміни
(особливо щодо обліку і звітності).
Поняття облікової політики не обмежується лише складанням та
поданням фінансової звітності. Звітність може бути достовірною лише за
умови правильної організації та ведення бухгалтерського обліку. Таким
чином, більш повним є наступне визначення: облікова політика – це комплекс
методичних прийомів, способів і процедур організації та ведення
бухгалтерського обліку, що обираються підприємством з числа
загальноприйнятих або розробляються самостійно, виходячи з особливостей
його діяльності з метою забезпечення захисту прав та інтересів власника
(власників, учасників).
Без облікової політики в сучасних умовах неможливо уявити собі
роботу бухгалтерії та процес формування інформаційних ресурсів, які б
давали якісну базу для прийняття рішень. Облікова політика розробляється з
метою впливу на систему обліку в напрямі пристосування її до потреб
апарату управління. Облік розглядається в системі управління як засіб
отримання інформації для контролю. З цих позицій і потрібно оцінювати
сутність, роль та значення облікової політики. Слід відмітити, що питання
формування облікової політики в умовах постійної зміни законодавства в
нашій державі є досить актуальним для господарюючих суб’єктів, адже від
правильності формування елементів облікової політики підприємства
залежить правильність ведення бухгалтерського та податкового обліку.
Облікова політика, за ствердженням Костенко О.М., повинна містити
такі елементи, як робочий план рахунків; форми первинних документів,
необхідних для оформлення господарських операцій; форми документів для
внутрішньої звітності; порядок проведення інвентаризації; методи оцінки
активів і зобов`язань; правила документообігу і технологія обробки облікової
інформації; інші рішення, необхідні для ведення бухгалтерського обліку, а
також ухвалення відповідної податкової політики [3, с. 76].
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З основних недоліків облікової політики підприємств можна виділити
такі:
 окремі підприємства наказ про облікову політику складають
формально, елементи наказу не обґрунтовані й дублюють окремі пункти
нормативних документів;
 більшість підприємств визначили свою облікову політику ще на
початку реформування бухгалтерського обліку, тобто одночасно з набранням
чинності Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні». Після цього в переважній більшості до наказів не вносились ніякі
зміни, незважаючи на затвердження нових П(С)БО та внесення змін і
доповнень до діючих;
 зміст більшості наказів про облікову політику не структуризовано.
Деякі питання формування обліку окремих об’єктів наводяться не в повному
обсязі або зовсім не висвітлені;
 не розробляється облікова політика щодо формування обліку, а саме:
не наводиться в ній або додатках до неї робочий план рахунків, графік
документообігу, перелік облікових регістрів, що застосовуються на
підприємстві тощо;
 не розробляється облікова політика щодо управлінського обліку.
Стосовно методів оцінки, обліку і процедур, не описаних у документах
вищих рівнів регулювання (П(С)БО), необхідно зазначити, що в Україні
законодавчо неврегульованим є питання формування облікової політики,
якщо нормативні документи, що регламентують специфічні аспекти
бухгалтерського обліку, відсутні. У Листі «Про облікову політику» щодо
таких випадків рекомендації не подані. Ми вважаємо, що виходом із такої
ситуації може бути дозвіл підприємствам у разі, якщо нормативно не
встановлені методи оцінки, обліку і процедури, які дозволяють підприємству
достовірно відобразити господарські операції, під час формування облікової
політики підприємства застосовувати вимоги міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ).
Взаємозв'язок між бухгалтерським обліком і податковим спричиняє
ряд проблем. На жаль, у даний час фактично склалася ситуація пріоритету
норм податкового законодавства над нормами інших галузей права, що у
свою чергу породжує невизначеність у стратегічній і тактичній їх реалізації.
На нашу думку, підприємства-платники податків, вибираючи облікову
політику з метою мінімізації розбіжності між принципами бухгалтерського
обліку та вимогами податкового законодавства, мають виявити можливі
податкові різниці ще на етапі складання розпорядчого документа. До того ж з
метою закріплення розбіжностей між принципами бухгалтерського обліку та
вимогами податкового законодавства підприємства в розпорядчому
документі про облікову політику мають передбачити:
 необхідність наведення у додатку до розпорядчого документа
273

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

переліку видів постійних і тимчасових податкових різниць, що можуть
існувати на підприємстві;
 закріплення в розпорядчій частині наказу (розпорядження) про
облікову політику додаткове роз'яснення щодо справляння податків, щоб
уникнути непорозумінь з органами контролю.
Важливим моментом при розробленні, прийнятті та управління
обліковою політикою є те, що питання організації бухгалтерського обліку на
підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або
уповноваженого органу (посадової особи), відповідно до законодавства та
установчих документів. Таким чином, правомірним буде розгляд питань,
пов’язаних з організацією бухгалтерського обліку й обліковою політикою, і
прийняття за ними рішень тільки власником підприємства. А якщо керівник
підприємства не є його власником, треба, щоб саме власник (и) наділив (ли)
його відповідними повноваженнями. Делегування їх здійснюється вищими
органами управління (загальними зборами акціонерів, засновників, наказом
власника придатного підприємства або розпорядженням відповідного
державного органу, коли йдеться про державне підприємство, іншим
органом, який передбачений установчими документами). Тільки в такому
випадку юридичну чинність наказу керівника підприємства вже не можна
буде взяти під сумнів [4, с. 30].
У результаті дослідження теоретичних аспектів коригування облікової
політики та діючої практики господарювання встановлено, що зміна
облікової політики – це вибір елементів облікової політики щодо її об’єктів та
встановлення об’єктів, які відмінні від тих, які застосовувалися до цього,
внаслідок: зміни законодавства, забезпечення зміною адекватності облікової
політики умовам діяльності підприємства. Останнє включає зміну облікової
політики при реорганізації підприємства, зміні власників чи вимог власників
та статутних вимог, зміні видів діяльності.
Дослідження взаємозв’язку облікової політики підприємств з
внутрішньогосподарським
контролем
дозволило
встановити
його
багатоаспектність. Положення про облікову політику підприємства може
бути використано для створення організаційного та обліково-аналітичного
забезпечення внутрішньогосподарського контролю. Регламентація питань
щодо
створення,
підпорядкованості
та
функціонування
внутрішньогосподарського контролю в Положенні про облікову політику
підприємства дозволить скоротити обсяги організаційно-розпорядчої
документації. Вивчення ефективності та адекватності облікової політики є
прерогативою внутрішньогосподарського контролю. Питання внутрішнього
контролю, в тому числі облікової політики, набуває якісно нового значення в
умовах розмежування функцій володіння та управління і зумовлене
виконанням бухгалтерським обліком функції інструменту контролю за
збереженням майна власника [5, с. 20].
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Висновки. Облікова політика будь-якого підприємства повинна
здійснюватися розумним поєднанням законодавчого регулювання і власної
ініціативи підприємства щодо ведення обліку та складання фінансової
звітності, враховуючи галузеві особливості. Саме галузеві аспекти
здебільшого визначають спектр методологічних та організаційнотехнологічних особливостей облікової політики, що має відобразити
реальний фінансово-майновий стан діяльності підприємства при складанні
фінансової звітності.
Від уміло сформованої облікової політики багато в чому залежать
ефективність керування господарською діяльністю підприємства й стратегія
його розвитку на тривалу перспективу. Адже, облікова політика визначає
ідеологію економіки підприємства на тривалий період, сприяє посиленню
обліково-аналітичних функцій у керуванні підприємством, дозволяє
оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у виробничому процесі,
ефективно пристосовувати виробничу систему до умов зовнішнього
середовища.
У результаті дослідження було розроблено практичні рекомендації
щодо удосконалення організації та методики облікової політики
підприємства, які у свою чергу можна використовувати для підвищення
ефективності функціонування будь-якого підприємства.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ
Учетно-аналитическое обеспечение предприятия должно осуществляться
посредством взаимодействия трех ключевых элементов: бухгалтерского учета,
внутреннего контроля и анализа.
Данная статья посвящена вопросу эффективной организации системы
внутреннего контроля расчетов с контрагентами. В статье рассматриваются цели и
задачи экономического анализа дебиторской и кредиторской задолженности, порядок
его проведения. На основе анализа предложен метод оценки финансового состояния
хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: внутренний контроль, экономический анализ, расчеты,
дебиторская задолженность, кредиторская задолженность

Kostenko E.
ECONOMIC ANALYSIS AS A TOOL OF THE INTERNAL CONTROL OF
PAYMENTS
Accounting and analytical support for the work of the enterprise must be carried out
through the interaction of three key elements: accounting, internal control and analysis.
This article devoted to the question about effective organization the system of
internal control of payments with contractors. The article considers the goals and objectives
of the economic analysis of accounts receivables and accounts payable, the procedure for
analyzing. Based on analysis, the method of assessing the financial state economic analysis
to assess the financial condition has been made.
Key words: internal control, economic analysis, payment, accounts receivables,
accounts payable

Костенко Е. Э.
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМИ
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ
Обліково-аналітичне забезпечення підприємства повинне здійснюватися за
допомогою взаємодії трьох ключових елементів: бухгалтерського обліку,
внутрішнього контролю і аналізу.
Дана стаття присвячена питанню ефективної організації системи внутрішнього
контролю розрахунків з контрагентами. У статті розглядаються цілі та задачі
економічного аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості, порядок його
проведення. На основі аналізу запропоновано метод оцінки фінансового стану
господарюючого суб'єкта.

276

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».
Ключові слова: внутрішній контроль, економічний аналіз, розрахунки,
дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Внутренний контроль – важная
функция управления, которая направлена на оптимизацию работы
предприятия. Создание на предприятии группы внутреннего аудита один из
путей внедрения эффективной системы управления. Для средних и малых
предприятий это процедура является очень затратной. Альтернативой может
служить разработка информационной базы для проведения финансовоэкономического анализа в рамках системы внутреннего контроля за тем
сегментом учета, который наиболее интересует руководство.
Цели статьи. В качестве целей данной статьи обозначены разработка
организационно-методических
положений
анализа
дебиторской
и
кредиторской задолженности, направленных на повышение качества и
результативности управленческих решений. Для достижения этой цели были
поставлены и решены следующие задачи: изучить методику анализа
дебиторской задолженности; определить учетно-аналитическое обеспечение
коэффициентного анализа дебиторской задолженности; разработать
адаптируемые в соответствии с информационными запросами внешних и
внутренних пользователей методику анализа и платежеспособности
организаций.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Проблемы планирования, организации, учета, анализа
дебиторской задолженности поднимались в трудах многих отечественных
ученых-экономистов, таких как А.С Бакаева, М.И. Баканова, В.В. Ковалева,
Н.П. Кондракова, М.И. Кутера, Н.П. Любушина, Я.В. Соколова,
А.Д. Шеремета. В формирование основ анализа дебиторской задолженности
также внесли основополагающий вклад такие зарубежные ученыеэкономисты, как Л.А Бернстайн, Л.Д. Браун, Дж. Ван Хорн, Р.Б. Колб,
С. Ким, Р.Дж. Родригес, Э.С. Хендриксон, Р.С. Хиггинс и другие.
Вместе с тем, ряд вопросов бухгалтерского учета и контроля
дебиторской задолженности продолжают вызывать научный интерес у
большого числа специалистов в области бухгалтерского учета и требуют
дополнительных исследований.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Исследование показало, что
основными инструментами контроля принято считать инвентаризацию,
ревизию и аудит. Однако, в рамках управления оборотными активами
(обязательствами, дебиторской и кредиторской задолженностью) их
применение не всегда эффективно.
Инвентаризация заключается в периодической проверке наличия
имущества и фактического состояния расчетов предприятия, то есть, уровня и
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достоверности учѐта [2, с. 20]. Основная цель инвентаризации – проверка и
обеспечение достоверности данных бухгалтерского учета. Как правило, в
ходе инвентаризации выявляются отклонения от данных бухгалтерского
учета обязательств, подтверждается их наличие, состояние и оценка. Главная
задача инвентаризации в рамках контроля расчетно-платежной дисциплины –
проверка реально учтенных на балансе предприятия сумм резервов,
платежей, дебиторской и кредиторской задолженности и других финансовых
статей баланса. Аудит обеспечивает систематический контроль за состоянием
расчетов, порядком их проведения, что способствует оперативному
устранению выявленных нарушений. Проводиться службой внутреннего
аудита предприятия согласно с календарными и индивидуальными планами
работ, которые утверждаются руководством организации. Создание отдела
внутреннего аудита в компании – весьма сложный процесс, требующий
решения ряда методологических и организационно-технических проблем [3,
с. 39].
Экономический анализ представляет собой объективно необходимый
элемент управления производством и является этапом управленческой
деятельности [5, с. 16]. Анализ результатов хозяйственной деятельности,
который разбит на отдельные отчетные даты (месяц, квартал, год) позволяет
проводить мониторинг и своевременное выявление недочетов в работе
предприятия. К числу важнейших задач экономического анализа системы
расчетов следует отнести: 1) определение экономической эффективности
использования финансовых ресурсов (отдельно и в совокупности);
2) контроль за осуществлением требований коммерческого расчета [1, с. 23].
В качестве направлений анализа выделяют: определение степени влияния
объемов дебиторской задолженности на финансовое положение предприятия;
оценка зависимости объемов задолженности от политики кредитования;
выявление факторов отрицательно влияющих на величину задолженности;
разработка резервов для финансирования работы при возникновении
финансовых потерь.
Расчеты с контрагентами сфера хозяйственной деятельности
предприятия, которая требует пристального внимания со стороны
руководства и управленческого персонала. Связано это с экономическими
рисками, которые могут возникнуть в результате неисполнения договорных
обязательств, задержки платежей, неэффективной политики кредитования
клиентов. Наступление рискового события приводит к финансовым потерям
предприятия. Данные обстоятельства обуславливают необходимость
пристального внимания к системе расчетов, а также необходимость создания
учетно-аналитической базы для проведения экономического анализа
состояния обязательств.
Задержка платежей вызывает ряд проблем таких как: поддержание
приемлемого уровня ликвидности, финансовой устойчивости, оплата
кредиторской задолженности, финансирование текущей деятельности. В
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свою очередь, это приводит к необходимости анализа дебиторской
задолженности, поскольку управленец обязан иметь представление о составе
и структуре задолженности, сроках ее погашения, качестве обеспечения. Этот
факт должен учитываться при построении системы расчетов и работы с
контрагентами, которая предполагает выбор показателей и выявление
причинно-следственных связей. В сущности провести процедуры,
применяемые в рамках финансово-экономического анализа.
В теории, проведение экономического анализа предприятия принято
разбивать на этапы. Количество этапов может варьироваться в зависимости
от задач и целей анализа, объекта анализа. В качестве ключевых предлагается
определить следующие. Первый этап – определение цели и задач. При
проведении анализа обязательств главной целью является получение
информации,
которую
можно
использовать
для
формирования
внутрифирменных финансовых отчетов ориентированных на руководство
организации, потенциальных инвесторов и контрагентов.
Второй этап – подготовительный. Здесь выделяется два направления:
сбор данных и выбор системы показателей. В рамках первого направления
проводятся мероприятия по созданию информационной базы для проведения
анализа. Они включают в себя: установление полного списка дебиторов,
структуризацию дебиторской и кредиторской задолженности по категориям
дебиторов и кредиторов, сумме задолженности, срокам ее возникновения и
погашения. Приступая к анализу необходимо тщательно разработать макеты
таблиц с исходными данными, необходимых для проведения анализа и
представления результатов. Формы отчетности разрабатываются внутри
предприятия, согласовываются с руководителями служб, в которых они будут
использоваться, и утверждаются руководством предприятия. Отчет о
динамике дебиторской и кредиторской задолженности оформляется в
аналитической таблице, в которой должна содержаться информация об
объеме задолженности в разрезе групп должников и отдельно по основным
контрагентам за несколько отчетных периодов, с указанием темпов роста.
Отчет о составе задолженности включает данные о величине задолженности в
разрезе отдельных статей учета (с бюджетом, поставщиками и заказчиками,
персоналом и т.д.) с указанием доли данного вида задолженности в общем
объеме. Отчет о финансовом положении содержит результаты расчета
выбранных финансовых показателей, в приложении к данному отчету
указываются алгоритм расчета каждого из них. Использование для
проведения анализа только данных финансовой отчетности не достаточно.
Следует также привлечь сведения аналитического учета: оборотные
ведомости; данные инвентаризации; первичные документы; журналы-ордера
по счетам 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами», 68 «Расчеты по налогам и сборам»; ведомости синтетического
учета, в которых отражается движение соответствующих платежей.
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В систему базовых (обязательных) показателей включают следующие:
1) Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных
активов выражается в процентах и рассчитывается по формуле (1):
УДЗ =ДЗ/Стоимость оборотных активов  100%.
(1)
Чем выше этот показатель, тем менее мобильна структура имущества
организации.
2) Отношение дебиторской задолженности к объему продаж (2):
УДЗ =ДЗ/Объем продаж 100%.
(2)
Данный показатель дает информацию о том, какой процент
непроданной продукции приходиться на 1 рубль продаж.
3) Оборачиваемость дебиторской задолженности (ОбДЗ)(3):
ОбДЗ =Vp /ДЗсред .
(3)
где Vp – выручка от реализации, тыс. руб.; ДЗсред – средняя величина
дебиторской задолженности, тыс. руб., определяется по формуле (4):
ДЗсред =(ДЗ начало .года.+ДЗ конец года.)/2.
(4)
Коэффициент показывает, сколько раз счета к получению
превращались в денежные средства или сколько единиц выручки получено с
1 руб. дебиторской задолженности. Чем выше его значение, тем меньший
период времени проходит между отгрузкой продукции потребителям и
моментом их оплаты.
4) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в днях
(КобДЗ)(5):
КобДЗ =ДЗсред365/Выручка.
(5)
Характеризует средний период времени, в течение которого средства
от покупателей поступают на расчетные счета предприятия.
5) Оборачиваемость кредиторской задолженности (КобКЗ) (6):
КобКЗ=Выручка от реализации/КЗсред .
(6)
Чем выше оборачиваемость кредиторской задолженности, тем быстрее
компания
рассчитывается
со
своими
поставщиками.
Снижение
оборачиваемости может означать: проблемы предприятия с оплатой счетов,
организацию взаимоотношений с поставщиками, обеспечивающую более
выгодный, отложенный график платежей и использующую кредиторскую
задолженность
как
источник
получения
финансовых
ресурсов.
Благоприятной для предприятия является ситуация, когда КобДЗ КобКЗ.
6) Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) (7):
КТЛ=Оборотные средства/Краткосрочные обязательства. (7)
Показывает сколько рублей оборотных средств приходиться на рубль
текущей краткосрочной задолженности. Критическим значением является – 2,
что подразумевает, что фирме необходимо иметь оборотных средств в два
раза больше объема ее кредиторской задолженности. Данное значение
условно и при анализе необходимо обратить внимание на отрасль и вид
деятельности предприятия.
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7) Коэффициент быстрой ликвидности (КБЛ) (8):
КБЛ =ДЗ+ДС+ФВкраткосрочные/ Краткосрочные обязательства, (8)
где ДС – денежные средства, тыс. руб; ФВ – финансовые вложения, тыс. руб.
Из расчета исключается менее ликвидный актив – производственные
запасы, потому что расходы на их приобретение могут в значительной
степени превышать цену их реализации. Ориентировочное нижнее значение
равно 1. Это значит, что величина кредита, полученного фирмой от
поставщика, не должна превышать сумму кредита покупателя.
8) Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ) – характеризует
способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за
счѐт денежных средств, средств на расчетный счетах и краткосрочных
финансовых вложений (9):
КАЛ=ДС+ФВкраткосрочные/ Краткосрочные обязательства.
(9)
На сегодняшний день существует множество методов проведения
анализа расчетно-платежной дисциплины, например, ABC-анализ. Следует
отметить, что его применение актуально для управления дебиторской
задолженности, которая уже существует. Универсальным в научной
литературе принято считать коэффициентный метод. Он достаточно прост,
информативен и затраты на проведения анализа минимальны. Однако, на
практике расчета только базовых показателей недостаточно. Для точности
анализа
возможно
параллельное
применения
метода
Creditmen,
разработанного Ж. Де Паляном, который характеризует финансовую
ситуацию предприятия через показатель N=25R1+25R2+10R3+20R4+20R5, где
рассчитывается таким методом: R= показатель предприятия/
нормативный показатель (предприятия):
R1  коэффициент быстрой ликвидности,
R2  коэффициент кредитоспособности (Кcred) (10):
Кcred= (Капитал+Резервы)/Общие обязательства
(10)
R3  коэффициент иммобилизации собственного капитала (КИмК) (11):
КИмК = (Капитал+Резервы)/ Остаточная стоимость ВОА (11)
R4  коэффициент оборачиваемости запасов (КобЗап) (12):
КобЗап = Себестоимость проданных запасов/ Запасы
(12)
R5  коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.
Нормативный показатель определяется управленцами предприятия
самостоятельно исходя из их профессионального суждения, ориентируясь на
публикуемые
статистические
данные.
Коэффициенты
уравнения
(25,25,10,20,20) выражают удельный вес влияния каждого показателя. Если
N=100, финансовая ситуация предприятия нормальная, если N100, то
финансовая ситуация хорошая, если N100 – наличие финансовых проблем.
Использование данной методики оценки финансового состояния предприятия
обобщает результаты базовых показателей и является одним из вариантов
самодиагностики предприятия.
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Третий этап – проведение анализа. Первоначально проводится расчет.
Расчеты дополняют письменными выводы в следующем порядке: сначала
характеризуется общий итог анализа, затем рассмотрение промежуточных
итогов и общих показателей. Анализ дебиторской и кредиторской
задолженности включает в себя оценку состава и структуры, оценку общего
состояния задолженности и эффективности ее использования; оценку темпов
роста и соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
На заключительном этапе полученные данные оформляются в виде
отчета. Важным является его информативность, которая зависит от полноты и
формы представления данных. Ориентируясь на полученные данные,
руководство принимает управленческие решения, касающиеся метода
оптимизации функционирования платежно-расчетной системы и внедряет
комплекс мероприятий по управлению обязательствами организации.
Выводы. Подводя итоги, отметим, что анализ дебиторской и
кредиторской задолженности является важной частью финансового анализа
на предприятии и позволяет выявить не только показатели текущей и
перспективной платежеспособности, но и факторы, влияющие на изменение
финансового состояния в будущем. Применение метода Cretitmen может
служить эффективным инструментом самодиагностики финансово положения
в рамках проведения экономического анализа. Финансово-экономический
анализ в системе внутреннего контроля расчетной дисциплины повышает
качество управления, облегчает процесс принятия решений по вопросам
эффективного использования оборотных активов. Позволяет оперативно
вносить изменения в политику кредитования, предотвращая или снижая
риски невозврата платежей к минимуму.
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РОЛЬ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НПФ В УКРАЇНІ
Проаналізовано стан та чинники розвитку недержавного пенсійного
забезпечення в Україні. Визначено перешкоди, що стоять на шляху ефективного
розвитку недержавних пенсійних фондів, та запропоновано шляхи їх подолання.
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Kotyun J.
ROLE AND PROBLEMS OF PPF IN UKRAINE
The condition and factors of private pensions in Ukraine are analyzed. Obstacles to
the effective development of pension funds are detected and the ways to overcome them are
proposed.
Key words: non-state pensions, private pension funds, assets PPF.

Котюн Ю.А.
РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НПФ В УКРАИНЕ
Проанализированы состояние и факторы развития негосударственного
пенсионного обеспечения в Украине. Определены препятствия, стоящие на пути
эффективного развития негосударственных пенсионных фондов, и предложены пути
их преодоления.
Ключевые
слова:
негосударственное
пенсионное
обеспечение,
негосударственные пенсионные фонды, активы НПФ.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сучасному етапі
розвитку спостерігається позитивна динаміка зрушень впровадження
пенсійної реформи в Україні. Необхідність реформування пенсійного
забезпечення викликана низкою об’єктивних чинників: економічних,
демографічних, соціально-політичних. Сьогодні ця проблема особливо
актуальна у багатьох країнах світу, незалежно від рівня економічного
розвитку, що зумовлено старінням населення, зміною його вікової структури,
ускладненням економічної ситуації.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. У науковій літературі питанню організації системи недержавного
пенсійного страхування присвячені праці вітчизняних та зарубіжних учених,
таких як В. Геєць, Е. Лобанова, Т. Сальникова, Т. Кір’ян, І. Ломанов,
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В. Новіков, В. Никитенко, І. Василькович, В. Нагорний, В. Яценко,
С.Е. Савич, А. Бахмач, В. Грушко, О. Палій, Е. Четиркін, Б.О. Зайчук,
В. Івашкевич, В. Понікаров, Д. Леонова, М. Свердел, А. Федоренко,
В. Баскаков, С. Михайлов, М. Лазебна, Е. Долан, Р. Кемпбел, М. Мак
Таггарта, К. Фабоцці та ін. Однак, не усі проблеми розвитку та впровадження
цієї системи ще розкрито та розглянуто. Крім того, ці питання охоплюють усе
населення нашої країни і тому потребують подальшого детального
дослідження.
Цілі статті: метою даної публікації є визначення ролі та проблем
розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно з Законом «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійна система є
основою матеріального стану непрацюючих громадян. Обов’язком держави в
цьому напрямку є певні організаційні заходи, які дають змогу поетапно, з
врахуванням особливостей бюджетного наповнення, досягти відповідного
рівня пенсійного забезпечення цієї категорії населення.
Рано чи пізно кожна працююча людина ставить перед собою питання:
яким буде її дохід після досягнення нею пенсійного віку? Саме реформування
пенсійної системи дасть змогу встановити пряму залежність розміру
майбутніх пенсійних виплат безпосередньо від кожної працюючої людини, а
не лише від держави. Тобто, це можливість для кожної працюючої людини
забезпечити собі достатній рівень доходу після завершення трудової
діяльності.
Недержавне пенсійне забезпечення відіграє надзвичайно важливу роль
у забезпеченні гідного рівня життя громадян після виходу на пенсію. А
також, забезпечує економічний розвиток країни, оскільки сформовані фонди
за рахунок внесків вкладників є стабільним джерелом інвестицій.
Розвиток недержавного пенсійного забезпечення обумовлюється
такими чинниками:
- демографічні: посилення демографічного старіння населення, що
призводить до незбалансованості демографічного навантаження на
працездатне населення. Згідно зі статистичними даними, вже сьогодні на двох
пенсіонерів (13,8 млн осіб) припадає усього троє працюючих (21 млн осіб). За
прогнозом уряду до 2050 р. кількість пенсіонерів в Україні збільшиться у два
рази;
 соціальні:
1) розвиток ринкової економіки зумовив відмову від принципу, на
якому була побудована солідарна система: «працюючі повинні забезпечувати
грошима непрацюючих»;
2) зниження економічної активності працездатного населення;
3) масштабна трудова міграція працездатного населення;
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4) поширення тіньової зайнятості і тіньових доходів;
5) наявністю у значної частини працюючих пільг із сплати внесків у
Пенсійний фонд;
6) низький рівень заробітної плати, високий рівень заборгованості зі
сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
призводить до дефіциту коштів Державного Пенсійного фонду.
Згідно з законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»
недержавні пенсійні фонди (НПФ) є юридичними особами, створеними
відповідно до цього закону, які мають статус неприбуткової організації
(непідприємницького товариства), функціонують та проводять діяльність
виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників
пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також
здійснюють пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному
законом порядку 1.
Хоча закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення» набули чинності з
1 січня 2004 р., але тільки у 2009 р. уряд затвердив концепцію проведення
реформи, згідно з якою у 2010–2014 рр. будуть реалізовані заходи з
підготовки впровадження другого рівня пенсійної реформи, а 2014–2017 рр. –
безпосереднє його запровадження.
Питання розвитку недержавного пенсійного забезпечення є
пріоритетним у діяльності Уряду. Оскільки воно є складовою частиною
системи добровільного пенсійного забезпечення, яке передбачає
диверсифікацію джерел отримання доходів та має на меті покращити
пенсійне забезпечення громадян України.
В Україні сьогодні діють три типи НПФ: відкриті (їх учасником чи
вкладником може стати будь-яка фізична чи юридична особа); корпоративні
(створені юридичною особою для забезпечення додатковою пенсією своїх
працівників); професійні (створені профспілками, чи їх об’єднаннями для
своїх членів) 2, с. 44.
Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в минулому
році характеризувався такими показниками. Кількість недержавних пенсійних
фондів, внесених до Державного реєстру фінансових установ, за 2011 р.
зменшилася з 101 до 96, адміністраторів НПФ – з 41 до 40. Кількість
учасників НПФ за укладеними пенсійними контрактами за 2011 р.
збільшилася на 4,5% з 569,2 тис. до 594,6 тис. осіб. У свою чергу, загальний
обсяг пенсійних внесків зріс на 19,1% з 925,4 млн грн. до 1 102 млн грн., а
пенсійних виплат – на 32% з 158,2 млн грн. до 208,9 млн грн. 3.
Активи недержавних пенсійних фондів за 2011 р. зросли на 21,2% з 1
144,3 млн грн. до 1 386,9 млн грн. Чиста вартість активів НПФ протягом року
збільшилася з 1 140,6 млн грн. до 1 384,8 млн грн., або на 21,4% 3.
Адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 75,04
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тис. пенсійних контрактів (у кінці 2010 р. – 69,7 тис.) з 61,6 тис. вкладниками,
з яких 2,44 тис. вкладників (або 4%) – це юридичні особи, а 59,16 тис.
вкладників (або 96%) – фізичні особи 3.
Кількість відкритих НПФ значно більша від професійних та
корпоративних фондів, що пояснюється більшою доступністю їх до широких
верств населення, тоді як учасниками професійних чи корпоративних НПФ
можуть бути лише фізичні особи, які пов’язані за родом їхньої професійної
діяльності або перебувають у трудових відносинах з роботодавцямизасновниками або роботодавцями-платниками.
В економічно розвинених країнах недержавні пенсійні фонди є
активними учасниками фінансового ринку. Вони, як і інші колективні
інвестори, акумулюють кошти індивідуальних вкладників для подальших
портфельних інвестицій. Але їх місце і роль на ринку цінних паперів
відрізняються від ролі і місця, скажімо, інвестиційних фондів тим, що перші
здійснюють консервативніші інвестиції, оскільки їх основне завдання –
збереження і збільшення пенсійних заощаджень населення, і отже, мінімізація
ризику для вкладників та учасників НПФ.
Структура загальних активів недержавних пенсійних фондів, за станом
на кінець минулого року була такою: банківські депозити – 29,5%;
корпоративні облігації – 25%; акції українських емітентів – 18,4%; цінні
папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, – 15,1%;
нерухомість – 3,5%; кошти на поточному рахунку – 2,7%; банківські метали –
1,9%; цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими радами – 0,5%; інші активи – 3,4% 3.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України і
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, які є основними
регуляторами у цій сфері, відпрацювали основні механізми створення та
діяльності недержавних пенсійних фондів і адміністраторів. Єдиним органом
управління для НДП є Рада пенсійного фонду 4.
НПФ мають істотні переваги перед іншими фінансовими установами,
які надають аналогічні послуги. Порівнюючи діяльність банків, страхових
компаній та НПФ, переваги полягають у тому, що:
– НПФ повністю розподіляє інвестиційний дохід між учасниками та
існує порівняно низька ймовірність банкрутства, оскільки передбачений
нагляд з боку держави;
– на відміну від банку НПФ не вимагає значної суми для здійснення
першого внеску, тобто, внески можуть здійснюватися невеликими
періодичними платежами та за деяких обставин допускається їх тимчасове
припинення;
– НПФ розміщає активи у різні фінансові інструменти, тобто мінімізує
ризики за допомогою розподілу коштів між великою кількістю інвестиційних
інструментів. Це гарантує отримання стабільного інвестиційного доходу і
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надійність майбутніх пенсійних виплат.
Ще однією вагомою перевагою є те, що право власності на вкладені
кошти громадян не вимагає виконання жодних додаткових умов і наступає з
моменту зарахування внеску на індивідуальний пенсійний рахунок 5, с.24.
Які ж перешкоди стоять на шляху ефективного розвитку системи
недержавного пенсійного забезпечення на сучасному етапі?
1. Недостатній рівень державної підтримки в сфері пропаганди НПЗ.
Населення здебільшого є непоінформованим про концепцію пенсійної
реформи в Україні та значення у ній системи недержавного пенсійного
забезпечення, що гальмує подальший її розвиток.
2. Недосконалість нормативно-правової бази з питань НПЗ. Сьогодні
існує нагальна потреба в опрацюванні та удосконаленні нормативної бази
системи НПЗ.
3. Неефективність системи тарифів оплати послуг адміністратора.
Система нарахування винагороди адміністраторам не стимулює якісну роботу
з обслуговування учасників НПФ, особливо на етапі виплат. Це робить
діяльність з адміністрування економічно непривабливою, що може негативно
вплинути на якість та ефективність системи;
4. Оподаткування. Невирішені питання стосовно оподаткування та
надання податкових пільг у системі недержавного пенсійного забезпечення.
5. Неефективна діяльність фінансового ринку. Досить складною і
проблематичною залишається процедура доступу недержавних пенсійних
фондів до зовнішніх фінансових ринків, тобто до іноземних інвесторів. Про
що свідчить факт, що у інвестиційних портфелях недержавних пенсійних
фондів практично відсутні іноземні цінні папери.
6. Низький рівень довіри населення до нового фінансового ринку як
споживача його послуг.
Необхідно забезпечити підвищення доходів громадян, стабільність в
країні. Необхідне розроблення методик отримання більшого доходу від
операцій, і турбота про надійність фондів. Адже одна з найголовніших
проблем забезпечення додаткової пенсії – саме надійність фонду. Потрібно
формувати такий клімат в країні, щоб фонди прагнули мати якнайкращу
репутацію і постійних клієнтів, а клієнти знали, що вкладені кошти нікуди не
дінуться і дохід по них буде стабільним і гарантованим за будь-яких умов.
Також необхідний чіткий контроль над діяльністю і прозорість операцій
недержавних пенсійних фондів. При цьому держава повинна подбати, щоб
накопичені в системі кошти, надійно зберігалися, були захищені від
інфляційних та інших ризиків, знаходилися під твердим державним
контролем, інакше проблема пенсійного забезпечення громадян так і не буде
вирішена.
Реформування пенсійного забезпечення має створити належні умови
для підвищення рівня пенсій, раціонального перерозподілу функцій між
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державою, роботодавцями і працюючими щодо соціального захисту громадян
похилого віку, а також залучити накопичувальні пенсійні кошти для
реалізації політики економічного зростання.
Висновки. Отже, пенсійні фонди демонструють швидкі темпи
зростання за всіма показниками, тож можна стверджувати, що потреба в
існуванні третього рівня системи НПЗ існує. Проте, відсутність належної
підтримки з боку держави та повільне впровадження пенсійної реформи може
призвести до занепаду ще недостатньо сформованої системи недержавного
пенсійного забезпечення.
Для розвитку системи НПФ необхідні:
- диверсифікація структури активів НПФ із метою оптимального
співвідношення між дохідністю, ліквідністю і ризиковістю розміщення
коштів (зокрема експерти Світового банку рекомендують дозволити НПФ
інвестувати кошти за кордон);
- відновлення довіри з боку населення – НПФ не зможуть подолати
стереотипи недовіри ні рекламними компаніями, ні гучними обіцянками –
лише надійною й ефективною роботою упродовж трьох-п’яти років;
- вдосконалення та поглиблення механізмів взаємодії та зворотного
зв’язку між НПФ та іншими учасниками системи НПЗ;
- вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази у сфері
НПЗ;
- наявність відповідної інфраструктури, що забезпечуватиме високу
ліквідність та абсолютну прозорість фінансових вкладень НПФ;
- розвиток інформаційної системи звітності НПФ та їх адміністраторів
1. Закон України № 1057-IV «Про недержавне пенсійне забезпечення» вiд 09.07.2003.
2. Мельник М. Т. Облік і звітність недержавних пенсійних фондів / Т. М. Мельник, М.
В. Мельник // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 4. – С.41-50.
3. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
[Електроний ресурс]. Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.
4. Томашевська Ю.А. Недержавний пенсійний фонд як фінансовий інститут
соціального захисту працівників підприємства. [Електроний ресурс]: електронне
наукове фахове видання / Ю.А. Томашевська // Ефективна економіка. – 2010. –
Режим доступу до журн.: http://www.economy.
5. Сальникова Т.П. Недержавна пенсія: головне – надійність / Т.П. Сальникова //
Вісник пенсійного фонду України. – 2008. – № 6. – С. 20–21.
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Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
Instytut Ekonomii i Zarządzania
POTENCJAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
REGIONU WSCHODNIEGO
Wstęp. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie zróżnicowania
potencjału społeczno-gospodarczego poszczególnych województw Regionu
Wschodniego w odniesieniu do uwarunkowań fizyczno-geograficznych i
przestrzennych analizowanego obszaru. Ponadto w pracy podjęto również próbę
określenia głównych walorów Regionu, które odpowiednio wykorzystywane mogą
poprawić atrakcyjność inwestycyjną, tym samym wpłynąć na dynamikę rozwoju
społeczno-gospodarczego.
Region Wschodni (NUTS 1) według Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Celów Statystycznych stanowi w Polsce jeden z pięciu
hierarchicznie powiązanych poziomów, z czego 3 określono jako poziomy
regionalne, a 2 poziomy lokalne. Klasyfikacja NUTS ma zastosowanie w procesie
zbierania, harmonizacji i udostępniania danych statystyk regionalnych krajów Unii
Europejskiej. Stanowi podstawę rozwoju regionalnych rachunków ekonomicznych,
regionalnej statystyki rolnictwa oraz innych dziedzin statystyki regionalnej. Służy
ona również kształtowaniu regionalnych polityk krajów Unii Europejskiej i jest
niezbędna do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego
regionów pod kątem oceny zróżnicowań regionalnych i opracowywania
programów rozwoju regionalnego.1
Położenie administracyjne, fizyczno-geograficzne i komunikacyjne. W
Regionie Wschodnim zawierają się cztery jednostki szczebla NUTS 2, tj.
województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i podlaskie oraz 13
jednostek poziomu NUTS 3, tj. podregiony: bialski, chełmsko-zamojski, lubelski,
puławski, krośnieński, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski, kielecki,
sandomiersko-jędrzejowski, białostocki, łomżyński oraz suwalski. Ponadto na
poziomie NUTS 4 wyróżnia się 68 powiatów i 12 miast na prawach powiatów,
natomiast szczebel NUTS 5 obejmuje 54 gminy miejskie, 103 miejsko-wiejskie
1

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych wprowadzona
została Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. 2007
Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.) i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Opracowana została na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz.
UE. L 154 z 21.06.2003, z późn. zm.).
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oraz 435 gmin wiejskich. Region Wschodni jest największym pod względem
powierzchni regionem poziomu NUTS 1 w kraju i obejmuje 74 865 km2, co
stanowi 23,9 % terytorium Polski. 2 Pod względem użytkowania gruntów obszar
Regionu Wschodniego jest zbliżony w swej strukturze do podziału terenu całego
kraju. Użytki Rolne w 2009 roku stanowiły 63,2 %, lasy 29,3 % i pozostałe tereny
zurbanizowane 7,5 % ogółu powierzchni regionu, gdzie dla Polski wartości te
odpowiednio przedstawiały 60,7 %, 29,6 % oraz 9,7 %.
Biorąc pod uwagę położenie fizyczno-geograficzne Region Wschodni
obejmuje część Pojezierza Mazurskiego, Nizinę Podlaską, Polesie Lubelskie,
Wyżynę Lubelską, Roztocze, Wyżynę Małopolską, Góry Świętokrzyskie, Kotlinę
Sandomierską oraz Karpaty Wschodnie. W dużej części naturalną granicą
województwa podkarpackiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego jest Wisła, zaś
prawie cały Region Wschodni zasila ją swymi dopływami. Główne rzeki na tym
terenie to: Biebrza, Narew, Bug, Wieprz, San, Wisłok, Wisłoka, Nida oraz
Kamienna. W Regionie Wschodnim występuje dziewięć Parków Narodowych oraz
trzy Światowe Rezerwaty Biosfery UNESCO – Białowieski Park Narodowy,
Polesie Zachodnie i Karpaty Wschodnie. Występujące w Regionie Wschodnim
liczne przyrodnicze i pozaprzyrodnicze walory turystyczne, nie plasują go jednak
na wysokiej pozycji (w odniesieniu do pozostałych regionów w Polsce) pod
względem wielkości ruchu turystycznego. Liczba osób korzystających z bazy
noclegowej w czterech województwach Regionu Wschodniego łącznie w 2009
roku wyniosła jedynie nieco ponad 10 % ogólnej wartości dla całej Polski. Poza
brakiem wystarczających środków na promocję poszczególnych województw za
granicą oraz różnego rodzaju niedostatkami infrastruktury turystycznej i
paraturystycznej, stosunkowo niską atrakcyjność turystyczną powoduje słaba
dostępność komunikacyjna regionu. Pomimo iż atutami wykorzystywanymi w
promowaniu regionu (wyłączając województwo świętokrzyskie) jest jego
transgraniczność, determinuje ona specyficzne kierunki i czynniki rozwoju.
Region Wschodni od północy graniczy z Litwą, od wschodu z Białorusią i
Ukrainą, natomiast od południa ze Słowacją. Powoduje to konieczność
podejmowania działań inwestycyjnych na rzecz pobudzania dynamiki ruchu
tranzytowego i efektywnego wykorzystywania dogodnych lokalizacji. Dużym
wsparciem jest objęcie tego obszaru przez Unię Europejską programem TINA,
dostosowującym sieci transportowe o znaczeniu międzynarodowym do standardów
przestrzeganych w Unii Europejskiej (paneuropejskie korytarze transportowe).
Stworzenie sprawnych połączeń z krajami Wspólnoty Europejskiej służyć ma
poprawie dostępności komunikacyjnej, tym samym zwiększeniu pozycji
konkurencyjnej Regionu Wschodniego. Z tego też powodu na jego terenie na
2

Źródłem wszystkich cytowanych w tym podrozdziale danych, o ile nie
zaznaczono inaczej, jest Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu
Statystycznego.
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różnym etapie realizacji i przygotowań jest kilka strategicznych inwestycji
drogowych. Zaliczyć do nich należy budowę autostrady A2 i A4 oraz dróg
ekspresowych S19, S17, S7.3
Demografia i rynek pracy. W roku 2009 w granicach omawianego regionu
mieszkało łącznie około 6 719 tysięcy osób, co pod tym względem plasowało go na
trzeciej (za Regionem Południowym i Regionem Centralnym) pozycji w kraju. Ze
względu na stosunkowo dużą powierzchnię, charakteryzuje go najniższa gęstość
zaludnienia w odniesieniu do pięciu pozostałych regionów tego poziomu NUTS.
Średnio na 1 km2 przypada 90 mieszkańców, gdzie średnia wartość dla obszaru
całego kraju wynosi 120 osób. Ogólnokrajowa tendencja utrzymuje się w Regionie
Wschodnim w odniesieniu do przyrostu naturalnego, który w 2009 roku wyniósł
0,3 promila. Jest on co prawda niewielki, ale ciągle dodatni. Proporcje płci w
województwach Regionu Wschodniego odpowiadają średniej ogólnopolskiej.
Współczynnik feminizacji wynosił w 2009 roku 105. Podobnie sytuacja wygląda ze
wskaźnikiem obciążenia demograficznego. Na 100 osób w wieku produkcyjnym
przypadało 57,6 w wieku nieprodukcyjnym (wskaźnik dla Polski ogółem wynosi
55).
W Regionie Wschodnim w 2010 roku było łącznie 66 uczelni wyższych, z
czego 19 w woj. lubelskim, 17 w woj. podkarpackim oraz po 15 w woj. podlaskim i
świętokrzyskim. Pomimo iż dla obszaru całego Regionu Wschodniego w 2009 roku
wskaźnik obrazujący liczbę studentów na 10 tysięcy ludności wynosił około 85 %
średniej dla kraju i był najniższy w Polsce (w odniesieniu do pozostałych regionów
szczebla NUTS 1), największe uczelnie posiadają duży potencjał naukowobadawczy.4
Niepokojącym zjawiskiem na poziomie wszystkich czterech województw
Regionu Wschodniego jest również ujemne saldo migracji międzywojewódzkich.
W 2009 roku łącznie Region Wschodni opuściło ponad 22 tysiące osób, przenosząc
się do wszystkich pięciu pozostałych regionów szczebla NTS 1, dla których
wskaźnik ten prezentował w każdym przypadku wartości dodatnie. Głównymi
kierunkami międzywojewódzkich migracji na pobyt stały z Regionu Wschodniego,
były jednostki w obszarze Regionu Południowego, które przyjęły około 11 tysięcy
emigrantów. Zaznaczyć należy, iż w województwach lubelskim, podlaskim i
podkarpackim ujemne saldo migracji odnosiło się do ogółu powierzchni danych
województw (saldo migracji w miastach było dodatnie). Natomiast w przypadku
województwa świętokrzyskiego nawet saldo migracji w miastach było ujemne i
wyniosło minus 1245 osób. Biorąc pod uwagę emigracje mieszkańców poza
3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
(www.gddkia.gov.pl/pl/1077/mapa-stanu-budowy-drog - dostęp 25.05.2012 r.)
4
H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski , Atrakcyjność inwestycyjna regionów
Polski 2011, Warszawa 15 listopada 2011, za:
(http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=16735 – dostęp na dzień 25.05.2012 r.).
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granice Polski, udział tych z Regionu Wschodniego wynosił około 12,5 % ogółu
dla kraju. Podkreślić należy jednak, iż szczególnie w tym przypadku statystyki nie
oddają rzeczywistej wielkości zjawiska, ponieważ ukazują tylko rejestrowane
wymeldowania na pobyt stały za granicę.
Bez wątpienia głównym powodem wyjazdów z województw podkarpackiego,
lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego jest emigracja zarobkowa. Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2009 roku stopa bezrobocia
rejestrowanego wynosiła 14,2 %. W tym samym roku średnia dla całego kraju była
niższa (na poziomie 12,1 %). Był to jednakże czas tendencji spadkowej bezrobocia w
całym kraju, która uległa po 2009 roku ponownemu odwróceniu (ryc. 1). W
analizowanym 2009 roku bezwzględna liczba bezrobotnych w Regionie Wschodnim
wynosiła ponad 128 tysięcy osób i obejmowała nieco większy odsetek kobiet niż
mężczyzn. Pozostający bez pracy dłużej niż jeden rok stanowili ogółem 31,8 %
zarejestrowanych bezrobotnych, co obejmowało 4,5 % ogółu ludności czynnej
zawodowo. W stosunku do wartości ogólnopolskich były to wskaźniki je
przewyższające odpowiednio o 6 i 1,4 punktów procentowych. Istotnym jest również
fakt, iż w Regionie Wschodnim przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w
stosunku do średniej ogólnokrajowej wynosiło w 2009 roku tylko 85,5 % i było
najniższe w porównaniu do wszystkich pozostałych regionów poziomu NUTS 1 w
Polsce.
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Ryc. 1. Liczba bezrobotnych w Polsce ogółem oraz w Regionie Wschodnim
wyrażona w wartościach bezwzględnych w latach 2005-2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Struktura gospodarki narodowej i atrakcyjność inwestycyjna. Struktura
zatrudnienia według sektorów gospodarki narodowej na omawianym obszarze w
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porównaniu do całego kraju, nie jest korzystna. W 2010 roku każde z województw
Regionu Wschodniego charakteryzowało się stosunkowo niskim udziałem sektora
usług i przemysłu, podczas gdy na sektor rolniczy przypada za każdym razem
zdecydowanie więcej pracujących niż średnio w Polsce (tab. 1). Najbardziej
rolniczym województwem w tym kontekście było lubelskie, natomiast najbardziej
przemysłowymi świętokrzyskie i podkarpackie.
Tab. 1
Struktura pracujących według sektorów gospodarki dla 2010 roku w
województwach Regionu Wschodniego i w Polsce [%]
Woj.

lubelskie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

Polska

Rolniczy

28,2

22,2

23,4

22,4

12,8

Przemysłowy

20,9

28,4

24,0

29,3

30,2

Usługowy

50,9

49,5

52,9

48,3

56,9

Razem

100

100

100

100

100

Sektor

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
Tak ukształtowana struktura gospodarcza regionu przejawia się stosunkowo
niskimi wskaźnikami ogólnego poziomu rozwoju gospodarczego w porównaniu do
całej Polski. Przykładem jest obraz wartości (w przeliczeniu na jednego
mieszkańca regionu w stosunku do średniej krajowej dla 2009 roku), np. Produktu
Krajowego Brutto 70,7 %, nakładów inwestycyjnych ogółem 70,8 % oraz
nakładów inwestycyjnych w sektorze prywatnym 69,1 %. Ponadto wartość brutto
środków trwałych w przedsiębiorstwach również w przeliczeniu na jednego
mieszkańca, jest zaledwie na poziomie 59,1 % w stosunku do średniej dla Polski.
Wynika to w głównej mierze ze stosunkowo niskiej (w odniesieniu do pozostałych
regionów w Polsce) atrakcyjności inwestycyjnej większości obszarów
poszczególnych województw Regionu Wschodniego.5
Wnioski. Region Wschodni posiada wiele walorów, które odpowiednio
wykorzystywane mogą poprawić jego atrakcyjność inwestycyjną, tym samym
wpłynąć na dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego. Do głównych atutów w
obszarze wszystkich czterech województw omawianego regionu zaliczyć należy:
I.Korzystne położenie na międzynarodowych szlakach transportowych, tj.:
paneuropejskim korytarzu Wschód-Zachód (woj. lubelskie), części Via Baltica,
która łączy kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą oraz na trasie Berlin –
Warszawa – Grodno – Sankt Petersburg (woj. podlaskie) czy budowanej
autostradzie A4 (woj. podkarpackie). Umożliwia to dostęp do rynków
zagranicznych zwłaszcza Ukrainy i Białorusi.
5

M. Nowicki (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski
2011, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011, s. 20,27,34,60.
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II.Stosunkowo niskie koszty pracy oraz podaż (zwłaszcza w miastach regionu)
wysoko wyszkolonych kadr zarządzających i technicznych związana zarówno z
tradycjami przemysłowymi, jak i potencjałem budowy kapitału ludzkiego przez
liczne w Regionie Wschodnim uczelnie wyższe. Tradycje przemysłowe w
szczególności odnoszą się do sektora lotniczego, elektromaszynowego i
chemicznego w woj. podkarpackim; hutniczego, metalowego, maszynowego,
ceramicznego, odlewniczego i energetycznego w woj. świętokrzyskim; środków
transportu, maszynowego, chemicznego oraz spożywczego w woj. lubelskim; a
także włókienniczego, maszynowego i spożywczego w woj. podlaskim.
III.Złoża surowców naturalnych i możliwość kooperacji z już istniejącymi
zakładami wiodących gałęzi przemysłowych. Zaliczają się do nich (według
wartości produkcji sprzedanej w 2009 roku):6 w woj. lubelskim – produkcja
artykułów spożywczych, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
produkcja mebli, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja wyrobów z metali; w
woj. podlaskim – produkcja artykułów spożywczych, produkcja wyrobów
tytoniowych, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcja
wyrobów z drewna, korka i wikliny oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i gorącą wodę; w woj. podkarpackim – produkcja wyrobów z
gumy i tworzyw sztucznych, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i
naczep, produkcja artykułów spożywczych, produkcja wyrobów z drewna, korka i
wikliny, produkcja wyrobów z metali; w woj. świętokrzyskim – produkcja
wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, produkcja metali,
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą wodę, produkcja
wyrobów z metali, produkcja artykułów spożywczych.
IV.Preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, które
występują m.in. w obszarach Specjalnych Stref Ekonomicznych.7
W województwie lubelskim:
 SSE Tarnobrzeska – podstrefy w Kraśniku, mieście i gminie Tomaszów
Lubelski oraz w gminach Horodło, Janów Lubelski, Łuków, Poniatowa,
 SSE Starachowicka – podstrefa w Puławach,
 SSE Mielecka – podstrefy w Lublinie, Radzyniu Podlaskim i Zamościu.
 W województwie podlaskim:
 SSE Suwalska – podstrefy w Białymstoku, Grajewie oraz w mieście i
gminie Suwałki,
6

B. Domański (red.), Znaczenie przemysłu dla „inteligentnego i trwałego” rozwoju
regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego
restrukturyzacji i modernizacji, Ekspertyza przygotowana na zlecenie
Departamentu
Programów
Ponadregionalnych
Ministerstwa
Rozwoju
Regionalnego, Kraków 2011, s. 29-30.
7
Przewodnik po Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce
(http://www.paiz.gov.pl/files/?id_ plik=10589 – dostęp na dzień 25.05.2012 r.).
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 SSE Tarnobrzeska – podstrefa w Łapach.
 W województwie podkarpackim:
 SSE Mielecka – podstrefy w Rzeszowie, Mielcu, Lubaczowie i Sanoku, w
gminach Głogów Małopolski, Jarosław, Kolbuszowa, Laszki, Leżajsk, Ostrów,
Ropczyce, Trzebownisko, Zagórz oraz w mieście i gminie Dębica, Leżajsk,
Jarosław,
 SSE Tarnobrzeska – podstrefy w Tarnobrzegu, Stalowej Woli i
Przeworsku, w gminach Gorzyce, Jasło, Jedlicze, Nisko, Nowa Dęba, Orły,
Rymanów oraz w gminie i mieście Jasło i Nowa Dęba,
 SSE Krakowska – podstrefy w Krośnie i w gminie Boguchwała.
 W województwie świętokrzyskim:
 SSE Tarnobrzeska – podstrefy w gminach Połaniec, Staszów, Tuczępy,
 SSE Starachowicka – podstrefy w Starachowicach, Kielcach, Ostrowcu
Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej oraz w gminach Końskie, Morawica,
Sędziszów, Stąporków, Suchedniów.
V.Korzystne uwarunkowania dla rozwoju produkcji rolno-spożywczej oraz
hodowli z uwagi na strukturę użytkowania gruntów. Ponadto dobre warunki dla
rozwoju turystyki i agroturystyki.
Reasumując należy stwierdzić, iż Region Wschodni posiada spory
niewykorzystany potencjał - zarówno sfery społecznej, ekonomicznej jak i
przestrzennej. Poprzez podejmowanie odpowiednich działań (przez różnych
aktorów życia społeczno-gospodarczego) może on stać się czynnikiem lokalizacji
nowych inwestycji, oczekiwanych głównie w branżach przemysłowych i
usługowych.
1. Domański B. (red.), Znaczenie przemysłu dla „inteligentnego i trwałego” rozwoju
regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego
restrukturyzacji i modernizacji, Ekspertyza przygotowana na zlecenie Departamentu
Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Kraków 2011.
2. Godlewska-Majkowska H., Zarębski P., Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski 2011,
Warszawa, 15 listopada 2011.
3. Nowicki M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011,
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011.
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Lendel V.P.
THE IMPROVEMENT OF THE ENTERPRISES-BORROWERS ’ RATING
ESTIMATION IN THE FINANCIAL MANAGEMENT OF THE BANK
In the article the problem moments of assessing the creditability of the borrowers are
illuminated, the advantages and disadvantages of the rating estimation of the creditability in
PrivatBank are considered, and the ways of its improving are offered.
Key words: creditability, credit risk, banking institutions, methods of estimation of
the creditability, rating estimation, integral index.

Лендел В.П.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЙЗАЕМЩИКОВ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА БАНКА
В статье рассмотрены проблемные моменты, возникающие при оценке
кредитных возможностей заемщиков, рассмотрены преимущества и недостатки
рейтинговой оценки кредитоспособности, используемой в ПАО КБ «ПриватБанк», и
предложены пути ее совершенствования.
Ключевые слова: кредитоспособность, кредитный риск, банковские
учреждения, методы оценки кредитоспособности, рейтинговая оценка, интегральный
показатель.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Однією з
особливостей ринкового механізму є активне використання запозичених
коштів у процесі здійснення господарської діяльності. В такому випадку
перед банками постає завдання об’єктивної оцінки кредитних можливостей
потенційного позичальника. При цьому достовірність і точність оцінки
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важлива як для банківської установи, так і для клієнта. З точки зору
банківських інтересів, така оцінка істотно впливає на результати конкретних
кредитних угод і на загальну ефективність кредитної діяльності. З точки зору
позичальника − від неї залежить рішення про надання кредиту та про
можливий його обсяг.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питаннями сутності та оцінки кредитних можливостей
позичальників займалася значна кількість вітчизняних науковців, серед яких:
Ю. Бугель, В.В. Бордюг, В.В. Вітлінський, В.В. Галасюк, А.О. Єпіфанов, Т.М.
Мельник, В.І. Міщенко, І.О. Нужна, О.О. Олійник, О. Остафіль,
І.М.
Панасейко, О. Печонкіна, І.Ю. Тарасюк, Я.І. Чайковський та ін. Їхні
дослідження
сприяють
виробленню
загальної
концепції
оцінки
кредитоспроможності з урахуванням регіональної та галузевої специфіки
позичальників, проте методичні підходи до визначення кредитоспроможності
потребують подальшого уточнення.
В практиці вітчизняних комерційних банків немає єдиної
загальноприйнятої науково обґрунтованої методики, яка б дозволила
комплексно
і
однозначно
характеризувати
кредитоспроможність
підприємства, достовірно оцінити його фінансовий стан, ділову репутацію,
якість менеджменту. Оцінюючи кредитоспроможність позичальника,
комерційні банки України керуються власними положеннями та методиками,
в основу яких, як правило, покладено методичні рекомендації Національного
банку України. Водночас НБУ не забороняє банкам самостійно
встановлювати додаткові критерії аналізу фінансового стану позичальника.
При цьому основною ідеєю, якою керуються банківські установи, є адекватна
оцінка кредитних ризиків та належний контроль за ними.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідити діючу методику оцінки
фінансового стану позичальника ПАТ КБ «ПриватБанк» та розробити
пропозиції щодо вдосконалення технології оцінки кредитоспроможності.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Метою визначення кредитних
можливостей позичальника є виважена комплексна оцінка здатності
повернення наданих кредитних ресурсів, що покликано зменшити кредитні
ризики.
У Положенні Національного банку України «Про порядок формування
та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями банків» [1] під кредитоспроможністю розуміють наявність у
позичальника (контрагента банку) передумов для отримання кредиту, та його
здатність повернути його і відсотки за ним в повному обсязі та в обумовлені
договором строки.
Аналіз кредитоспроможності проводиться з метою отримання
інформації для прийняття рішення про можливості й умови надання позики.
Основними чинниками, що визначають глибину аналізу є такі: наявність або
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відсутність в минулому кредитних відносин банку з конкретним
позичальником, результати його фінансово-господарської діяльності, обсяг та
строки надання кредиту.
Одним із найпоширеніших методів оцінки кредитного ризику в
українських банках, в тому числі і в ПАТ КБ «ПриватБанк», виступають
рейтингові моделі оцінки кредитоспроможності.
Рейтингова оцінка визначається на основі розрахунку системи
фінансових коефіцієнтів і переведення їх у бали. Бали обчислюються шляхом
множення значення показника на його вагу в інтегральному показнику
(рейтингу). Загальний вид рейтингової оцінки визначається за формулою [5,
с. 14]:
n

К 0   Ai  K i ,

(1)

і 1

де К0 − інтегральний показник (рейтинг);
Аі − питома вага i-го показника,
Кі − значення і-го показника;
n − кількість показників.
На підставі суми балів визначається рейтингова група, до якої
належатиме контрагент.
Перевагами бально-рейтингових моделей є простота, можливість
розрахунку оптимальних значень за окремими показниками, здатність
ранжування підприємств за результатами, комплексний підхід до оцінки
кредитоспроможності (використовуються показники, що відображають різні
аспекти діяльності позичальника, в тому числі якісні фактори).
В роботі [3] зауважується, що методика рейтингової оцінки більш
якісна, але її не можна назвати ідеальною, фахівці інших банківських установ
можуть мати свої погляди на важливість того чи іншого показника. Тому
необхідно надалі вдосконалювати методики, з урахуванням накопиченого
досвіду.
Саме тому, ми, шляхом апробації методики оцінки фінансового стану
позичальника ПАТ КБ «ПриватБанк», спробуємо проаналізувати позитивні та
негативні сторони даного підходу та запропонувати шляхи його
вдосконалення.
ПАТ КБ «ПриватБанк» використовує бально-рейтингову оцінку
кредитоспроможності позичальника з визначенням інтегрального показника.
У процесі фінансового аналізу економічної діяльності позичальника банк
розраховує 18 показників, які віднесено до п’яти груп, чотири з яких 
формалізовані: ліквідності, ділової активності, фінансової незалежності,
рентабельності та інші фінансові показники, а п’ята група  якісні показники,
що їх аналітики банку називають суб’єктивними. Далі, на підставі принципу
298

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

багатокритеріальної оптимізації визначається інтегральний показник
фінансового стану позичальника, який відображає всі основні аспекти його
діяльності. За величиною інтегрального показника та диференціацією його
зміни банк визначає рейтинг кредитоспроможності позичальника (табл.1).
Таблиця 1
Рейтингова шкала визначення класу кредитоспроможності позичальника

Рейтинг фінансового
стану позичальника
(клас)
Клас «А»
Клас «Б»
Клас «В»
Клас «Г»
Клас «Д»

Величина інтегрального показника
позитивна
відсутня виражена
негативна
тенденція у
тенденція у
тенденція у
фінансовому стані фінансовому стані фінансовому стані
позичальника
позичальника
позичальника
6,5-10
7-10
7,5-10
4,0-6,5
4,5-7
5-7,5
2,0-4,0
2,5-4,5
3,0-5,0
0,5-2,0
1-2,5
1,5-3,0
0-0,5
0-1
0-1,5

За методикою оцінки кредитоспроможності позичальника ПАТ КБ
«Приват Банк» розрахуємо інтегральний показник фінансового стану
ПАТ
«Мукачівський завод «Точприлад», який прагне отримати кредит в сумі 5500
тис. грн. під 22% річних (табл. 2). Як видно з табл. 2, величина інтегрального
показника фінансового стану за 2009-2011 роки складає 6,23, 6,79, 6,51
відповідно, тобто немає чіткої тенденції його зміни. Таким чином, дане
підприємство може бути віднесене до класу Б.
Таблиця 2
Розрахунок інтегрального рейтингового показника фінансового стану ПАТ
«Мукачівський завод «Точприлад»
Роки

2010

2011

Питома
вага
показника,
%

Рейтинг

Показники
200
2010
2011
2009
9
Показники ліквідності (14%)
Коефіцієнт поточної
ліквідності (С1)
Коефіцієнт швидкої ліквідності
(С2)
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності (СЗ)

0,95

0,95

0,93

7

7

7

6

0,83

0,85

0,82

10

10

10

5

0,00

0

0

0

0

3

1

7

10
10

7
7

0,01

Показники ділової активності (21%)
Період обертання дебіторської
125,6 238,0
158,9
5
6
заборгованості (С4)
3
5
Період обертання запасів (С5)
30,13
19,73 20,30
10
10
Період обертання активів (С6)
285,82
210,7 220,0
10
10
Показники фінансової незалежності (14%)
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Продовження табл. 2
Коефіцієнт фінансової
незалежності (С7)
Частка поточних активів,
сформованих за рахунок
власних коштів (С8)
Коефіцієнт маневреності
власних коштів (С9)
Співвідношення чистих
надходжень на рахунки до
основного боргу (С10)

3,56

3,73

3,05

0

0

0

4

-

-

-

0

0

0

4

-

-

-

0

0

0

3

-1,69

-0,59

-0,17

0

0

1

3

Показники рентабельності (24%)
Рентабельність продаж, %
(С11)
Рентабельність активів, %
(С12)
Рентабельність капіталу, %
(С13)

2,42

2,07

3,41

6

6

7

8

3,09

3,60

5,65

8

8

10

8

13,89

16,70

24,62

10

10

10

8

7

7

4

10

10

8

7

6

5

6

5

5

8

6

5

6,79
Б

6,51
Б

Інші фінансові показники (12%)
Знос основних засобів, % (С14)
51,69
51,39 53,52
7
Співвідношення надходжень на
рахунки й обсягів реалізації
0,48
1,4
1,13
7
(С15)
Суб’єктивні (якісні) показники (15%)
Ринкова позиція підприємства
6
(С16)
Ефективність управління
6
підприємством (С17)
Стабільність надходжень на
4
рахунки підприємства (С18)
Інтегральний показник
6,23
Клас позичальника
Б

*Розраховано на основі фінансової звітності ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» за
2009-2011 роки / http://smida.gov.ua/.

На нашу думку, така методика оцінки кредитоспроможності має як
переваги, так і недоліки. До переваг належать:
1) вдале поєднання кількісних і якісних показників, що сприяє
комплексному підходу до визначення кредитних можливостей;
2) галузева «основа» методики, яка втілена в матриці визначення
рейтингу фінансових показників, диференційованій за галузями економіки.
При визначенні критеріальних норм фінансових показників важливо
враховувати саме галузеву приналежність того чи іншого підприємствапозичальника;
3) диференціація
рейтингової
шкали
визначення
класу
кредитоспроможності позичальника залежно від тенденції у фінансовому
стані. Це допомагає аналітику більш точно визначити, до якого саме класу
відносити потенційного позичальника.
Недоліками методики ПАТ КБ «ПриватБанк» є:
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1) методичні розбіжності в розрахунку деяких показників, зокрема,
власного оборотного капіталу;
2) незначна питома вага (всього лише 15%) таких показників, як
ринкова позиція, стабільність надходжень на рахунки та ефективність
управління, що не дозволяє належним чином оцінити якісну сторону
діяльності клієнта;
3) відсутність даних про заставу;
4) не враховуються терміни існування підприємства на ринку.
Беручи до уваги суттєві переваги і незначні недоліки методики оцінки
фінансового стану позичальника ПАТ КБ «ПриватБанк», хочемо зазначити,
що вона є ефективною і точно характеризує кредитоспроможність
підприємства, так як включає в себе економічні, якісні та галузеві особливості
функціонування підприємства в сучасних ринкових умовах. Та для того, щоб
зробити методику ПАТ КБ «ПриватБанк» більш досконалою, фахівцями
кредитного відділу необхідно:
1) переглянути підходи до розрахунку деяких аналітичних
коефіцієнтів та скласти формули для їх визначення, які будуть більш
економічно обґрунтованими;
2) збільшити частку суб’єктивних показників у загальному
інтегральному рейтингу кредитоспроможності. При цьому бажано
відмовитись від вживання терміну «суб’єктивні показники», замінивши його
на «якісні показники», оскільки основний принцип оцінки  об’єктивність;
3) доповнити методику визначення кредитних можливостей оцінкою
застави та терміну існування підприємства;
4) створити аналітичний відділ банку для постійного контролю за
діяльністю позичальника, який міг би відстежувати проблемні місця в роботі
підприємства.
Але можемо відзначити, що ПАТ КБ «ПриватБанк» не є винятком і
сучасна банківська практика оцінки кредитоспроможності позичальників не
позбавлена недоліків та певних проблемних моментів.
Сьогодні немає єдиного, у тому числі галузевого, класифікатора
кредитоспроможності й надійності підприємств. У розвинутих країнах
існують рейтинги фінансового стану, надійності й кредитоспроможності
фірм, що періодично публікуються і дають можливість кредиторові
правильно оцінити свій ризик при видачі кредиту. Наші банки діють у цьому
напрямку скоріше інтуїтивно, приділяючи більше уваги кредитній історії
позичальника і його діловій репутації, а не фінансовим можливостям [2, с.
58].
Більшість методик, які використовуються сьогодні вітчизняними
банками, не враховують окремих факторів, що мають значний вплив на
фінансовий стан підприємств (кредитна історія, період функціонування
підприємства, рівень забезпечення кредиту, залежність від постачальників та
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покупців), не приділяється достатньої уваги аналізу суб’єктивних показників
діяльності підприємства (ринкова позиція позичальника, ефективність
управління підприємством, достовірність і своєчасність надання інформації
та фінансової звітності та ін.), аналізу грошових потоків та галузевих
особливостей діяльності.
З огляду на дослідження, які виявили проблеми в практиці вітчизняних
комерційних банків [2, 3, 4], можемо запропонувати такі основні шляхи
вдосконалення рейтингової оцінки кредитних можливостей позичальника:
 розширення складу показників фінансового аналізу для отримання
інформації, яка б характеризувала усі аспекти діяльності потенційного
клієнта;
 застосування в комплексі кількісних і якісних показників діяльності
позичальника для повної оцінки кредитних можливостей;
 врахування галузевої приналежності того чи іншого підприємствапозичальника;
 ретельне вивчення кредитної історії клієнта для з’ясування
попереднього досвіду його спілкування з іншими банками і фінансовими
установами;
 проведення аналізу можливих джерел погашення зобов’язань за
кредитом;
 активне використання аналізу грошових потоків підприємства, що
дає можливість оцінити обороти коштів позичальника;
 створення єдиної інформативної бази системи рейтингів надійності
і кредитоспроможності позичальників, яка б регулярно оновлювалась і
оприлюднювалась.
Висновки. Запропоновані заходи щодо поліпшення оцінки
кредитоспроможності позичальника в процесі кредитування нададуть
можливість комерційним банкам покращити стан кредитного портфелю та
мінімізувати дію кредитних ризиків, що, в свою чергу, підвищить
ефективність здійснення кредитної діяльності та загальної прибутковості
банків.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Питання обліку
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витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції відносять до
найважливіших у системі економічних досліджень тому, що їх вирішення
направлене на підвищення ефективності виробництва. В процесі обліку
витрат виробництва мають місце загальновиробничі витрати, які впливають
на достовірність собівартості виготовленої продукції.
В сучасних умовах адаптування бухгалтерського і податкового обліку
облік загальновиробничих витрат потребує відповідного обґрунтування, в
зв’язку з чим постає необхідність розробки облікової політики щодо
облікового відображення означеного виду витрат.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Розв’язанню проблем щодо обліку та розподілу загальновиробничих витрат на підприємствах різних галузей приділили увагу
вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких варто назвати Ф.Ф. Бутинця,
Л.К. Сука, П.Л. Сука, О.Г. Криворота, В.П. Ярмоленка, Т.О. Бондура,
Т. Войтенко, В.О. Озерана, Є. Котлярова.
До основних проблем обліку і розподілу загальновиробничих витрат
відносять: проблему визначення нормальної потужності підприємства;
проблему класифікації загальновиробничих витрат на постійні і змінні;
проблему вибору бази розподілу; проблему прогнозування величини
постійних загальновиробничих витрат при нормальній потужності в
майбутньому. Наявність таких методичних проблем обумовлює потребу у
проведенні подальших наукових досліджень в означеному напрямі.
Цілі статті. Отже, метою статті є розкриття сутності непрямих витрат,
розгляд проблем розподілу загальновиробничих витрат та особливостей їх
обліку на сільськогосподарських підприємствах.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Так, С.Ф. Голов
стверджує, що виробничі накладні витрати – це витрати, пов’язані з процесом
виробництва, які не можна віднести до певних виробів економічно доцільним
шляхом. В Україні такі витрати називають загальновиробничими [2, с. 65].
На думку Ф.Ф. Бутинця, загальновиробничими є витрати, пов’язані з
обслуговуванням основних та допоміжних цехів та управління ними [5, с.
396].
Схожої думки дотримується і Т.Г. Маренич та говорить, що
загальновиробничі витрати – це витрати на організацію виробництва та
управління окремими галузями підприємства [3, с. 700].
М.Ф. Огійчук вважає, що загальновиробничими є «…витрати на
організацію виробництва та управління окремими галузями виробництва, а
також різні виробничі витрати, які не можна віднести безпосередньо на певну
культуру або вид продукції, оскільки вони належать до галузі чи окремого
виробництва, підрозділу» [4, с. 591].
Отже, загальновиробничі витрати – це непрямі витрати, пов’язані з
організацією виробництва та керівництвом цехами, бригадами, відділеннями
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та іншими структурними підрозділами підприємства. Ці витрати під час
виникнення не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта
обліку. Загальновиробничі витрати пов’язані з виробництвом кількох видів
продукції, а тому повинні бути враховані при обчисленні собівартості
кожного виду продукції.
За ознакою залежності від обсягу виробництва загально-виробничі
витрати поділяються на змінні та постійні. Необхідність такого поділу
зумовлена діючим порядком їх включення до собівартості. Так, змінні та
розподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до виробничої
собівартості продукції (робіт, послуг), а нерозподілені постійні
загальновиробничі витрати – до собівартості реалізованої продукції (робіт,
послуг) [6].
Згідно з П(С)БО 16 перелік і склад змінних і постійних
загальновиробничих витрат встановлюється підприємством самостійно. І в
листі Міністерства фінансів України «Про облікову політику» рекомендовано
закріпити цей перелік в розпорядчому документі (наказі) про облікову
політику підприємства. Але при цьому ні стандартом, ні іншими
нормативними документами не передбачено чіткої методики поділу
загальновиробничих витрат на змінні та постійні.
Як наслідок, на підприємствах не рідкість випадки, коли ці витрати або
взагалі не поділяють на змінні та постійні, або ж формально закріплюють
перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат в обліковій
політиці, але не враховують такого поділу в організації аналітичного обліку.
Застосування «візуального» способу поділу витрат на змінні та постійні, як
зазначають М. Чумаченко та І. Білоусова, не сприяє одержанню достовірних
даних [8].
Загальна сума загальновиробничих витрат (змінних і постійних), що
віднесена на собівартість виробництва продукції, розподіляється між
окремими об’єктами обліку. Розподіл витрат – це включення
загальновиробничих витрат у собівартість продукції, якщо їх прямо на
продукції віднести неможливо. Метою розподілу витрат є їх віднесення на
продукцію і визначення максимально точної собівартості продукції.
В сільському господарстві обсяг виробництва (потужність) залежить
від природних факторів, а не лише від діяльності людей. Тому Методичними
рекомендаціями № 132, передбачено, що всі загальновиробничі витрати
вважаються змінними і розподіляються між основними галузями та об’єктами
витрат пропорційно до суми прямих витрат (без витрат основних матеріалів:
кормів, насіння, сировини) з кредиту рахунка 91 «Загальновиробничі
витрати» в дебет рахунка 23 «Виробництво» [7, с. 462]
Розподіл загальновиробничих витрат проводиться в наступній
послідовності:
 перший етап – розподіл всіх загальновиробничих витрат на
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постійні та змінні;
 другий етап – вибір бази розподілу. Кожному підприємству слід
вибрати за базу розподілу таку характеристику виробничого процесу, зміна
якої найбільшою мірою впливає на зміну величини загальновиробничих
витрат. Вибір невідповідної характеристики буде означати, що суми
загальновиробничих витрат, які відносяться на окремі вироби, неточно
відобразять фактично понесені витрати;
 третій етап – визначення нормальної потужності підприємства та
вираження її в одиницях виміру обраної бази. Щоб розрахувати нормальну
потужність, необхідно враховувати не тільки технічний потенціал
обладнання, але й змінний режим роботи, тенденції попиту на продукцію
тощо;
 четвертий етап – обчислення суми постійних і змінних
загальновиробничих витрат за умови досягнення підприємством нормальної
потужності;
 п’ятий етап – розрахунок нормативу постійних і змінних витрат на
одиницю бази розподілу. Розділивши відповідні суми витрат на раніше
визначену нормальну потужність, отримують планові нормативи змінних та
постійних накладних витрат у розрахунку на одиницю бази розподілу (на
кожну гривню основної заробітної плати виробничого персоналу) [1, с. 591592].
Розподіл постійних та змінних загальновиробничих витрат на
продукцію, роботи, послуги, що виготовляються підприємством,
здійснюється по-різному:
 змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожний
об’єкт витрат з використанням бази розподілу, виходячи з фактичної
потужності звітного періоду;
 постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожний
об’єкт витрат з використанням бази розподілу за нормальної потужності.
Нормальна потужність – це очікуваний середній обсяг діяльності, що
може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом
кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого
обслуговування виробництва.
Застосування бази розподілу при нормальній потужності означає, що
постійні загальновиробничі витрати включаються до складу виробничої
собівартості продукції в повному обсязі тільки у випадку, коли фактичний
обсяг виробництва дорівнює або перевищує нормальну потужність [1, с. 598].
Якщо фактичний обсяг виробництва нижчий від очікуваного
середнього рівня, то до складу виробничої собівартості продукції
включається лише частина постійних загальновиробничих витрат. Решта
витрат, які називаються нерозподіленими, визнаються витратами звітного
періоду, в якому вони виникли, і включаються до собівартості реалізованої
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продукції.
Віднесення нерозподілених постійних загальновиробничих витрат на
собівартість реалізації звітного періоду є економічно обґрунтованим, оскільки
достовірно відображає показники діяльності підприємства за цей період.
Виробнича собівартість продукції не повинна підлягати різким коливанням і,
у відповідності з принципом обачності витрати не занижуються, а
відображаються в тому звітному періоді, коли вони були понесені. Значна
сума нерозподілених загальновиробничих витрат може бути результатом:
 невірної оцінки показників нормального рівня виробництва;
 низького рівня виробництва, що є результатом певних обставин,
які потребують аналізу з метою прийняття відповідних управлінських рішень.
Підприємствам слід обирати ту базу розподілу, яка найбільш точно
відображає зв’язок між загальновиробничими витратами та обсягом готової
продукції.
Застосовуються,
як
правило,
наступні
бази
розподілу
загальновиробничих витрат: сума прямих витрат на виробництво продукції
(вартість прямих витрат матеріалів) – якщо загальновиробничі витрат прямо
пов’язані з величиною і кількістю матеріалів, з якими здійснюють певні
технологічні операції; сума заробітної плати робітників (прямі витрати на
оплату праці), якщо загальновиробничі витрати прямо пов’язані з величиною
прямих витрат на оплату праці і використовується тільки на підприємствах з
однаковим рівнем механізації і автоматизації виробництва; обсяг
відпрацьованого робітниками часу: люд.-години; машино-години; обсяг
діяльності – кількість (маса) виготовленої продукції [7, с. 463].
Сільське господарство в Україні не є високомеханізованим, а тому
найприйнятнішою базою розподілу загальновиробничих витрат є пряма
оплата праці. Ця база розподілу є простою у використанні і забезпечує
найбільш точний розподіл загальновиробничих витрат між об’єктами обліку.
Облік виробничих витрат на організацію виробництва та управління
цехами, дільницями, відділеннями, бригадами, фермами та іншими
підрозділами основного виробництва, а також витрат на утримання й
експлуатацію машин та обладнання ведеться на рахунку 91
«Загальновиробничі витрати».
Висновки. Проведені дослідження дають підставу зробити висновки
загальнотеоретичного і методичного характеру:
1. Загальновиробничі витрати – це непрямі витрати, тобто ті, що не
можуть бути віднесені безпосередньо до об’єкта обліку економічно
доцільним шляхом.
2. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. Такий
поділ витрат має важливе значення як для правильного списання і розподілу
цих витрат між окремими видами об’єктів обліку витрат, так і для контролю
за накладними витратами.
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3. Особливістю обліку загальновиробничих витрат є те, що вони
списуються на собівартість виробничої продукції в частині змінних і
розподілених постійних, і на собівартість реалізованої продукції у частині
нерозподілених постійних витрат. Тому вони не мають відображення у
формах фінансової звітності.
4. Існують різні бази розподілу загальновиробничих витрат (години
праці, заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати та ін.). Підприємствам
слід обирати ту базу розподілу, яка найбільш точно відображає зв’язок між
загальновиробничими витратами та обсягом готової продукції. На початку
звітного року підприємством має бути визначена облікова політика щодо
визначення виробничої собівартості продукції, робіт, послуг, в якій має бути
зазначений
обраний
підприємством
підхід
щодо
розподілу
загальновиробничих витрат.
5. Сільське господарство в Україні не є високомеханізованим, а тому
найприйнятнішою базою розподілу загальновиробничих витрат є пряма
оплата праці. Ця база розподілу є простою у використанні і забезпечує
найбільш точний розподіл загальновиробничих витрат між об’єктами обліку.
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У статті розглянуто економічну сутність та типи електронних грошей,
проаналізовано переваги та недоліки їх використання. Представлено альтернативні
підходи до визначення методики бухгалтерського обліку операцій з електронними
грошима.
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ELECTRONIC MONEY: ECONOMIC
NATURE AND ACCOUNTING
The article deals with the economic substance and types of electronic money,
analyzes the advantages and disadvantages of their use. Presented by alternative approaches
to accounting methods of operations with electronic money.
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Любасюк Т.В.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СУЩНОСТЬ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
В статье рассмотрено экономическую сущность и типы электронных денег,
проанализированы преимущества и недостатки их использования. Представлены
альтернативные подходы к определению методики бухгалтерского учета операций с
электронными деньгами.
Ключевые слова: электронные деньги, виды электронных денег, электронные
денежные системы, бухгалтерский учет.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Основою для якісних
змін, що відбувається в світі став глобальний технологічний розвиток і, як
наслідок, поширення електронних платіжних систем, що створює значні
переваги для функціонування не готівкових грошових форм.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідження проблем сутності та обліку електронних грошей, на
жаль, не надто широко розкрите у працях українських дослідників, що і
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призводить до виникнення значних проблем на практиці у відповідних
підсистемах системи управління суб’єктом господарювання. Проте, певні
аспекти проблематики електронних грошей опрацьовані в роботах
В. Міщенка, А. Мороза, М. Савлука, М. Корягіна, Т. Валентинова та інших
українських учених, а також у дослідженнях зарубіжних науковців, зокрема
А. Генкіна, Б. Коена, Г. Селджіна, Л. Уайта та інших.
Цілі статті. Метою роботи являється розв’язання питань, пов’язаних з
необхідністю визначення сутності електронних грошей, їх форм, видів та
особливостей бухгалтерського обліку.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. В США вперше висвітлили
поняття «електронні платіжні системи» ще у 1970-х роках. Їх розрізняли як
форму депозитних грошей, які за участю електронних носіїв інформації
дають можливість здійснити платежі. Вже у другій половині 1980-х років
електронні гроші з’явилися і в Японії. У той час наперед оплачені чипові
картки деяких телефонних, транспортних і торговельних компаній почали
приймати інші фірми. А у Європі перші наперед оплачені електронні платіжні
продукти було введено на початку 1990-х років. Що давало змогу
користувачам зберігати електронні гроші на картках Danmont, Mondex, Proton
I Primeur Card. Вже кілька років і в Україні діє система оплати електронними
грошима на програмній основі і за допомогою карток.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від
04.11.2010 року № 481 електронні гроші – це одиниці вартості, які
зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу
іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов’язанням емітента [5].
Електронні гроші (electronіc money) або електронні методи платежу
(new electronіc payments methods) трактуються як різні платіжні механізми,
створені з метою здійснення поточних розрахунків споживачами товарів і
послуг.
Європейський центральний банк трактує електронні гроші як грошову
вартість, що зберігається в електронному вигляді на технічному пристрої.
На даний момент більшість дослідників виділяють такі типи
електронних грошей, які з плином часу можуть перетворитися і в іншу
електронну грошову форму:
1. Найменш розвинута форма електронних грошей, що полягає у
наданні користувачам доступу до проведення звичайних платежів – це
електронні засоби зв’язку, такі як комп’ютери. До цієї ж категорії
відноситимуться й платежі через Інтернет за допомогою кредитних карток,
тобто – категорія Інтернет-банкінгу.
2. Другий тип електронних грошей складається із карт із «збереженою
вартістю», з допомогою яких можна проводити платежі через POS-термінали
або за допомогою інших пристроїв, які безпосередньо пов’язані один з одним.
Такі карти передоплати, які іноді також називають електронними гаманцями,
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пов’язані із збереженням грошових значень, оскільки вони містять записи про
витрату коштів, на картці користувача.
3. Третій тип електронних грошей нині не надто розвинений, але має
найбільший потенціал для розвитку – сюди відносяться записи про грошові
запаси та їх використання за допомогою програмного забезпечення, яке
встановлюється на комп’ютері. Такі програмні продукти електронних
грошей, також називають «цифровою готівкою». Вони, як правило,
призначені для здійснення платежів через мережу з’єднаних між собою
комп’ютерів, зокрема, в Інтернеті. Хоча програмні електронні гроші поки що
є складними для використання сумісно з платежами у банківських системах,
проте перспектива їх розвитку безсумнівна [1, с.4].
За своєю суттю електронні гроші мало чим відрізняються від
звичайних: ними можна розраховуватися за товари, роботи, послуги. При
цьому покупці можуть перетворювати «живі» гроші в електронні, а продавці
– робити зворотну операцію безпосередньо в режимі «онлайн» [4, с.13].
Відповідно, можна виділити чимало переваг застосування електронних
грошей. Насамперед, їх неможливо підробити, навіть теоретично. Захист
криптографічними алгоритмами та електронними засобами (використання
SSL-протоколу з кодовим ключем 128-bit) вартий уваги. Також будь-який
користувач може безкоштовно відкрити власний електронний рахунок і
здійснювати керування електронним гаманцем із фіксованої IP-адреси, через
SMS, e-mail тощо. Найчастіше жодної абонплати за користування
електронним гаманцем не вносять, а перераховують виключно комісію під
час здійснення переказів. До того ж переказ коштів відбувається майже
миттєво. Й незалежно від місця знаходження користувач може здійснювати зі
своїм рахунком будь-які фінансові операції [2, с. 242].
Через низку переваг використання електронних грошей виникає
необхідність створення системи правового регулювання та обліку їх обігу,
що, в свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності та поширенню
операцій з електронними грошима, забезпечить подолання таких негативних
явищ, як використання електронних грошових систем з метою вчинення
шахрайств і різного роду махінацій у фінансовій сфері тощо.
На жаль, сучасному правовому регулюванню у цій сфері притаманні
постійні зміни правил і Національним банком України, і такими
контролюючими органами, як Державна податкова адміністрація України, що
не сприяє розвиткові електронних грошових систем [3, с. 250].
Також, на сьогодні, не розроблено методичних рекомендацій з обліку
електронних грошей, тому пропонується для облікового відображення
наявності та руху електронних грошей використати рахунок 32 з назвою
«Електронні кошти». Будь-яка операція повинна бути документально
підтверджена. У фінансовій звітності сальдо по рахунку 32 «Електронні
кошти» відображати в балансі у складі статті «Грошові кошти та їх
еквіваленти». Крім цього, визначенням терміна «Електронні кошти»
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необхідно доповнити П (С) БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» [2, с. 244].
Не слід забувати і про можливість ведення аналітичного обліку на
підприємстві. Для цього варто розподілити електронні гроші за такими
напрямами:
 за платіжною системою, оскільки електронні гроші є досить зручним
розрахунковим засобом, за допомогою якого можна розраховуватись за
товари, роботи, послуги, отримувати оплату за виконану роботу, не відходячи
від комп'ютера. (наприклад, PayPal, Neteller, Egold, StormPay, PayAce, E-gold,
Web-money, Яндекс-гроші – системи миттєвих Інтернет-розрахунків);
 за валютою електронного гаманця (наприклад, відповідно до системи
WebMoney Transfer: U-гаманець – WMU (гривня), R- гаманець – WMR
(російський рубль), Z- гаманець – WMZ (долар США), E- гаманець – WME,
B- гаманець – WMB (білоруський рубль), G- гаманець – WMG (золото)).
Проілюструємо декілька типових операції із використанням
електронних грошей та відображенням їх у бухгалтерському обліку. Так,
перечислення коштів в електронний гаманець споживача відображається по
дебету рахунка 321 «Електронні кошти в національній валюті» і по кредиту –
311 «Поточні рахунки в національній валюті». Етап пересилання покупцем
передоплати електронними коштами із U-гаманця – WMU системи
WebMoney постачальнику за товари, роботи, послуги можна показати по
дебету рахунка 371 «Розрахунки за виданими авансами» та по кредиту – 321
«Електронні кошти в національній валюті». Після представлених операцій
покупцю залишається лише дочекатися доставки сплаченого товару.
Висновки. Тому, із стрімким розвитком ринку електронних грошей в
Україні, необхідно створити відповідну нормативну базу, що допомогло б
ефективно контролювати роботу електронних систем. Також для
інформаційного забезпечення апарату управління важливим є розробка
методичних рекомендації з бухгалтерського обліку.
1. Дзямулич М.І. Сутність електронних грошей в сучасній фінансовій системі /
М.
І. Дзямулич // «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – 2010. – Випуск 7
(25). – Ч. 4. – С. 1-5.
2. Корягін М.В., Ліва В.Р. Електронні гроші: особливості використання та
бухгалтерський облік / М.В. Корягін, В.Р. Ліва // Науковий вісник НЛТУ України. –
2012. – Вип. 22.5. – С. 241-246.
3. Довженко К.О. Електронні гроші в Україні: правове регулювання / К.О. Довженко //
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – 2011. –
№ 6. – С. 249-250.
4. Валентинова Т. Електронні гроші: види, переваги, недоліки / Т. Валентинова // Все
про бухгалтерський облік. – 2011. – № 103. – С. 12-13.
5. Положення «Про електронні гроші в Україні», затверджений постановою НБУ від
04.11.10
р.,
№
481.
[Електронний
ресурс].
–
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ПОКРАЩЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ
З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
У статті розглядається облік з підзвітними особами на прикладі
сільськогосподарського підприємства, пропонується удосконалення аналітичного
обліку і використання додаткової звітності.
Ключові слова: підзвітна особа, облік, авансовий звіт, Звіт про виконану
роботу.

Maksimova A.
INCREASE OF EFFICIENCY OF THE ANALYTICAL
ACCOUNT WITH REPORTING PERSONS
In article the account with accountable persons on an example of the agricultural
enterprise is considered, improvement of the analytical account and use of the additional
reporting is offered.
Key words: accountable persons, the account, advance отче, the Report about the
executed work.

Максимова А.В.
ПОВЫШЕНИЕ ЕФФЕКТИВНОСТИ
АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ
В статье рассматривается учет с подотчѐтными лицами
на примере
сельскохозяйственного предприятия, предлагается совершенствование аналитического
учета и использование дополнительной отчетности.
Ключевые слова: подотчѐтные лица, учѐт, авансовый отче, Отчет про
выполненную работу.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У процесі фінансовогосподарської діяльності на підприємствах часто виникає необхідність
придбання матеріальних цінностей, а також різних робіт, послуг не тільки за
безготівковим розрахунком, але і за готівку. У таких випадках зазвичай
працівникові видаються готівкові кошти підзвіт для виконання певних дій за
дорученням підприємства. У підзвіт видаються гроші для майбутніх
відряджень, для оплати господарських витрат, на представницькі цілі, для
купівлі за готівковий розрахунок продукції в інших організаціях або у
фізичних осіб, для оплати виконаних робіт, наданих послуг, а також на інші
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господарсько-операційні цілі. Так виникають розрахунки з підзвітними
особами. В свою чергу такі операції вимагають постійний контроль за
ефективним рухом (витрачанням) коштів. Цим і пояснюється актуальність
даної роботи.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Важливий внесок у вирішення питань даної теми, а також
удосконалення обліку з підзвітними особами зробили вітчизняні вчені:
М.Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, М. Ф. Огійчук,
П.Я. Хомін.
Цілі статті. Основною метою статті є обґрунтування і розробка
практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку і контролю з
підзвітними особами на сільськогосподарських підприємствах.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. З каси підприємства, згідно
діючого положення, можуть видаватись готівкові кошти для розрахункових
операцій на місці придбання товарно-матеріальних цінностей (на ринку,
підприємствах роздрібної торгівлі, у населення), а також для витрат по
службових
відрядженнях,
інших
потреб
(пересилка
службової
кореспонденції,придбання господарського знаряддя та інше).
Переважно, готівкові кошти видаються працівнику підприємства на
основі розпорядження керівника підприємства (або в службові обов'язки
працівника входить робота по закупівлі товарно-матеріальних цінностей –
тоді розпорядження не потребується, але з таким працівником заключають
договір про його повну матеріальну відповідальність).
Працівник, що отримав готівкові кошти підприємства, називається в
бухгалтерській практиці підзвітною особою, так як він зобов'язаний
прозвітуватись про цільове використання грошових коштів, або повернути їх
в касу підприємства. Суми, отримані підзвітною особою, називають
авансовими сумами, а звіт працівника називають – авансовий звіт.
Авансовим звітом буде вважатись документ, що підтверджує витрати
працівника (так як до нього додаються підтверджуючі документи:
чеки,білети, квитанції, закупівельні акти), обов'язковим реквізитом його є
підпис керівника підприємства: "доцільність витрат підтверджую" і підпис,
або "бухгалтерії оплатити".
Складає авансовий звіт підзвітна особа, вказує дату і підписується в
ньому.
Завдання бухгалтера—контролювати цільове використання підзвітних
сум [1, ст. 345].
З цією метою він встановлює строки подання авансових звітів, називає
перелік документів, які працівник повинен пред'явити, і контролює
правильність наданих документів на предмет їх юридичної сили
(печатки,підписи і таке інше), табл. 1.
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Таблиця 1
Терміни подання авансованого звіту
Напрямок
використання коштів:

Термін подання авансового звіту

Працівнику видали готівку з каси або перерахували на особисту банківську картку
до закінчення 5-го банківського дня, наступного за днем
Відрядження (добові,
завершення відрядження (пп. 2.11 i 2.12 Положення № 637 та пп.
проїзд, проживання)
170.9.2 ПКУ)
Закупівля сільгоспне пізніше 5-го банківського дня, що йде за днем закупівлі але
продукції та заготівля
вклавшись у 10 робочих днів від дати видачі готівки (пп. 2.11 i
втор сировини (крім
2.12 Положення № 637 та пп. 170.9.2 ПКУ)
металобрухту)
наступного дня після отримання готівки під звіт. Якщо підзвітна
особа одночасно отримала кошти як на відрядження, так i для
Інші виробничі
вирішення в цій поїздці виробничих чи господарських питань,
(господарські потреби
термін звітування подовжують до завершення поїздки (пп. 2.11 i
2.12 Положення № 637)
Співробітнику перерахували кошти на корпоративну банківську платіжну картку
готівку отримували до закінчення 3-го банківського дня, наступного за днем
через банкомат або завершення відрядження (п. 2.12 Положення № 637 та абз. "а" пп.
касу банку
170.9.3 ПКУ)
розрахунки прово- не пізніше 10-ти днів, а за наявності поважних причин
дили виключно в
роботодавець (самозайнята особа) може його подовжити до 20-ти
безготівковій формі банківських днів (до з'ясування питань щодо виявлення
(безпосередньо з
розбіжностей між звітними документами) (п. 2.12 Положення №
платіжної картки) 637 та абз. "б" пп. 170.9.3 ПКУ)

Розрахунки із залученням підзвітних осіб на ВАТ «Агрофірма ім.
Котовського», як і на більшості інших підприємств, здійснюються в певній
послідовності й передбачають шість основних операцій:
1. Наказ керівника.
2. Отримання грошового авансу до оплати витрат.
3. Скерування працівника на інше підприємство.
4. Оформлення документів на отримані цінності, роботу і послуги на
іншому підприємстві.
5. Передача отриманих цінностей матеріально відповідальним особам
свого підприємства.
6. Складання документів для тримання грошових коштів, проведення
повного розрахунку в бухгалтерії.
Починаючи з другого етапу, розрахунки з підзвітною особою
обов’язково відображаються в бухгалтерському обліку.
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Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на активнопасивному субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» рахунка 37
«Розрахунки з різними дебіторами». Найбільш поширеною є операція,
пов’язана з видачею коштів на відрядження. Кошти з каси видаються за
допомогою ВКО.
Операції з обліку розрахунків з підзвітними особами оформлюються
такими бухгалтерськими проведеннями:
Видача авансу підзвітній особі:
Дебет субрахунка № 362 Кредит субрахунків № 301
Списання на видатки установи затвердженої суми витрат згідно з
поданим авансовим звітом:
Дебет субрахунків № 801, 811 Кредит субрахунка № 362
Повернення невикористаного залишку авансу до каси установи:
Дебет субрахунків № 301, Кредит субрахунка № 362
При видачі готівкових грошових коштів виникає дебіторська
заборгованість підзвітної особи перед підприємством. Яка погашається після:
1) подання підзвітною особою авансового звіту з додатком
документів, що підтверджують зроблені витрати, визнання вказаних витрат і
затвердження авансового звіту керівником підприємства;
2) або повернення залишку невикористаних підзвітною особою коштів
у касу підприємства;
3) або утримання залишку не використаних підзвітною особою
грошових коштів з його заробітної плати.
Щомісячні обороти і заборгованість за розрахунками з підзвітними
особами в ВАТ «Агрофірма ім. Котовського» відображається в журналіордері №7.
Остаточний розрахунок підзвітної особи за одержаними грошовими
коштами закінчується складанням нею авансового звіту.
Однією з умов збереження майна підприємства є наявність чітко
сформульованих обов'язків у встановленні відносин з підзвітною особою і
фіксація відповідальності перед підприємством у відповідних внутрішніх
документах підприємства та перевірка чіткого виконання нею встановлених
завдань. Саме тому з працівником укладено договір про його матеріальну
відповідальність.
Для більш надійного збереження майна ТОВ «Агрофірма ім.
Котовського», ми пропонуємо не обмежуватись наказом керівника на
відрядження, а включити до обов’язкових документів кошторис витрат (або
довідку-розрахунок) на службову поїздку. Також було б не погано полегшити
роботу підзвітній особі і заздалегідь скласти для співробітника Завдання на
відрядження. У ньому слід зазначити, кого та куди відряджають (пункт
призначення, назва підприємства тощо). Далі, на наш погляд, вказують мету
поїздки, її термін та інші завдання, які треба виконати. Не зайвим буде
вписати маршрут переміщення та правила звітування.
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Кому доручити складати завдання? Як нам здається – ініціатору
поїздки (безпосередньому керівнику відрядженої особи). Оскільки ТОВ
«Агрофірма ім. Котовського» невеличка, то цим може займатися бухгалтер на
підставі наказу директора.
Після завершення поїздки особа напише Звіт про виконану роботу.
Його форма ще більш довільна, ніж вищезгаданого Завдання. Потрібно
показати ступінь виконання поставленого завдання, а також економічну,
цінову та іншу інформацію, яка може бити корисною для фірми.
Термін подання Звіту про виконану роботу може бути на одному рівні
з авансованим звітом. За прострочення його подання підприємство не карає.
Сам же Звіт, завірений відповідним підписом, підколюють до авансованого
звіту.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що запропоновані
нами удосконалення полегшать роботу підзвітної особи, а також полегшать
контроль за ефективним використанням коштів, що, в свою чергу, збереже
майно підприємства.
1. М.Ф. Огійчук. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах:
Підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко,
Л. Г. Панченко та ін.; За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – К.: Вища освіта, 2003. – 800 с.
2. Наказ ДПАУ від 23.12.2010р. №996 «Про затвердження форми Звіту про
використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт, та Порядку його
складання».
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОЦЕНКИ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ В РОССИИ
С 1 января 2013 г. вступает в силу новый МСФО (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости». Цель стандарта заключается в определении того, как
следует оценивать справедливую стоимость финансовых и нефинансовых активов и
обязательств в тех случаях, когда оценка по справедливой стоимости необходима и
допускается согласно МСФО. В условиях внедрения МСФО в практику ведения
бухгалтерского учета в России, необходимо установить, как повлияет вступление в
силу нового стандарта на применение оценки по справедливой стоимости в нашей
стране.
Ключевые слова: справедливая стоимость, оценка актива или обязательства,
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Maltsevа A.А.
CONDITIONS THE FAIR VALUE IN RUSSIA
A new IFRS 13 "Fair Value Measurement" will take effect since 01.01.2013. The
purpose of the standard is to determine how to assess the fair value of financial and nonfinancial assets and liabilities when the fair value is necessary and allowable under IFRS.
Considering the implementation of IFRS in accounting practice in Russia, it is necessary to
determine how the introduction of the new standard will impact on the using of fair value in
our country.
Key words: fair value, assessment of the asset or liability, the International Financial
Reporting Standards, market value, assessment of the elements of financial statements.

Мальцева А.А.
УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНКИ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ
ВАРТІСТЮ В РОСІЇ
З 1 січня 2013 р. набирає чинності новий МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка
справедливої вартості». Мета стандарту полягає у визначенні того, як слід оцінювати
справедливу вартість фінансових і нефінансових активів і зобов'язань в тих випадках,
коли оцінка за справедливою вартістю необхідна і допускається згідно МСФЗ. В
умовах впровадження МСФЗ в практику ведення бухгалтерського обліку в Росії,
необхідно встановити, як вплине вступ в силу нового стандарту на застосування
оцінки за справедливою вартістю в нашій країні.
Ключові слова: справедлива вартість, оцінка активу або зобов'язання,
Міжнародні стандарти фінансової звітності, ринкова вартість, оцінка елементів
фінансової звітності.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Термин «справедливая стоимость»
давно укрепился и активно используется в текстах международных
стандартов. Ссылка на него присутствует в 34 МСФО из 41. Справедливая
стоимость не упоминается лишь в тех стандартах, которые имеют
специфическое назначение и не связаны с концепцией оценки активов и
обязательств (например, МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных
средств», МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты», МСФО (IAS) 24
«Раскрытие информации о связанных сторонах» и др.).
В следующей группе стандартов определения справедливой стоимости
не содержится, но сама справедливая стоимость упоминается в том или ином
аспекте (табл. 1).
Таблица 1
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Подходы к определению справедливой стоимости согласно МСФО
№
з/п

МСФО

1

МСФО (IAS) 1
«Представление
финансовой
отчетности»

2

3

МСФО (IAS) 11
«Договоры
строительного подряда»
МСФО (IAS) 26 «Учет и
отчетность по
пенсионным планам»

4

МСФО (IAS) 31
«Участие в совместном
предпринимательстве»

5

МСФО (IFRS) 1
«Первое применение
МСФО»

6

МСФО (IFRS) 7
«Финансовые
инструменты:
раскрытие информации»

Ссылка на понятие справедливой стоимости
«Раскрытие информации не требуется в отношении
активов и обязательств, заключающих в себе
значительный риск существенного изменения
балансовой стоимости в течение следующего года,
если на конец отчетного периода она измеряется по
справедливой стоимости»
«Выручка по договору на строительство оценивается
по справедливой стоимости полученного или
причитающегося возмещения»
«Справедливой стоимостью рыночных ценных бумаг
является их рыночная стоимость»
«При потере совместного контроля инвестор должен
измерять любые инвестиции, которые он сохраняет в
бывшем совместно контролируемом предприятии, по
справедливой стоимости»
«Возможно использование справедливой стоимости в
качестве условной первоначальной стоимости для
статьи
основных
средств,
инвестиционного
имущества или нематериального актива»
«Если предприятие классифицировало финансовое
обязательство в категорию финансовых обязательств,
отражаемых по справедливой стоимости, оно должно
раскрыть сумму изменения справедливой стоимости
такого обязательства, обусловленного изменением
кредитного риска по нему»

Цели статьи. Основными целями данной статьи являются анализ
нового стандарта МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» и
выявление условий его применения в РФ.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. В ряде МСФО (IAS 2, 16-21, 32, 36, 38-40, IFRS 2-5, 9)
используется
следующее
определение
справедливой
стоимости.
Справедливая стоимость актива или обязательства – это сумма, на которую
можно обменять актив или произвести расчет по обязательству при
совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить
такую операцию независимыми сторонами.
Несмотря на то, что понятие справедливой стоимости давно и широко
используется в МСФО, на практике по-прежнему существуют значительные
расхождения в его трактовке и подходах к определению справедливой
стоимости. Более того, в некоторых случаях стандарты в отношении
определения справедливой стоимости противоречат друг другу.
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В новом стандарте Совет по МСФО объединил все указания по
применению справедливой стоимости в один документ, таким образом
установив единую систему требований в отношении определения
справедливой стоимости.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. В соответствии с п. 9 МСФО
(IFRS) 13 справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена
при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях
операции, осуществляемой на организованном рынке, между участниками
рынка на дату оценки. Таким образом, справедливая стоимость – это цена
выхода на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает
актив или имеет обязательство. Согласно определению, данному в
Приложении А к МСФО (IFRS) 13, выходная цена – это цена, которая была
бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства
[1].
Поскольку справедливая стоимость определяется для конкретного
актива или обязательства, то при ее оценке нужно принять во внимание
характеристики актива или обязательства, которые использовались бы
участниками рынка при определении цены на дату оценки:
 состояние и местонахождение актива или обязательства;
 ограничения в отношении продажи или использования актива
(переходящие вместе с ним) [3].
Для оценки справедливой стоимости в МСФО (IFRS) 13 предлагаются
три метода оценки: рыночный, затратный и доходный. Данные подходы
представлены на рисунке 1.
В методах оценки, совместимых с рыночным подходом, используются
рыночные множители и матричное ценообразование.
При доходном подходе может применяться метод оценки по
приведенной стоимости, модель оценки опциона (биномиальная модель) и
метод дисконтированных денежных потоков (оценка справедливой стоимости
некоторых нематериальных активов).
Также в новом стандарте отмечается, что оценка справедливой
стоимости предполагает осуществление сделки по продаже актива или
передаче обязательства на рынках двух видов:
 на основном рынке (рынок с самым большим объемом и уровнем
деятельности в отношении актива или обязательства);
 при его отсутствии на наиболее выгодном рынке (рынок, на котором
возможно получение максимальной суммы при продаже актива или уплаты
минимальной суммы при передаче обязательства, после вычета затрат по
сделке и на транспортировку) [1].
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Рис. 1. Методы оценки справедливой стоимости
При этом МСФО (IFRS) 13 уточняет, что организация не обязана
проводить исчерпывающий поиск всех возможных рынков для нахождения
наиболее выгодного, иначе дополнительные расходы на поиск сведут к нулю
выгоды от более привлекательных цен. Предполагается, что самым выгодным
для компании рынком является рынок, на котором она обычно заключает
сделки купли-продажи активов или обязательств.
Таким образом, стандарт вносит ясность в существовавший вопрос о
том, цена какого рынка должна быть использована для расчета справедливой
стоимости, если компании имеют доступ к различным рынкам, где цены
значительно отличаются.
Кроме того, в МСФО (IFRS) 13 более полно раскрыто понятие
участников рынка – покупателей и продавцов на основном (или наиболее
выгодном) для актива или обязательства рынке, которые отвечают критериям,
представленным на рисунке 2.
В заключении МСФО (IFRS) 13 устанавливает, какая информация в
отношении применения справедливой стоимости подлежит раскрытию в
бухгалтерской отчетности.
На сегодняшний момент понятие «справедливая стоимость» в РФ в
отношении составления бухгалтерской отчетности не применяется. Данное
понятие закреплено только на уровне методических рекомендаций для
кредитных организаций в письме Банка России от 29.12.2009 № 186-Т
«Методические рекомендации «Об оценке финансовых инструментов по
текущей (справедливой) стоимости». Однако, понятие о справедливом (или
достоверном) подходе к ведению учета и составлению отчетности содержится
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в большинстве Положений по бухгалтерскому учету.

Рис. 2. Характеристика участников рынка
В соответствии с Приказом Минфина от 29.07.1998 г. №34н «Об
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ» (ст. 23, 41-83) устанавливаются следующие правила оценки
статей бухгалтерской отчетности (табл. 2).
Таблица 2
Виды оценок элементов финансовой отчетности
№
з/п

4

Элемент финансовой
отчетности
Незавершенные капитальные
вложения
Финансовые вложения
Основные средства и
нематериальны активы
Сырье, материалы

5

Готовая продукция

6

Товары

7

Незавершенное производство и
расходы будущих периодов

8

Капитал и резервы

1
2
3

Вид оценки
По
фактическим
затратам,
понесенным
организацией
По фактическим затратам для инвестора
По фактическим затратам из приобретения или
по восстановительной стоимости
По фактической себестоимости
По фактической или плановой (нормативной)
производственной себестоимости
По стоимости их приобретения
 по
фактической
или
нормативной
(плановой) производственной себестоимости;
 по прямым статьям затрат;
 по стоимости сырья, материалов и
полуфабрикатов
Величина
уставного
капитала,
зарегистрированная
в
учредительных
документах как совокупность вкладов (долей,
акций,
паевых
взносов)
учредителей
организации
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По данным таблицы 2 видно, что в России оценка активов и
обязательств по справедливой стоимости не используется. Для оценки статей
бухгалтерской отчетности чаще всего применяется их фактическая
себестоимость.
В основном в РПБУ оперируют понятиями первоначальная
(историческая) стоимость, восстановительная стоимость и остаточная
стоимость. Также в российском законодательстве устанавливается понятие
рыночной стоимости. Согласно Федеральному закону «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998г. №ФЗ-135
под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная
цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией.
На первый взгляд, рыночная стоимость более точна, поскольку учетная
стоимость основных средств соответствует их рыночной стоимости, а не
стоимости сырья, и финансовый результат от реализации сырья исчислен
исходя из рыночной стоимости, поэтому он существенно ниже и не создает
ложного представления об излишних успехах организации.
Однако, приоритет справедливой стоимости объясняется допущением
непрерывности деятельности организации. Непрерывность деятельности
определяется как возможность хозяйствующего субъекта и намерение его
руководства
продолжать
деятельность
в
обозримом
будущем.
Предполагается, что она не собирается и не нуждается в ликвидации,
существенном сокращении масштабов своей деятельности или в применении
иных мер защиты от кредиторов.
Если бы предполагалась ликвидация или сокращение объемов
производства, а вследствие этого, распродажа имущества, тогда более
целесообразно было бы проводить оценку активов по их рыночной
стоимости. Таким образом, в отчетности отразилась бы, сколько реально
денег можно выручить от продажи имущества, что важно для пользователей
отчетности.
С другой стороны, если организация предполагает вести свою
деятельность в обозримом будущем, она приобретает имущество для
осуществления этой деятельности, поэтому оценивает активы не по
стоимости их возможной продажи, а по сумме фактических затрат на их
приобретение, т. е. во сколько они обошлись организации. При неденежной
оплате сумма фактических затрат на приобретение основных средств – это
справедливая стоимость сырья. При оценке дохода от реализации сырья
используется тот же подход – сумма активов, поступившая в счет оплаты
выбывающих активов, является справедливой стоимостью основных средств.
Таким образом, в условиях перехода страны на использование
международных стандартов, возникает необходимость в разработке
определенной методики оценки активов и обязательств именно по
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справедливой стоимости. Целью разработки данной методики является
обеспечение подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО и
согласно РПБУ, допускающих оценку по справедливой стоимости
организациями, являющимися юридическими лицами РФ (кроме кредитных
организаций).
Данную методику оценки актива или обязательства по справедливой
стоимости можно применять в виде стандарта (положения) или в виде
методических указаний по аналогии с методикой определения справедливой
стоимости для банков.
Выводы. МСФО (IFRS) 13 представляет собой важный шаг вперед в
развитии международных стандартов, так как он дает единый подход к
определению базового, фундаментального для МСФО понятия справедливой
стоимости. Введением данного стандарта Совет по МСФО создал для этого
понятия единую концептуальную основу, чтобы унифицировать
существующую практику и обеспечить большую сопоставимость финансовой
отчетности различных организаций.
В целом оценка элементов финансовой отчетности по справедливой
стоимости – положительный момент для экономики России, поскольку
соответствующие
показатели
более
достоверно
формируют
финансовую отчетность организации, а также позволяют приблизить
национальные стандарты нашей страны к МСФО.
1. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости».
2. Приказ Минфина России от 29.07.1998 №34н «Об утверждении положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации».
3. Трофимова Л.Б. Влияние институциональных взаимосвязей на формирование
справедливой стоимости как базовой парадигмы концептуальных основ финансовой
отчетности // Международный бухгалтерский учет. – 2012. – №26.
4. Алексеева Г. И. Учет по справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 13
// МСФО и МСА в кредитной организации. – 2012. – № 2.
5. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от
29.07.1998 г. №ФЗ-135.
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підсистеми екологічного обліку, яка б інтегрувала питання охорони довкілля з
аспектами діяльності підприємства.
Ключові слова: навколишнє середовище, забруднення, природоохоронна
діяльність, екологічний облік, підприємство.

Mamotyuk O.O.
ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT PROBLEMS
ENVIRONMENTAL ACCOUNTING IN UKRAINE
The article analyzes the main problems of implementing environmental accounting
in Ukraine. The necessity of establishing the functioning of the business subsystem
environmental accounting that would integrate environmental issues with aspects of the
enterprise.
Key words: environment, pollution, environmental protection, environmental
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Мамотюк О.О.
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
УЧЕТА В УКРАИНЕ
В статье проанализированы основные проблемы внедрения экологического
учета в Украине. Обоснована необходимость налаживания функционирования на
предприятиях подсистемы экологического учета, которая интегрировала вопросы
охраны окружающей среды с аспектами деятельности предприятия.
Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение, природоохранная
деятельность, экологический учет, предприятие.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. За останні століття
антропогенна діяльність вкрай негативно відображається на стані
навколишнього середовища. Щороку, разом зі зростанням чисельності
населення, обсягів виробництва та ускладненням технологічних процесів, на
Землі вичерпуються природні ресурси, нагромаджуються отруйні речовини,
побутові відходи. Питання охорони довкілля є нагальним, проте, на
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сьогоднішній день, певні кроки до раціоналізації природокористування
здійснили лише деякі країни.
Цілі статті. З метою запобігання втрат природних ресурсів та
забруднення навколишнього середовища, вплив на довкілля повинен
плануватися кожною інституцією та координуватися на рівні держави. Щоб
врахувати при цьому потреби та інтереси людини, необхідне інформаційне
забезпечення такого планування. Це зумовило виникнення таких галузей
економічної науки, як екологічний менеджмент, екологічна економіка,
екологічний облік, екологічний аудит тощо.
В Україні стан довкілля можна охарактеризувати не інакше, як
катастрофічний, а увага керівників підприємств, установ, організацій та
органів державної влади прикута до обсягів виробництва та результатів
роботи фінансової системи держави. Зрозуміло, що природоохоронна
діяльність в країні з екстенсивним розвитком господарства може
впроваджуватися тільки на законодавчому рівні. Метою статті є
обґрунтування необхідності та висвітлення проблем впровадження
екологічного обліку та екологічної звітності на виробничих підприємствах
України.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми.
Над
проблемами
обліково-аналітичного
забезпечення
природоохоронної діяльності підприємств працювало багато вітчизняних і
зарубіжних науковців. Серед них Н.А. Левченко, Н.Є. Василевська,
А.І. Бородін, Л.С. Гринів, Г. Дейлі, Л. Максимів, Л.М. Пелиньо, І.В. Замула,
Ю.О. Івахів та інші. Проте, економічні, організаційно-методичні і нормативноаналітичні аспекти екологічного обліку і звітності досі не розроблені і не
врегульовані повністю.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Під екологічним обліком на
підприємстві слід розуміти складову частину екологічного менеджменту, яка
являє собою процес збору, документального оформлення, обробки,
зберігання, узагальнення та підготовки релевантної інформації про діяльність
підприємства у сфері природокористування з метою подальшої її передачі
зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень.
Виходячи з вищенаведеного, зазначимо, що до екологічного обліку
можна віднести:
 синтетичний і аналітичний облік витрат на природоохоронну
діяльність;
 облік активів, які використовуються у цілях охорони навколишнього
середовища;
 облік доходів від раціонального використання ресурсів та позитивного
ефекту від впливу на довкілля;
 збір інформації та складання звітів про екологічну діяльність;
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 облік екологічного податку, рентні платежі за видобуток і
транспортування нафти і природного газу, плати за землю і користування
надрами, а також зборів за спеціальне використання води і лісових ресурсів.
Отже, екологічний облік, як частина бухгалтерського обліку повинен
діяти як система, що включає фінансовий облік, управлінську звітність за
визначеними фахівцями підприємства показниками, екологічний контролінг
та екологічний аудит [3].
У зарубіжних країнах набагато активніше відбуваються процеси
екологізації не лише виробництва, але й свідомості менеджменту загалом.
Суспільство високорозвинутих держав вже давно усвідомило необхідність
перегляду традиційно споживацької парадигми господарювання і переходу до
нової форми співіснування з природою в рамках концепції сталого розвитку.
Як наслідок, й напрацювання у галузі екологічного обліку тут значно
ґрунтовніші [4].
У Європі та США сформовані течії, які досліджують питання з охорони
довкілля та її взаємодії з бухгалтерським обліком. У цьому контексті доречно
зазначити про зарубіжний досвід обліку екологічних витрат та відображення їх
у звітності. Так, Конференцією з торгівлі і розвитку ООН у 1998 році було
запропоновано методичні рекомендації з обліку природоохоронних витрат і
зобов'язань (у 2002 році – оновлена версія). Як вказують науковці, облік
взаємодії підприємства із довкіллям – вимога часу. При цьому, вони наводять
причини, які актуалізують питання щодо впровадження екологічного обліку:
1) рахунки обліку повинні відображати вплив підприємства на
довкілля, витрати, зобов'язання та ризики щодо його фінансової позиції у
цьому відношенні;
2) інвестори потребують інформації про екологічну ефективність
підприємства аби приймати зважені та обдумані інвестиційні рішення;
3) необхідно коректно і в раціональний спосіб здійснювати облік і
розподіл витрат, в тому числі екологічних;
4) для співпраці з покупцями та іншими контрагентами потрібно
демонструвати
відкритість
та
конкурентні
переваги
у
сфері
природоохоронної діяльності;
5) екологічний облік є ключем до сталого розвитку у планетарному
масштабі [4].
Мета запровадження методичних рекомендацій полягає у наданні
відповідей на запитання щодо ведення обліку витрат і зобов'язань, пов'язаних з
природоохоронними заходами підприємства, що не суперечать вимогам
Міжнародних стандартів фінансової звітності. Подано визначення витрат на
охорону довкілля: витрати на заходи, пов'язані з управлінням впливом
господарської діяльності підприємства на навколишнє середовище. Їх
особливістю є те, що майбутні вигоди від них не обов'язково мають
економічний характер. Тут також розкрито питання екологічного аудиту та
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аналізу, наведено ряд показників, які характеризують екологічну ефективність
підприємства.
На невеликих підприємствах для обліку екологічних витрат або
надання послуг екологічного характеру доцільно відкрити лише спеціальні
субрахунки, наприклад, «доходи від надання екологічних послуг» (клас 7),
«витрати на природоохоронну діяльність» (клас 9). На галузевих
підприємствах зі значним обсягом природоохоронної діяльності окрім
зазначених,
варто
ввести
також
субрахунки
«основні
засоби
природоохоронного призначення» (клас 1), «природні ресурси» (клас 2),
«фінансування заходів з охорони навколишнього середовища» та «інвестиції
в оновлення матеріальної бази» (клас 4), «розрахунки за екологічним
страхування» субрахунки у розрізі екологічного податку і всіх зборів за
використання природних ресурсів (клас 6), «дохід від реалізації
природоохоронних засобів» (клас 7). Пропонується також запровадити нові
форми статистичної звітності з метою збору відомостей про: охорону
атмосферного повітря, водних, земельних і лісових ресурсів, екологічних
досліджень, утилізацію відходів, установку і демонтаж спеціального
обладнання тощо.
Як свідчить світова практика, розробка моделей екологічної звітності
досі триває в багатьох країнах. Складання і подання звітів про понесені
компаніями природоохоронні витрати регламентується на законодавчому
рівні [2].
В Україні єдиного стандарту екологічної звітності і досі не розроблено,
а питання організації екологічного обліку, проведення природоохоронних
заходів та контролю за екологічною ситуацією в країні досі відкрите. Це
зумовлено взаємодією таких факторів:
 екстенсивний шлях розвитку національного господарств, податковий
тиск і кризовий стан економіки загалом: керівники підприємств частіше
стурбовані, як закупити дешевшу сировину та обладнання, штучно завищити
собівартість продукції та інші витрати, щоб у підсумку зменшити базу
оподаткування;
 незацікавленість органів державної влади до запровадження
природоохоронних програм та законодавчого закріплення екологічного
обліку;
 відсутність конкретних рекомендацій щодо ведення екологічного
обліку, а звітність не є обов’язковою;
 виділення окремих груп витрат, доходів, обладнання – додаткове
навантаження у роботі бухгалтерів, яке не є обов’язковим і рідко цікавить
керівництво;
 облік екологічних витрат в Україні якщо і ведеться, то – у більшості
випадків – номінативно. Досить часто такі витрати не визнаються
податковими інспекторами і лише додають проблем бухгалтерам під час
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перевірок. Або ж навпаки, акціонерні товариства уникають заходів, які
призведуть до зменшення прибутку на акцію, щоб привабити інвесторів.
Висновки. Екологічні проблеми на сьогодні є надзвичайно важливими
у соціально-економічному житті, а їх вирішення, перш за все, потребує
екологічно свідомого управління бізнес-процесами. Облік, як основна
інформаційна система підприємства, має забезпечувати керівництво
інформацією для прийняття управлінських рішень, які б гарантували
існування підприємства в довгостроковій перспективі, що передбачає
зниження екологічних ризиків. Запровадження екологічного обліку на
підприємствах України поки що залишається пропозицією науковців. Це
пов’язано з недосконалістю нормативно-правового забезпечення та
кризовими явищами у вітчизняній економіці.
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2009. – №89. – С. 257-262.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
В условиях реформирования системы бухгалтерского учета и отчетности и
рациональной адаптации российского учета в среде международных стандартов
финансовой отчетности проблема совершенствования методологии и методики
бухгалтерского учета собственного капитала остается как никогда актуальной,
требующей повышенного внимания. В связи с этим целью данного исследования
является выявления существующих проблем учета собственного капитала и
разработка путей совершенствования методики и методологии учета собственного
капитала на современных предприятиях.
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Mandzhieva Z.
IMPROVING ACCOUNTING EQUITY
In the reform of the system of accounting and reporting, and a rational adaptation of
Russian accounting among the international financial reporting standards the problem of
improving the methodology and techniques of accounting equity remains more relevant than
ever, requiring more attention. In connection with this purpose of this study is to identify the
problems of equity accounting and develop ways to improve techniques and methodologies
for equity in modern enterprises.
Key words: capital, active capital, passive capital, equity share capital, reserve
capital, share premium, retained earnings, targeted funding.

Манджиєва З.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
В умовах реформування системи бухгалтерського обліку і звітності та
раціональної адаптації російського обліку в середовищі міжнародних стандартів
фінансової звітності проблема вдосконалення методології та методики
бухгалтерського обліку власного капіталу залишається як ніколи актуальною, що
потребує підвищеної уваги. У зв'язку з цим метою даного дослідження є виявлення
існуючих проблем обліку власного капіталу та розробка шляхів вдосконалення
методики і методології обліку власного капіталу на сучасних підприємствах.
Ключові слова: капітал, активний капітал, пасивний капітал, власний капітал,
статутний капітал, резервний капітал, додатковий капітал, нерозподілений прибуток,
цільове фінансування.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. В современной российской
экономике собственный капитал организации выступает как важнейшая
экономическая категория и является важным источником финансирования
деятельности любого хозяйствующего субъекта. Капитал представляет собой
совокупность материальных ценностей и денежных средств, финансовых
вложений и затрат на приобретение прав и привилегий, необходимых для
осуществления ее хозяйственной деятельности организации [2, с. 479].
В российской практике капитал предприятия часто разделяют на
капитал активный и пассивный. Активный капитал – это стоимость всего
имущества, т.е. все то, чем владеет организация как юридически
самостоятельное лицо. Пассивный капитал – это источники имущества
(активного капитала) организации, состоящие из собственного и
привлеченного капитала [1, с. 123]. С методологической точки зрения это
неверно. Такой подход является причиной недооценки места и роли капитала
в бизнесе и приводит к поверхностному рассмотрению источников
формирования капитала. Капитал не может быть пассивным, так как является
стоимостью, приносящей прибавочную стоимость, находящуюся в движении,
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в постоянном обороте. Поэтому более обоснованно здесь применять понятия
источников формирования капитала и функционирующего капитала.
По существу, капитал, являясь экономическим ресурсом, представляет
собой совокупность собственного и привлеченного капитала, необходимого
для осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации.
Капитал имеет двойственную природу. С одной стороны, капитал – это
совокупность средств, обладающих потенциалом приносить экономические
выгоды, с другой – производственные отношения (основной и оборотный
капитал) и отношения собственности (собственный капитал и заемный).
В международных стандартах финансовой отчетности капитал
рассматривается как совокупность собственного и привлеченного капитала,
необходимого для осуществления финансово-хозяйственной деятельности
организации.
Цели статьи. В условиях реформирования системы бухгалтерского
учета и отчетности и рациональной адаптации российского учета в среде
международных
стандартов
финансовой
отчетности
проблема
совершенствования методологии и методики бухгалтерского учета
собственного капитала остается как никогда актуальной, требующей
повышенного внимания. В связи с этим целью данного исследования является
выявления существующих проблем учета собственного капитала и разработка
путей совершенствования методики и методологии учета собственного
капитала на современных предприятиях.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Многие исследования посвящены изучению собственного
капитала, выявлению проблем, связанных с ним.
Вопросы сущности и определения собственного капитала нашли
отражение в работах российских и западных ученых, опубликованных в
начале XX в.: Н.С. Аринушкина, Н.А. Блатова, Р.Я. Вейцмана, A.M. Галагана,
Н.А. Кипарисова, Н.С. Лунского, А.П. Рудановского, И. Ф. Шера. Среди
современных ученых можно выделить: Сопко В.В, Ф. Бутынец,
О.П. Войналович, И. Л. Томашевскую.
Так Сопко В.В. дает такое определение: « Собственный капитал как
объект учета – собственные источники предприятия, которые без определения
срока возврата внесены учредителями – физическими и юридическими
лицами или оставлены ими (учредителями) на предприятии с прибыли после
налогообложения». Тогда как Ф. Бутынец, О.П. Войналович, И. Л.
Томашевская понимают под собственным капиталом общую стоимость
средств предприятия, которые принадлежат ему на правах собственности и
являются источником формирования активов.
Проблемам
развития
методологического,
методического
и
организационного обеспечения бухгалтерского учета, финансовой отчетности
и экономического анализа собственного капитала посвящены труды
отечественных
авторов:
А.С. Бакаева,
П.С. Безруких,
И.А. Бланка,
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И.Н. Богатой, Н.А. Бреславцевой, М.А. Вахрушиной, Д.А. Ендовицкого,
О.В. Ефимовой,
В.Б. Ивашкевича,
Р.Г. Каспиной,
В.Э. Керимова,
В.В. Ковалева,
О.И. Кольваха,
Н.П. Кондракова,
М.И. Кутера,
Н.Т. Лабынцева, М.В. Мельник, О.А. Мироновой, В.Д. Новодворского,
С.А. Николаевой-Рассказовой,
Е.В. Никифоровой,
В.Ф. Палия,
О.В. Рожновой, В.Я. Соколова, Я.В. Соколова, В.И. Ткача, Н.Н. Хахоновой,
А.Д. Шеремета, Л.З. Шнейдмана и др.
В последнее время имело место значительное количество
диссертационных исследований (докторских и кандидатских), посвященных
данной и приближенной проблематике. Особый интерес представляют
работы
Ю. И. Бахтуриной,
О. В. Гуденицы,
Т. Ю. Дружиловской,
Л. В. Зубаревой,
С. Ю. Казанцевой,
Г. Е. Каратаевой,
Р. Мамедова,
Н. В. Свиридовой, З. С. Туяковой, Т. И. Ушаковой, А. С. Филиппповой,
К. Ю. Цыганкова и др.
Анализ российских стандартов бухгалтерского учета и современных
научных исследований свидетельствует о том, что нет единого определения
собственного капитала, отражающего всю многогранную сущность этого
понятия. До сих пор отсутствует стандарт, регламентирующий вопросы учета
и отражения в отчетности собственного капитала, как в международной, так и
российской практике бухгалтерского учета.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. По-моему мнению, целесообразно
предложить следующее определение собственного капитала: собственный
капитал – капитал, состоящий из средств, вложенных собственниками
организации при ее учреждении; средств, предназначенных для возмещения
убытков от хозяйственной деятельности; добавочного капитала; чистой
прибыли, не распределенной между акционерами; средств целевого
финансирования, вложенных на безвозвратной основе, необходимый для
осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации.
Собственный капитал состоит из уставного капитала, добавочного
капитала, резервного капитала, нераспределенной прибыли и целевого
финансирования.
Уставный капитал представляет собой совокупность вкладов (долей,
акций по номинальной стоимости, паевых взносов) учредителей (участников)
в активы организации при ее создании для обеспечения деятельности в
размерах, определенных учредительными документами [8, с. 277].
Добавочный капитал представляет собой часть собственного капитала
организации, образованную в результате переоценки основных средств (в
сторону увеличения их стоимости), а также в результате получения
эмиссионного дохода при реализации акций акционерного общества по цене,
превышающей номинальную стоимость [7, с. 113].
Резервный капитал (резервный фонд) – часть собственного капитала
предприятия, которая используется для покрытия потерь от операционной
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деятельности, для пополнения основного капитала, а в случае акционерных
обществ – для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в
случае отсутствия иных средств. Образование резервного капитала
обязательно для акционерных обществ и предприятий с иностранными
инвестициями.
Нераспределенная прибыль – часть чистой прибыли, не распределенная
в виде дивидендов между акционерами (учредителями), использованная на
накопление имущества хозяйствующего субъекта.
Целевое финансирование представляет собой вложение средств с
определенной целью: НИР, подготовку кадров, содержание детских
учреждений и т.д. [1, с. 138].
Существуют ряд проблем, связанных с учетом собственного капитала.
Е.А. Кыштымова пишет, что в бухгалтерском балансе в соответствии с
российскими стандартами отражается величина уставного (складочного)
капитала, зарегистрированная в учредительных документах как совокупность
вкладов (долей, акций, паевых взносов) учредителей (участников)
организации [4, с. 31]. Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно
отвечать размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных
документах организации. Уставный капитал в сумме вкладов учредителей
(участников), предусмотренных учредительными документами, отражается
по кредиту счета 80 «Уставный капитал» после государственной регистрации
организации.
Таким образом, до момента регистрации организации поступающие в
оплату акций (долей) средства отражаются в учете как кредиторская
задолженность перед акционерами (участниками), а не уставный капитал.
Указанный порядок отражения средств, получаемых в оплату акций, не
соответствует экономической сущности операций.
Наиболее распространенными организационно – правовыми формами,
в которых создаются коммерческие организации являются общества:
акционерные (открытые – ОАО или закрытые – ЗАО), с ограниченной
ответственностью – ООО.
Создаваемое общество (как акционерное, так и ООО) подлежит
обязательной государственной регистрации. С 01.07.2002 вступил в силу
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц», в соответствии с которым для получения свидетельства о
государственной регистрации учредителям необходимо оплатить не менее
50% от суммы заявленного уставного капитала. Как видим, налицо явное
противоречие между нормами этих законов: каким образом может быть
учтено внесение 50% уставного капитала, если организация еще не создана, а
создана (зарегистрирована) она может быть только после оплаты этих 50%.
Выходом в такой ситуации может быть назначение одного из
учредителей (или третьего лица) ответственным за прием взносов в уставный
капитал, осуществляемых в не денежной форме. При этом от имени всех
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учредителей с таким лицом следует заключить договор о принятии им на
ответственное хранение ценностей, предназначенных для формирования
уставного капитала. Как отмечает Л.К. Никандрова, чтобы избежать таких
сложностей, в учредительном договоре (договоре о создании акционерного
общества) желательно предусмотреть, что не менее 50% уставного капитала
учредители общества должны внести денежными средствами [6, с. 27]. При
этом совсем не обязательно, чтобы каждый из учредителей вносил половину
своей доли денежными средствами. Законодательство требует, чтобы 50%
заявленного в учредительных документах уставного капитала было оплачено
до регистрации, а кто конкретно из учредителей будет платить – могут
решить они сами при заключении учредительного договора.
Как одну из проблем следует выделить проблему организации учета
взносов учредителей в уставный капитал земельными долями. Она
заключается в том, что внесенные учредителями в уставный капитал
земельные доли не находят отражения в учете и отчетности вследствие ряда
причин (нерешенность вопросов их первичного учета, обоснованной оценки,
отсутствие методических рекомендаций и т.п.). Следствием является
искажение финансовой отчетности для внешних пользователей, что явно не
способствует инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных
организаций. Также не решен в полной мере вопрос организации учета
расчетов с учредителями, проблемы определения размера уставного капитала,
переоценки имущества, несовпадения взносов с паями, связь уставного
капитала с добавочным капиталом.
Проблема неинформированности собственника о реальном положении
дел в организации создает угрозу финансовой нестабильности,
недополучения ожидаемых выгод или получения прямых убытков, а также
потенциального банкротства. Единство возможным способом осуществления
финансового контроля со стороны собственников представляется финансовая
годовая отчетность, составляемая на основе данных бухгалтерского учета, а
также аудиторского заключения о качестве этой отчетности и ее пригодности
для осуществления финансового контроля.
Необходимость ведения в практический деловой оборот финансовой
отчетности организации связана еще и с тем, что во многих случаях
учредитель (участник, собственник) не осуществляет руководство
деятельностью экономического субъекта (юридического лица) лично, а
делегирует права оперативного управления исполнительному органу.
От вступившего в права руководства организации, учредитель,
участник или собственник в соответствии с действующим законодательством
получает соответствующую внешнюю информацию, которая является
основой финансового контроля, оценки качества менеджмента, управления
собственным капиталом.
Также нельзя не отметить проблему раздельного рассмотрения статей
собственного капитала, связанную с тем, что каждая из них является
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характеристикой правовых и иных ограничений, способности предприятия
распорядиться своими активами. В определенной степени данная
информационная потребность удовлетворяется за счет отчета о движении
капитала. Вместе с тем, нуждаются в дополнительном раскрытии наиболее
существенные изменения в основных элементах собственного капитала. В
первую очередь это касается такой комбинированной статьи баланса как
«Добавочный капитал», объединяющий весьма разнородные по своей
экономической природе статьи. Особого внимания заслуживает информация
об изменении добавочного капитала в результате переоценки основных
средств.
Начиная с годовой отчетности за 2011 г. согласно приказу Минфина
России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» меняются требования к формам бухгалтерской отчетности
российских организаций. Эти изменения затронули и форму отчетности
«Отчет об изменениях капитала».
В новой форме отчета изменился подход к раскрытию информации,
характеризующей изменения капитала. Из отчета исключена информация об
остатках капитала на 1 января предыдущего года и на 1 января отчетного
года. При этом сохранилось требование представления информации об
изменениях капитала за два периода: предыдущий и отчетный годы с
указанием данных о капитале на три даты: 31 декабря года,
предшествующего предыдущему; 31 декабря предыдущего года; 31 декабря
отчетного года.
Т.Ю. Дружиловская подчеркивает, что введение в российскую форму
«Отчет об изменениях капитала» отдельного раздела, посвященного
корректировкам капитала в связи с изменением учетной политики и
исправлением ошибок, также является шагом в сторону сближения
требований российских и международных стандартов к форме отчетности,
характеризующей изменения собственного капитала [3, с. 9]. МСФО (IAS) 1
"Представление финансовой отчетности" – выделяет в качестве отдельной
информации, раскрываемой в форме «Отчет об изменениях в собственном
капитале», результаты воздействия ретроспективного применения учетной
политики и ретроспективного пересчета вследствие исправления ошибок,
которые признавались в соответствии с МСФО (IAS) 1 [5]. По сути, эту же
информацию сейчас раскрывает разд. 2 формы «Отчет об изменениях
капитала», регламентированный Приказом № 66н.
Информация об изменениях капитала в разделе «Движение капитала»
подвергнута значительной перегруппировке по сравнению с аналогичным
разделом предшествующей формы отчета. Результат от переоценки объектов
основных средств, отражаемый ранее по отдельной статье, теперь
показывается в составе статей, раскрывающих причины изменения капитала в
большую или меньшую сторону. В связи с этим в информации за каждый
отчетный период статья «Переоценка имущества» фигурирует дважды: в
335

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

составе факторов, обусловливающих увеличение капитала, и в составе
факторов, вызывающих уменьшение капитала.
Обратим внимание на то, что название статьи «Результат от переоценки
объектов основных средств» изменилось на «Переоценка имущества». Это
объясняется тем, что в результате принятия Положения по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), заменившего
одноименное ПБУ 14/2000, переоценке могут подвергаться не только объекты
основных средств (как было до принятия ПБУ 14/2007), но и объекты
нематериальных активов. Поэтому название статьи «Переоценка имущества»
точнее отражает изменения капитала, обусловленные переоценкой как
основных средств, так и нематериальных активов. При этом заголовок статьи
не конкретизирует перечень объектов, переоценка которых может обусловить
изменение капитала. Это обеспечивает возможность использования данной
статьи и в случае, если в результате возможных будущих изменений
отечественного
законодательства
появится
требование
отражения
непосредственно в составе капитала переоценки не только основных средств
и нематериальных активов, но и иных объектов имущества организаций
(например, известно, что в мировой практике непосредственно в составе
капитала отражается переоценка некоторых видов финансовых активов
организаций).
Выводы. Для улучшения учета собственного капитала необходимо:
 повысить долю собственных средств в источниках финансирования,
за счет рационального распределения прибыли;
 рассмотреть все возможные варианты получения долгосрочных
кредитов для усовершенствования производства, а так же сократить отток
собственных средств в дебиторскую задолженность посредством
комплексного подхода изучения заказчика, использования современных схем
и средств расчетов;
 вести учет источников финансирования не по факту оплаты, а по
факту начисления наиболее полного и объективного отражения финансовохозяйственной деятельности организации.
Для улучшения финансового состояния коммерческих предприятий
рекомендуется:
 увеличить уставный капитал общества с целью повышения его
финансовых гарантий;
 создать резервный фонд, а также совершенствовать его учет и
отражения в бухгалтерском балансе;
 совершенствовать бухгалтерскую отчетность общества в целях
возможности ее использования для финансового анализа всеми участниками
рынка;
 обеспечить минимизацию затрат по формированию капитала из
различных источников;
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 обеспечить высокоэффективного использования капитала в процессе
его хозяйственной деятельности. Реализация этого принципа обеспечивается
путем максимизации показателя рентабельности собственного капитала при
приемлемом для предприятия уровне финансового риска.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НЕПРОФІЛЬНИХ АКТИВІВ ТА
ЇХ ОБЛІК ДЛЯ ЦІЛЕЙ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЇ
Автором розглянуті особливості виділення та подальшої реструктуризації
непрофільних активів для цілей формування додаткових джерел погашення
заборгованостей неплатоспроможною організації. Дано комплексне визначення
категорії «непрофільні активи», що встановлює їх склад і ознаки. Також автором
запропоновано облік непрофільних активів, що підлягають реалізації, як для цілей
бухгалтерського, так і для цілей управлінського обліку.
Ключові слова: непрофільні активи, антикризове управління, фінансове
оздоровлення (санація), реструктуризація, дезінвестиції (продаж), бухгалтерський і
управлінський облік.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Инфляция, падение производства,
разрыв устоявшихся хозяйственных связей и отсутствие новых,
неэффективная работа банковской системы, повышенные ставки по кредитам,
неопределенная экономическая и правовая ситуация – это далеко не полный
перечень факторов, не зависящих от субъектов хозяйствования, но
оказывающих огромное влияние на их развитие. Современная экономическая
действительность заставляет руководителей организаций постоянно
принимать решения в условиях неопределенности. В настоящих условиях
кризисов (в том числе нынешнего финансового кризиса) коммерческая
деятельность организаций сопровождается различными осложнениями,
результатом которых может стать несостоятельность или банкротство. В
связи с этим многие организации стали нуждается в антикризисном
управлении, а некоторые уже и в таких направлениях как финансовое
оздоровление (санация).
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Санация (финансовое оздоровление) — процедура, направленная на
восстановление платежеспособности предприятия-должника посредством
финансовых вливаний со стороны и проведения целенаправленных
реорганизационных мероприятий. Термин "санация" в переводе с латинского
означает "оздоровление" или "лечение" [1].
Цели статьи. Теоретическое обоснование в необходимости
проведения реструктуризации непрофильных активов, как дополнительного
источника погашения задолженности организации, а также разработка
методических основ и практических рекомендаций по формированию
инструментария по учету непрофильных активов для своевременного
принятия управленческих решений.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. В условиях финансового кризиса все больше возрастает
возможность
приобретения
организацией
такого
статуса
как
неплатежеспособная и, соответственно, необходимость в источниках
погашения задолженности организации. В связи с этим автором была изучена
категория «непрофильные активы», предложено обоснованное определение
данного понятия, разработана классификация непрофильных активов в
соответствии со способом реструктуризации, а также раскрыты аспекты
бухгалтерского учета непрофильных активов.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Одной из главных проблем
кризисных предприятий является неэластичность их производства в
рыночной экономике, и такой подход приводит к низкой экономической
эффективности контролируемых предприятием активов. Большинство
экономистов и экспертов считают эту проблему тесно связанной с наличием в
организациях значительной доли непрофильных активов, которые
необходимо реструктуризировать.
Следует отметить, что на крупных предприятиях зачастую имеются
различные подразделения, которые либо просто лишние, либо неэффективно
работающие, тем самым обуславливающие неконкурентоспособное
производство. Также многие организации имеют на балансе объекты
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, которые
не предназначены для ведения основной деятельности и в нее не вовлечены,
однако требующие много времени и ресурсов.
Особенность антикризисного управления организацией заключается в
повышенной сложности управленческих процессов. То есть становится все
более актуальным тщательно проанализировать структуру своих активов с
тем, чтобы сосредоточиться и эффективно вести профильную деятельность,
максимально при этом сократить издержки, не связанные с основной
деятельностью организации.
Финансовый кризис проявляется в нехватке денежных средств, росте
просроченной кредиторской задолженности, падении продаж, недовольстве
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персонала и других неблагоприятных факторах. А именно в период
финансового оздоровления, особенно на первых сроках после введения
указанной процедуры, остро встает проблема поиска дополнительных
источников, которые безболезненно для производства можно было бы
направить на погашение задолженности кредиторов.
Таким образом, выявление и оценка избыточных и непрофильных
активов на предприятии весьма эффективны. Это позволяет определить
возможные источники погашения возникшей задолженности предприятия, а
также получения дополнительных источников, направляемых на повышение
эффективности профильного вида деятельности.
Однако, в настоящее время появившаяся в условиях реструктуризации
экономики и реорганизации предприятий относительно новая экономическая
категория — «непрофильные активы» – зачастую не поддается достоверной
идентификации, описанию и учету по причине отсутствия в законодательстве
по бухгалтерскому учету и в действующей учетной практике сложившегося
понятийного аппарата и соответствующего инструментария.
В связи с этим автором были рассмотрены встречающиеся в
экономической литературе и используемые в управленческой практике
определения непрофильных активов. Данное исследование показало, что
имеющиеся определения изучаемой категории довольно противоречивы, а
многие авторы отождествляют непрофильные активы с активами
обслуживающих производств и хозяйств.
Таким образом, опираясь на рассмотренные определения, полагаем,
что, понятие непрофильности актива является субъективным и связано со
стратегией развития организации, а активы обслуживающих производств и
хозяйств, представляют лишь составную часть непрофильных активов.
Выбранная предприятием стратегия будет являться определяющей для
выделения активов на группы профильности. Также в общую массу
непрофильных активов следует включать, во-первых, производственные
активы, от которых не ожидается экономическая выгода в будущем, и, вовторых, активы, используемые в деятельности, существенно отличающейся
от основной, не связанные с ней технологически и не обслуживающие ее.
Данное исследование позволяет сделать вывод, что под
непрофильными активами следует понимать активы производственного и
непроизводственного назначения, используемые в деятельности организации,
от которой в будущем не ожидается экономическая выгода, а также
активы, участвующие в неосновном виде деятельности, которые подлежат
реструктуризации.
Следует отметить, что вывод из бизнеса непрофильных активов и
проведение их реструктуризации продиктовано необходимостью повышения
эффективности
деятельности
предприятий.
Успешное
проведение
реструктуризации позволит сконцентрироваться на основной деятельности
предприятий, повысит прозрачность и эффективность действующего бизнеса,
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что в конечном итоге приведет к росту конкурентоспособности предприятий,
повышению их капитализации и инвестиционной привлекательности и
перейти к устойчивому развитию [2].
Реструктуризация непрофильных активов может проходить одним из
следующих основных способов: перевод непрофильных активов в разряд
профильных, передача в аренду или в доверительное управление, вывод в
аутсорсинг непрофильных активов, продажа и ликвидация (списание). Для
каждого непрофильного актива способ реструктуризации выбирается в
зависимости от конкретных условий и системного подхода к подготовке
каждой сделке.
Все перечисленные выше способы реструктуризации активов в той или
иной степени используют при проведении процедуры санации. При этом их
успешность во многом определяется скоординированными действиями
руководства предприятия, кредиторов и оценщика, привлекаемого к этим
работам.
Самым
распространенным
механизмом
реструктуризации
непрофильных активов является выделение и последующая их продажа.
Иными словами, проведение дезинвестиций непрофильных активов. Это
обусловлено тем, что своевременно выявив непрофильные активы,
организация может относительно быстро и без существенных потерь для
производства их продать. Также необходимо отметить, что реализация
активов, непосредственно не участвующих в производственном процессе,
улучшает и основные финансовые показатели организации. Например,
избавившись от непрофильных активов, предприятие может уменьшить
платежи по налогу на недвижимость.
Дезинвестиции непрофильных активов предполагают либо закрытие,
либо продажу ненужных подразделений компании, или отдельных активов,
надобность в которых отпала, таких как устаревшие станки, оборудование,
земля, здания [3].
Другими словами под дезинвестициями подразумевают сокращение
капиталовложений, то есть сокращение величины инвестиций, изъятие ранее
инвестированных финансовых ресурсов, например, путем продажи активов
(особенно — с убытком) [4]. Изъятие капиталовложений представляет
продажу части организации другой организации. Продаваемая часть может
представлять собой актив, операционный сегмент, и определяется схемой
реконструкции капитала.
Организация может избрать в качестве способа реструктуризации
изъятие инвестиций (дезинвестиций) по самым различным причинам, к
которым можно отнести:
 обеспечение выживания;
 сосредоточение на основных видах деятельности;
 увеличение стоимости организации;
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 сокращение размеров организации [5].
Однако следует отметить, что данная процедура часто затягивается, а
реализация выделенного бизнеса не приносит ожидаемых доходов. Дело в
том, что непрофильные активы редко имеют высокую привлекательность,
поэтому для их эффективной продажи недостаточно просто принять решение
и осуществить минимальные рекламные действия. Здесь требуется выделение
на проект определенного финансового и человеческого ресурса, а также
системный подход к подготовке сделки [6].
Еще одной наиболее типичной проблемой при продаже непрофильного
актива является трудность с поиском покупателей из-за низкой
рентабельности или убыточности непрофильных активов. Именно поэтому
одной из составляющих проекта чаще становится предпродажная подготовка
предприятия.
Целью проведения определенной предпродажной подготовки
(создание стабильной клиентской базы, построение эффективной системы
управления, выработка собственной стратегии и т. п.) является формирование
у потенциального покупателя соответствующих ожиданий стабильного роста
доходности этого актива, наличие которых, в свою очередь, позволит продать
ему этот актив за более высокую цену [6].
Далее рассмотрим отражение операций, связанных с продажей
непрофильных активов, на счетах бухгалтерского учета. Так как
бухгалтерский учет является одной из важнейших функций управления и, в
свою очередь, служит источником информации для принятия управленческих
решений.
Следует отметить, что в современном бухгалтерском учете и
отчетности информация о непрофильных активах отсутствует, в связи с этим
их ошибочно сравнивают с обслуживающими производствами и хозяйствами,
затраты по которым отражаются на одноименном счете 29. Однако сами
активы обслуживающих производств и хозяйств, а вместе с ними и
непрофильные активы, сосредоточены на счете 01 «Основные средства». В
соответствии с Инструкцией о порядке применения типового плана счетов
бухгалтерского учета, утвержденной постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50, счет 01 «Основные
средства» предназначен для обобщения информации о наличии и движении
основных средств организации, находящихся в эксплуатации, запасе, на
консервации, а также полученных в финансовую аренду (лизинг),
доверительное управление.
В связи с вышесказанным, автор предлагает к счету 01 «Основные
средства» открыть следующие субсчета:
 01-1 «Собственные основные средства»;
 01-2 «Арендованные основные средства»;
 01-3 «Непрофильные активы».
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Аналитический учет по счету 01-3 «Непрофильные активы» для целей
управления, по мнению автора, целесообразно вести в соответствии со
способом реструктуризации и соответственно применять следующую систему
субсчетов:
01-3-1 – непрофильные активы;
01-3-2 – продажа непрофильных активов;
01-3-3 – непрофильные активы, переданные в управление (аутсорсинг);
01-3-4 – передача непрофильных активов в аренду;
01-3-5 – ликвидация непрофильных активов.
Также необходимо отметить, что для обобщения информации о
наличии и движении долгосрочных активов, признанных предназначенными
для реализации Типовым планом счетов и Инструкцией о порядке его
применения, утвержденной постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50, предусмотрен счет 47
«Долгосрочные активы, предназначенные для реализации». К данному счету,
по мнению автора, уместно открывать следующие субсчета:
 47-1 «Активы профильного характера, предназначенные для
реализации»;
 47-2 «Непрофильные активы, предназначенные для реализации».
Таким образом, в таблице 1 представлена корреспонденция счетов по
отражению в учете операций по продаже непрофильных активов, прошедших
предпродажную подготовку.
Таблица 1
Предлагаемая корреспонденция счетов по учету операций,
связанных с продажей непрофильных активов
Содержание хозяйственных операций
Непрофильный актив переведен в состав реализуемых активов
Списана сумма начисленной амортизации
Начислена
заработная
плата
работникам,
занятым
предпродажной подготовкой непрофильных активов
Произведены отчисления в ФСЗН
Произведены удержания страховых взносов по личному
страхованию
Списана стоимость реализуемого непрофильного актива
Отражена выручка от реализации непрофильного актива
Исчислен НДС
Списана остаточная стоимость реализованного непрофильного
актива
Определен
финансовый
результат
от
реализации
непрофильного актива
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Дт
01-3-2
02-3-1
91-4

Кт
01-3-1
01-3-2
70

91-4
91-4

69
76-2

47-2
62
91-2
91-4

01-3-2
91-1
68-2
47-2

91-5
99

99
91-5

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

Выводы. Таким образом, выделение непрофильных активов и их
последующая реструктуризация будут способствовать более успешной
реализации плана финансового оздоровления кризисного предприятия. Так
как, избавившись от непрофильных активов, неплатежеспособная
организация сосредоточит все свои силы на основном направлении
деятельности, ведущем к повышению конкурентоспособности и
соответственно к платежеспособности. А ведение бухгалтерского учета с
использованием предложенной системой субсчетов позволит своевременно
принимать управленческие решения при планировании и антикризисном
управлении.
1 Авдошина З.А. Антикризисное управление: сущность, диагностика, методики.
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.cfin.ru/management/antirecessionary_managment.shtml. – Дата доступа:
04.10.2012 г.
2 Работа с непрофильными активами. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.kubanmakler.ru/novoe_okno/aktiv.htm. - Дата доступа: 13.04.2012 г.
3 Разработка инвестиционных предложений [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://consulting.ru/econs_art_2888266. – Дата доступа: 21.09.2012 г.
4 Англо-русский экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
economy_en_ru.academic.ru. – Дата доступа: 21.09.2012 г.
5 Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика / А.Т. Зуб // учебное
пособие по менеджменту [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.smartcat.ru/Referat/Management/StrategyOfMenagementByZub.shtml. –
Дата доступа: 21.09.2012 г.
6 Сергей Иванович. Работа с непрофильными активами. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.biznesinfo.ru/company-3983/2347.html. – Дата доступа:
13.03.2012 г.

УДК 657
Михалевич О.И., группа: 09-БК
Научный руководитель: Сапего И.И., к.э.н., доцент
Полоцкий государственный университет
ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ,
УЧЕТ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ
Для осуществления хозяйственной деятельности каждое предприятие должно
располагать определенным имуществом, принадлежащим ему на правах
собственности или владения. Приводится материал по исследованию сущности,
классификации и признаки деления активов.
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THEORETICALLY ASPECTS RATINGS
ACCOUNTING MORTGAGE ASSETS
For economic activities each company must have a certain property belonging to his
ownership or possession. Provides material for the study of nature, classification and signs of
division of assets.

Михалевич О.І.
ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ, КЛАСИФІКАЦІЯ,
ОБЛІК ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ
Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно мати у
своєму розпорядженні певним майном, що належить йому на правах власності або
володіння. Наводиться матеріал по дослідженню сутності, класифікації та ознаки
поділу активів.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Тема ипотечных активов на
данный момент является актуальной, так как с 2008 года в Республике
Беларусь был введен Закон «Об ипотеке» в соответствии с этим появился
вопрос к какой группе активов относить такое новое понятие, как «ипотечные
активы» [3].
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Для целостности представления об ипотечных активах
необходимо определить их сущность. На основе изученной специальной
экономической литературы, нормативных документов Республики Беларусь,
проанализировав различные точки зрения на определение понятия «ипотека.
Например, согласно Гражданского Кодекса Республики Беларусь, ипотека –
это залог недвижимого имущества [2], в Законе «О залоге» под ипотекой
понимается залог земли и недвижимого имущества (предприятий, зданий,
сооружений и других объектов), непосредственно связанного с землей. По
мнению автора под ипотекой следует понимать: сдачу в залог земли и/или
другого недвижимого имущества с целью получения денежной ссуды ипотечного кредита (кредита под закладную). Ипотека - способ обеспечения
обязательства, когда предметом залога служит недвижимое имущество.
Предполагает полную или частичную выплату арендной платы в форме
процентов по ипотечному кредиту, в чем и состоит сущность залога: земли,
жилой и любой другой недвижимости, приносящей ренту (доход, не
связанный с предпринимательской деятельностью) [1].
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Проведенное исследование
позволило доказать необходимость введения в научный оборот и
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целесообразное использование в качестве объекта бухгалтерского учета
понятия «ипотечные активы». Под ипотечными активами следует понимать:
недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности
и деятельности физических лиц, которое передается в залог под выдаваемый
ипотечный кредит. На основании сделанной работы, была предложена
классификация активов (рис. 1).
Автор в состав активов считает целесообразным внести статью
«ипотечные активы». Это определение исходит из введенного в действие в
2008 году Закона «Об ипотеке».
В составе ипотечных активов следует учитывать:
 земельные участки;
 предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое
имущество, используемое в предпринимательской деятельности;
 жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из
одной или нескольких изолированных комнат;
 дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского
назначения;
 воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и
космические объекты [1].

Рис. 1. Классификация активов предприятия
Источник собственная разработка на основании нормативноправовых актов, статей, экономической литературы.
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Развитие рынка недвижимости, необходимость поиска новых активов
для инвестирования на финансовом рынке повышают актуальность и
практическую значимость таких проблем, как формирование портфеля
недвижимости – управление эффективностью инвестиций в недвижимость.
Ипотечные активы выступают как инструменты инвестирования в
недвижимость
Деньги
Деньги
Закладная

Кредит
Залог

Ипотечны
й кредит

Рис. 2. Схема структуры ипотечных активов
Источник: собственная разработка.
Согласно рис. 2 ипотечные активы не могут быть переданы под залог,
если они не имеют под собой покрытия – ипотечной ценной бумаги. Ценная
бумага, в данном случаи, закладная, несет под собой возможность получения
денежных средств взятых в кредит покупателем недвижимости. Ипотечные
активы могут быть переданы под залог, только на основании закладной.
Согласно Закону «Об ипотечном кредитовании, операциях с
консолидированным ипотечным долгом и ипотечных сертификатах:
ипотечные активы – это реформированные в консолидированный ипотечный
долг обязательства по договорам об ипотечном кредите осуществлять
платежи в счет погашения основного обязательства в течение срока
обращения сертификатов. Ипотечные активы имеют стоимость, цену
приобретения и срок существования [6].
Поскольку ипотечные активы тесно связаны с закладной, которая
является ценной бумагой, необходимо рассмотреть подходы к сущности
понятия «ипотечные ценные бумаги».
К ипотечным ценным бумагам относятся: закладная, облигация с
ипотечным покрытием и ипотечный сертификат участия (рис. 3).
Закон "Об ипотечных ценных бумагах" устанавливает виды ипотечных
ценных бумаг и удостоверяемые ими права, требования к их форме, порядок
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Российская Федерация, Украина, Казахстан

и процедуру их эмиссии, особенности обращения, а также способ
обеспечения исполнения обязательств эмитента по ипотечным ценным
бумагам.

Республика
Беларусь

первичны
е

Рис. 3. Виды ипотечных ценных бумаг на основании нормативноправовых актов.
Источник: собственная разработка на основании законодательных
актов [4, 5]
К ипотечным ценным бумагам следует относить: закладную,
облигацию с ипотечным покрытием и ипотечный сертификат участия. В
Республике Беларусь распространены закладные. В международной практике
также используют закладную, ипотечные облигации, ипотечные
сертификаты. В настоящее время на рынке действует Американская и
Немецкая система. Антагонизма эти системы не носят, они существуют
параллельно. Когда формировался ипотечный рынок в России, были приняты
за основу две систему. Закладная это первичная ценная бумага, а ИО и ИС это
вторичные ценные бумаги на основе закладной.
Закладная это именная ценная бумага вексельного типа. Она дает
право залогодержателю:
 Право на получение исполнения по денежным обязательствам.
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 Право обращения, взыскания на недвижимое имущество.
 Переуступки права иному держателю (инвесторы).
 Рефинансирование с помощью обязательств по кредиту (можно
выдать кредита до наступления погашения прошлого кредита).
 Право на пул закладных (пул – это набор одинаковых характеристик
закладных с целью: а) их перепродажи; б) на их основе выпуска ИЦБ).

Рис. 4. Схема пулов
Источник: собственная разработка
Недостатки ипотечных ценных бумаг:
 наличие человеческого фактора;
 низкая ликвидность в определенных обстоятельствах;
 риск досрочного погашения;
 риск непогашения;
 преимущества;
 надежность;
 прозрачность;
 доступность;
 долгосрочность;
 обеспеченность;
 гарантированный доход.
Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности»
говорит о том, что все хозяйственные операции подлежат регистрации на
счетах бухгалтерского учета [7].
Аналитический
учет
целесообразно
характеризовать
по
следующим направлениям:
• по обеспеченности:
• по перспективе непогашения;
• по срокам погашения;
• по доходности;
• по рискам, чем выше риск, тем выше доходность.
Поскольку в ипотечных операциях участвуют два субъекта
(залогодатель и залогодержатель), в следствии, бухгалтерский учет будем
рассматривать с точки зрения обоих участников залоговой операции. В
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соответствии с действующим типовым планом счетов ипотечные операции
требуется отражать как на балансовых, так и на забалансовых счетах.
Исполненное обязательство для отражения операции является
ипотечным долгом и ипотечным кредитом,для отражения в бухгалтерском
учете открываются счета:
. 009 «Обеспечения обязательств выданные».
. 008 «Обеспечения обязательств полученные».
Объект залога учитывается на балансе собственника – на отдельном
субсчете. Залогодатель учитывает выданную закладную на счете 009
«Обеспечения обязательств выданные» в оценке, определенной сторонами по
договору ипотеки. Аналитический учет по забалансовому счету 008
«Обеспечения обязательств полученные» ведется по каждому полученному
обеспечению. Для правильного отражения полученных и выданных
обеспечений рекомендуется вести учет в ведомостях аналитического учет.
Закладная и ипотечный кредит обеспечивают обязательства по
долгосрочным кредитам. Согласно Типовому плану счетов, для учета
долгосрочных кредитов необходимо использовать счет 67 «Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам» 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам». По ипотечному займу откроем субсчет:
66.1.2 (67.1.2) «Закладные выданные».
66.2.1 (67.2.1) «Закладные выданные».
66.3.1 (67.3.1) «Проценты по закладной».
91.1.1 (91.4.1) «Проценты по закладной».
Таблица 1
Предлагаемая методика отражения ипотечных операций у залогодателя в
случаи исполнения обязательств
Содержание хозяйственной операции
Отражена стоимость имущества, переданного в залог
по закладной
Получены заемные денежные средства от ипотечного
займа
Начислены проценты по ипотечному займу
Определен финансовый результат связанный с
исполнением обязательств
Отражено погашение ипотечного займа
Отражено погашение процентов по ипотечному
кредиту
Списаны проценты по закладной
Возвращение закладной, залогодателю

Дт

Кт

009
51

91.9 (99)

66.2.2
67.2.2
66.2.1
67.2.1
99 (91.9)

67.2.1 (66.2.1)
67.3.1 (66.3.1)

51
51

99

91.1.1
009

91.4.1

Источник: собственная разработка на основании нормативноправовых актов.
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Для отражения операций у залогодержателя необходимо к счетам 58
«Краткосрочные финансовые вложения», и 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» открыть субсчета:
. 58.3 «Закладные полученные».
. 76.8 «Проценты по закладной».
Таблица 2
Предлагаемая методика отражения ипотечных операций у залогодержателя в
случаи исполнения обязательств
Содержание хозяйственной операции
Отражена стоимость недвижимого имущества, полученного в
залог
Предоставлен заем в денежной форме
Начислены проценты, за пользование займом
Начислены НДС
НДС
Отражен доход или расходы от доходов или расходов
Погашена ипотечный займ
Погашены проценты
Отражено возвращение закладной залогодателю

Дт
008

Кт

58.2
76.8

51
91.1.1
91.4.1
68
51
99
(91.9)
58.2
76.8
008

91.2
68
91.9
(99)
51
51

Источник: собственная разработка на основании нормативноправовых актов.
В случае, если обязательство не исполнено или ненадлежащее
исполнено, залогодержатель обращает взыскание на заложенное имущество.
Заложенное имущество может быть продано на публичных торгах. Денежные
средства, вырученные от продажи предмета ипотеки, могут перечисляться
организатором торгов залогодержателю или залогодателю по соглашению
сторон.
В связи с тем, что предстоят определенные риски в части не погашения
кредита, могут включаться 3-тьи лица в виде индоссатов, поэтому к счету 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» необходимо открывать
следующие субсчета:
60.1 «Кредиторская задолженность по контрагентам».
60.2 «Кредиторская задолженность по закладной».
Таблица 3
Предлагаемая методика учета перехода прав по закладной как средства платежа
у первоначального залогодержателя (у индоссанта)
Содержание хозяйственной операции
Получено в залог недвижимое имущество
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Продолжение табл. 3
Отражен ипотечный займ
Приобретено сырье для производственной деятельности у
поставщика
Отражена кредиторская задолженность по договору ипотеки
Погашена кредиторская задолженность по закладной
Списана кредиторская задолженность процентами по закладной
Определен финансовый результат по прочим дох и расходам
Передача зал имущества обеспеченного индоссированной
закладной
Принят к зачету НДС

58
10

51
60

60.1
60.2
60.2

60.2
58
91.1.1
91.4.1
99
(91.5)
008

91.5
(99)

68

18

Источник: собственная разработка на основании нормативно-правовых актов
Республики Беларусь.

Выводы. На основании выше изложенного, автор пришел к
следующим выводам:
1. Исследование теории и практики классификации ценных бумаг на
основе анализа различных точек зрения, изложенных в специальной
экономической литературе, нормативных документах, учетно-аналитической
практики организаций Республики Беларусь, Российской Федерации, стран с
развитой рыночной экономикой, требований МСФО позволило ввести в
научный оборот понятия «ипотечные активы» и обосновать их экономическое
содержание. Автор считает, что под ипотечными активами следует понимать:
это недвижимое имущество, используемое в предпринимательской
деятельности и деятельности физических лиц, которое передается в залог под
выдаваемый ипотечный кредит.
2. На
основании
проведенных
исследований
разработана
классификационная модель активов, сущность которой заключается в
дополнении составов активов «ипотечные активы» и подразделить активы по
классификационным признакам.
3. Изучение состояния нормативных документов Министерства
Финансов Республики Беларусь, Российской Федерации позволило
систематизировать предложенную методику отражения операций по учету
ипотечных активов.
4. В соответствии с требованиями законодательной базы Республики
Беларусь разработаны регистры учета ипотечных активов – «Сводный реестр
учета ипотечных активов», «Книга учета ипотечных активов», который
предлагается использовать в бухгалтерском учете при постановке ипотечных
активов на учет и при их хранении в организации.
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АСПЕКТ
Розглянуто основні підходи до організації обліку зовнішньоекономічних
операцій в управлінні підприємством з метою підвищення ефективності
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Нижник Н.
УЧЕТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ОРГАНИЦИОННЫЙ АСПЕКТ
Рассмотрены основные подходы к организации учета внешнеэкономических
операций в управлении предприятием с целью повышения эффективности
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деятельность,

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний стан
економічного ринку диктує його учасникам нові правила поведінки для
забезпечення успіху в конкурентній боротьбі на зовнішньому ринку.
Зовнішньоекономічна діяльність є саме тим перспективним варіантом
господарювання, що дає можливість гармонійно поєднувати інтереси
держави в досягненні політичної й економічної незалежності з інтересами
підприємств в оптимізації прибутку й у відповідному його перерозподілі.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання обліку зовнішньо-економічної діяльності у своїх
працях частково розглядали вчені Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, Н.І. Гордієнко,
П.О. Куцик, В.Й. Жежуха, О.О. Маслак, І.В. Багрова, Н.І. Редіна,
В.Є. Власюк та ін. Однак, ми вважаємо, що важливі аспекти теорії та
практики
обліку
зовнішньоекономічних
операцій
залишаються
невирішеними на поточний момент і потребують проведення подальших
досліджень та розробок у напрямі їх удосконалення.
Цілі
статті.
Дослідити
організаційні
аспекти
обліку
зовнішньоекономічної діяльності, визначити його місце та роль у системі
управління підприємством.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням
отриманих
результатів.
У
сучасних
умовах
господарювання зовнішньоекономічна діяльність відіграє досить важливу
роль для вітчизняних підприємств, адже її успішне здійснення дозволяє
розширювати ринки збуту, отримувати валютну виручку, підвищувати
конкурентоспроможність та забезпечувати зростання ринкової вартості
підприємства.
В
економічному
контексті
зовнішньоекономічна
діяльність
виявляється в такому:
 сфера економічної діяльності підприємств, компаній і держави,
пов’язана із зовнішньою торгівлею, іноземними кредитами та інвестиціями,
здійсненням спільних з іншими країнами проектів;
 одна із складових сфер господарської діяльності підприємства,
пов’язана з міжнародним виробництвом і науково-технічною кооперацією,
експортом та імпортом продукції, виходом підприємства на зовнішній ринок;
 діяльність вітчизняних і зарубіжних суб’єктів господарювання, що
базується на взаєминах між ними і здійснюється як на території України, так і
поза її межами [2].
Розуміння сутності об’єкта дослідження дозволяє здійснити правильне
відображення зовнішньоекономічних операцій у бухгалтерському обліку.
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Крім цього, запорукою досягнення цілей є належна організація останнього.
Організація – це сукупність процесів чи дій, що ведуть до
використання виробничих факторів для досягнення цілей, місії підприємства.
Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства в економічній
літературі досліджується в таких аспектах:
 як складова процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю
підприємства;
 як самостійний процес реалізації комплексу заходів щодо підготовки
зовнішньоекономічної
операції,
укладання
зовнішньоторговельного
контракту та організації контролю, виконання та припинення його;
 як
процес
створення
ефективної
структури
управління
зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
 як процес формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства
з урахуванням його потенціалу та особливостей розвитку зовнішнього
середовища [3].
Облік зовнішньоекономічних операцій суттєво відрізняється від інших
ділянок обліку, оскільки передбачає ряд особливостей. Так, під час
експортно-імпортних операціях виникають відносини між резидентами та
нерезидентами, що, у свою чергу, викликає потребу дотримання вимог як
внутрішнього, так і зовнішнього законодавства. Під час експорту та імпорту
товарів, які мають матеріально-вартісну форму, обов’язковим є факт
перетину митного кордону, тому зовнішньоторговельна діяльність є об’єктом
митного контролю. А також, виконання експортно-імпортної угоди у вигляді
валютної операції, передбачає дотримання вимог валютного контролю.
У зв’язку з цим, ми вважаємо, що для підприємств, в яких обсяг
зовнішньоекономічних операцій займає значну питому вагу, доцільним буде
введення в штат бухгалтерії посади бухгалтера що відповідатиме за дану
ділянку обліку. Основні функції таких бухгалтерів подані на рис. 1.
Особливу увагу в питанні організації обліку зовнішньоекономічної
діяльності слід надати документообороту. Документооборот – це сукупність
робіт зі створення, перевірки, обробки та зберігання документації від
моменту її складання до передачі в архів [5]. Операції з експорту та імпорту
товарів і послуг мають ряд особливостей, які відрізняють їх від звичайних
господарських операцій, що здійснюються всередині країни. Зокрема,
документи за зовнішньоекономічними операціями у деяких випадках
складаються іноземною мовою та мають не характерну для українського
законодавства форму, заповнюються як в іноземній, так і в національній
валюті, регулюються міжнародним і вітчизняним законодавством.
Для відображення в бухгалтерському обліку зовнішньоекономічних
операцій розрізняють такі види документації: технічна документація,
товаросупровідна документація, транспортна, експедиторська і страхова
документація, складська документація, розрахункова документація,
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банківська документація, митна документація, претензійно-арбітражна
документація, документи про нестачі і псування товару [4].

Функції
облік руху імпортного (експортного) товару від постачальника до покупця
облік доходів і витрат за експортно-імпортними операціями
облік розрахунків з іноземними постачальниками та покупцями
облік розрахунків зі сторонніми організаціями, що сприяють здійсненню
експортно-імпортних операцій
облік розрахунків з банками (за акредитивами, інкасо, переказами, з купівліпродажу іноземної валюти)
облік розрахунків за податками й іншими платежами до державних органів
контроль за додержанням строків розрахунків, встановлених законодавством
та укладеними договорами
складання облікових регістрів за операціями в іноземній валюті
подання узагальнених даних щодо зовнішньоекономічної діяльності для
складання фінансової звітності
складання податкової та статистичної звітності щодо зовнішньоекономічної
діяльності

Рис. 1. Основні функції бухгалтерів, що зайняті веденням обліку
зовнішньоекономічних операцій
Здійснюючи реєстрацію всіх фактів діяльності, підприємства
користуються планом рахунків та інструкцією про його використання, що
діють на території України. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності вправі
самостійно запроваджувати порядок аналітичного обліку, використовуючи
при цьому відповідні субрахунку. На нашу думку, задля потреб контролю і
управління доцільним буде відображення на окремих субрахунках активів та
їх джерел, що знаходяться у зовнішньоекономічному обороті. Це грошові
кошти, товари, цінні папери, а також кредиторська заборгованість, кредити,
одержані прибутки. Для формування достовірної інформації про доходи та
витрати від зовнішньоекономічної діяльності підприємствам рекомендується
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відкривати такі субрахунки, такі як: 7012 ―Дохід від реалізації готової
продукції на експорт‖, 7022 ―Дохід від реалізації товарів на експорт‖, 7032
―Дохід від реалізації робіт і послуг нерезидентам‖, 9011 ―Собівартість
реалізованої готової продукції на експорт‖, 9022 ―Собівартість реалізованих
товарів на експорт‖, 9032 ―Собівартість реалізованих робіт і послуг
нерезидентам‖.
Висновки. Управління зовнішньоекономічною діяльністю потребує
глибокого знання бухгалтерського обліку зовнішньо-економічних операцій.
Без здійснення зовнішньоекономічних операцій побудова ринкової системи
господарюванні неможлива. Просування вітчизняних товарів за кордон дає
можливість розширити ринки збуту для українського товаровиробника. Отже,
проблеми бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій є
безумовно актуальними на сьогоднішній день.
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Нишенко О.В.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
В статье рассмотрены понятия «стратегия», «развитие», «стратегия развития
предприятия». Проанализирована статистическая информация относительно
деятельности предприятий сферы услуг г. Киева и предложены пути их развития.
Ключевые слова: стратегия, развитие, стратегия развития предприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Мінливість процесів
зовнішнього середовища зумовлює необхідність застосування стратегічного
підходу до системи господарювання на підприємствах сфери послуг.
Необхідною умовою існування підприємства стають постійні інновації та
зміни. В умовах ризику головним завданням переважної більшості
підприємств є адаптація до умов підвищеної динамічності зовнішнього та
внутрішнього середовища. У зв’язку з цим підприємствам необхідна
відповідна стратегія розвитку, яка стала б основою прийняття ефективних
управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. У працях науковців М. Мескона, П. Доля, Ф. Глюка,
А. Мартинової, А. Бандуріна, В.Д. Нємцова, З.Є. Шершньової, С.П. Кукура та
інших значна увага приділяється визначенню сутності, видів і основних
етапів процесу розробки стратегії. При цьому не приділяється належної уваги
тлумаченню поняття «стратегія розвитку підприємства», особливостям
обґрунтування стратегії для окремого підприємства. Оскільки кожне
підприємство унікальне за своїм функціонуванням, процес розробки та
реалізації стратегії для кожного з них індивідуальний і залежить не лише від
зовнішнього та внутрішнього середовища, а й від їхньої взаємодії.
Отже, існує об'єктивна необхідність проведення комплексних
досліджень питань пов’язаних з теорією та практикою формування та
конкретизації стратегії розвитку підприємства сфери обслуговування.
Цілі статті. Метою статті є узагальнення існуючого досвіду і
конкретизація поняття «стратегія розвитку підприємства», розробка стратегії
розвитку для підприємств сфери обслуговування.
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Досягнення поставленої мети потребує вирішення наступних завдань:
по-перше, визначення сутності стратегії; по-друге, характеристики бізнессередовища підприємств сфери обслуговування як стратегічного середовища
функціонування; по-третє, розробки пропозицій щодо формування стратегії
як плану розвитку підприємства сфери послуг.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Слово «стратегія» походить від
древньогрецьких слів «stratos» – «армія» та «agein» – «я керую». Відповідно,
поняття «стратегія» первинно тлумачилося як мистецтво або наука ведення
воєнних дій. Свідченням цього є давньокитайський трактат про військове
мистецтво «Сунь-Цзи», датований п'ятим століттям до нашої ери [1]. На
початку 60-х рр. ХХ ст. дане поняття почало вживатись у сфері управління.
Першим науковим доробком у цьому напрямку стала праця А.Д. Чандлера
«Стратегія і структура».
Розглянемо тлумачення поняття «стратегія» відомими науковцями.
М. Мескон розуміє стратегію як детальний всебічний комплексний
план, призначений для того, щоб забезпечити існування місії організації та
досягнення її цілей [2].
За П. Дойлем, стратегія – напрямок розвитку, у якому рухається
компанія, виконуючи поставлені завдання [3].
С.П. Кукура визнасає стратегію як засіб обґрунтування необхідності
існування корпорації та визначення економічних та неекономічних вигод, які
організація може забезпечити своїм акціонерам [4].
За А. Бандуріним, стратегія – це спосіб досягнення кінцевого
результату, стратегія об’єднує всі частини організації в одне ціле та охоплює
всі основні аспекти організації [5].
Стратегія за Шершньовою З.Є. – це комплекс програм, реалізуючи
який компанія розраховує на значне поліпшення своїх позицій на ринках [6].
Узагальнюючи наведені точки зору вчених поняття «стратегія»
доцільно розуміти як довгостроковий план, що містить управлінські рішення
щодо вибору цілей та напрямків діяльності, моделі дій стосовно розміщення,
розподілу та координації ресурсів підприємства для забезпечення його
розвитку.
У звязку з цим розглянемо тлумачення поняття «розвиток».
За Мельником Л.Г., розвиток – це незворотна, спрямована, закономірна
зміна системи на основі реалізації внутрішньо притаманних їй механізмів
самоорганізації [7].
Сухорська У.К. розвиток визначає як систему планованих внутрішніх
організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію функціонування
організації щодо наявних та очікуваних станів її оточення [8].
Аналізуючи визначення понять «стратегія» і «розвиток», можна
прослідкувати тісний взаємозв'язок між ними. З одного боку, дослідники
проблеми стратегічного управління, розглядають розвиток як результат
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реалізації стратегії. З іншого боку, вчені, які розробляють теорію розвитку
підприємства, визначають стратегію як інструмент забезпечення розвитку
підприємства. Стратегія формує бачення майбутнього розвитку.
Отже, стратегія розвитку підприємства може бути визначена як
довгостроковий план, який містить комплекс рішень щодо вибору напрямку
розвитку підприємства, визначення його основних цілей, а також моделі дій
щодо формування та ефективного використання його потенціалу і дає
можливість створення сприятливих внутрішніх та зовнішніх умов для
успішного проходження основних етапів розвитку.
Cтратегія складається з сукупності конкурентоспроможних дій та
підходів, від яких залежить успішне управління підприємством. Менеджери
розробляють стратегії з метою визначення напряму дій та розвитку
підприємства. Відсутність у керівництва стратегії свідчить про недостатнє
обгрунтування плану дій та єдиної програми досягнення бажаних результатів
бізнес-діяльності [9].
Вибір стратегії означає конкретизацію напряму розвитку та
відповідних дій підприємства серед альтернативних варіантів. Тому
проведемо аналіз бізнес-середовища підприємств сфери обслуговування
м. Києва за перше півріччя 2012 р. з метою розробки пропозицій щодо
формування стратегії як плану розвитку підприємств сфери послуг [10].
За січень–липень 2012 р. підприємствами сфери послуг надано різних
видів послуг на суму 60386,9 млн грн, що більше за рівень аналогічного
періоду минулого року у порівнянних цінах на 16,2%.
У середньому за аналізований період на одну особу реалізовано послуг
на 21458,3 грн. Одним підприємством сфери послуг за січень–липень 2012 р.
реалізовано послуг на 8927,7 тис. грн. Найбільшим цей показник був у
Шевченківському, Печерському, Подільському (центральних) районах м.
Києва. У порівнянні з аналогічним періодом 2011 р. обсяг реалізованих
послуг збільшився на 9,3%.
Відбулися зміни у структурі обсягу реалізованих послуг за видами
економічної діяльності порівняно з липнем 2011 р. Зростання питомої ваги
обсягу реалізованих послуг спостерігається за такими видами економічної
діяльності, як діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг (на
2,2 %), рекламна діяльність (на 1,8%), консультування з питань комерційної
діяльності та управління (на 0,9 %), організація перевезення вантажів (на 0,3
%). Разом з тим, зменшилась питома вага обсягу реалізованих послуг
транспорту (на 2,4 %), у сфері діяльності пошти та зв’язку (на 2,2 %),
бухгалтерського обліку та аудиту (на 0,4 %), у сфері інформатизації (на
0,3 %) [10].
Найбільша частка в обсязі реалізованих послуг (21,1% від загального
обсягу послуг) у липні 2012 р. припадала на послуги пошти та зв’язку.
Питома вага послуг транспорту в загальному обсязі реалізованих послуг
складала 17,3%, операцій з нерухомим майном – 10,0%, з рекламної
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діяльності – 9,2%, діяльності у сфері культури та спорту, відпочинку та
розваг – 8,6%, послуг з організації перевезення вантажів – 5,0% [10].
Частка послуг, реалізованих населенню, за липень 2012 р. становила
25,1% від загального обсягу реалізованих послуг і складала 2321,3 млн грн.
Близько 95% підприємств, що реалізовували послуги – це малі підприємства,
що треба врахувати при розробці пропозицій, щодо стратегії розвитку.
Важливим у процесі ринкової трансформації та розвитку сфери
обслуговування населення є подальше становлення малого підприємництва у
цій сфері.
Необхідно звернути увагу на те, що в програмах економічного
розвитку України сферу послуг, на жаль, не віднесено до пріоритетних
напрямків розвитку і навіть не розглянуто в якості самостійного об'єкта
структурної політики. Не слід забувати, що такі складові сфери послуг, як
наука і наукове обслуговування, транспорт, освіта, туризм і рекреаційний
бізнес можуть зробити значний внесок у збільшення виробництва ВВП при
відносно низьких капітальних затратах за коротші терміни окупності.
Прискорений розвиток цієї сфери сприяв би динамічному розширенню
внутрішнього ринку як основи економічного зростання підприємств сфери
послуг.
Пропозиції щодо розвитку сфери обслуговування:
 розробка діючої, а не формальної стратегії розвитку малого та
середнього бізнесу м. Києва у сфері обслуговування;
 запровадження постійного процесу розробки нових послуг,
пов’язаний з НТП;
 вдосконалення механізму дії органів місцевого самоврядування,
тобто залучення громади до активної участі у визначенні пріоритетних
напрямків зростання ринку послуг;
 сприяння
інноваційному
інвестуванню
підприємств,
що
обслуговують пріоритетні для міста промислові галузі;
 сприяння держави у видачі кредитів підприємствам малого бізнесу.
Висновки. Об'єктивна необхідність розвитку малого підприємництва у
сфері побутового обслуговування пов'язана з локалізацією ринкових відносин
у невеликих «нішах» економічного простору, де потреби мобільного
реагування на зміну попиту та індивідуальний характер обслуговування є
особливою рисою такого виду підприємництва. Невеликі розміри стартового
капіталу, доступність технологічних новацій дозволяють скоротити найом
робочої сили та задовольнятись невеликою кількістю сезонних працівників,
котрі частково зайняті на окремих операціях. Ці та інші особливості роблять
мале підприємництво названої сфери мобільнішим та оперативнішим щодо
змін попиту індивідуального споживача.
Мале підприємництво у сфері побутового обслуговування як
специфічний тип підприємницької діяльності дуже чутливе до внутрішніх, а
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особливо, — до зовнішніх чинників, які негативно впливають на процес його
становлення та розвитку. Тому надзвичайно велике значення має не лише
ефективне
використання
внутрішніх
резервів
суб'єктів
малого
підприємництва, а й зовнішніх чинників. Особливе значення в цьому аспекті
має дієве державне сприяння становленню такого підприємництва.
Аналіз світового досвіду розвитку та державної підтримки суб'єктів
малого підприємництва у сфері побутового обслуговування дозволяє
визначити наступні складові стратегії державної підтримки та сприяння
розвитку цього сектора економіки: державна фінансова підтримка у прямих
та непрямих формах (на етапах як становлення, так і розвитку малого
підприємництва); державна фінансова підтримка суб'єктів малого підприємництва повинна носити диференційований характер залежно від стадії та
стану розвитку підприємництва.
Розвиток організації є динамічним процесом, і необхідність змін рано
чи пізно виникає незалежно від того, якої ідеології розвитку дотримується
організація, яка парадигма управління визначає пріоритетні напрямки її
функціонування. Однак, від того, як будуть здійснюватися зміни, залежить
ефективність функціонування організації та її існування в цілому. Існування
та розвиток підприємства у сучасних умовах зумовлює необхідність
використання
основних
положень
стратегічного
менеджменту
і
формулювання чіткої стратегії розвитку як на місцевому, так і на державному
рівнях.
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У статті проаналізовано історичні етапи становлення та еволюції податкової
системи, виокремлено основні фактори, що сприяли розвитку цієї системи.
Ключові слова: податки, податкова система, функції податків.

Nikiforiak V.
HISTORY AND EVOLUTION OF TAX SYSTEM
The article deals with the analysis of the historical stages of tax systems’ formation
and evolution, specifically mentioned the main factors that contributed to thedevelopment of
these systems.
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Никифоряк В.С.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
В статье проанализированы исторические этапы становления и эволюции
налоговой системы, выделены основные факторы, способствовавшие развитию этой
системы.
Ключевые слова: налоги, налоговая система, функции налогов.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Становлення
оподаткування як цілісної системи – результат його тривалої еволюції від
розрізнених, невпорядкованих форм до забезпечення їх узгодженості,
сумісності, відповідності одна одній і системі в цілому. Державно
організоване суспільство ніколи не могло і не зможе обходитись без такого
важливого соціального інституту, як система оподаткування. Завдяки
податкам держава має можливість накопичувати і зосереджувати
матеріально-фінансові ресурси, необхідні для її функціонування, управління
суспільними справами, підтримання громадського правопорядку, проведення
необхідної суспільству господарської діяльності, вирішення різноманітних
соціальних проблем і питань духовно-культурного життя та оборони країни.
Податки є основою формування бюджету держави, завдяки якому вона
здійснює видатки на різні суспільні потреби.
Ми вважаємо, що податки є дуже важливим засобом сприяння для
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стратегій суспільного розвитку, адже, досвід минулого і сучасна практика
різних країн переконують у цьому.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вивченням питання історичного розвитку податкової системи
займалася значна кількість науковців. Серед дослідників питань, пов'язаних з
історичним розвитком податкових систем, є такі українські вчені: І. Головач,
С.В. Степаненко, А.М. Соколовська, С.Н. Антонюк, В.М. Фещенко,
В.М. Федосов, Н.О. Тимочко, В.М. Мельник, Ф.О. Ярошенко та зарубіжні
вчені: А. Сміт, Д. Рикардо, Ф. Кене, В. Петти, А. Маршал, Дж. Кейнс,
Дж. Гэлбрейт та інші.
Цілі статті. Мета статті полягає у розкритті історичного розвитку
податкової системи, аналізі особливостей її еволюції та вивчення впливу на
економічний розвиток держави.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Податки як головне
джерело доходів держави мають багато вікову історію. Саме виникнення
держави спричинило появу платежів та внесків до державної скарбниці для
фінансового забезпечення виконання державою її функцій.
Податки як джерело доходів державного бюджету не нараховують і
двохсот років. У своїй роботі «Дослідження про природу і причини багатства
народів» Адам Сміт вперше дав визначення поняття податок. На його думку
«податок – це тягар, що накладається державою у формі закону, який
передбачає і його розмір, і порядок сплати» [12, с. 264].
В історії оподаткування виділяють три етапи. Перший етап від
древнього світу і до початку середньовіччя характеризується зародженням
інститутів податків, які мали випадковий і тимчасовий характер, справлялися
у примітивних формах, зазвичай у натуральному вигляді (земля, худоба
тощо). У Стародавньому Єгипті основним податком була плата за
користування землею, що належала фараонові. У Стародавній Греції
основним був податок на прибуток, але вільні громадяни міст його не
сплачували, віддаючи перевагу щедрим добровільним пожертвуванням. Для
інших громадян ставка цього податку становила від 10 до 20%. Можна
зробити висновок, що основні принципи оподаткування (зі своїми перевагами
і недоліками) сформувалися ще за стародавніх часів [8, с. 43].
Другий етап охоплює XVI – XVIII ст., характеризується становленням
феодальних держав, грошових господарств країн, бурхливим розвитком
податків, які практично стягувалися за все, що можна: бороди, спадщину,
землю, будинки, вікна, двері, майно, прибутки, товари, з холостяків,
покійників тощо. Збір грошей був у руках відкупників, які називали на торгах
найвищу ціну за право збору чергового податку і в такий спосіб
відкуповували його, намагаючись отримати максимальний прибуток за
рахунок комісійних. Зрозуміло, що це призводило до зловживань.
Англійський філософ Френсіс Бекон у своїй праці ―Досліди або
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настанови моральні й політичні‖ писав: ―Податки, стягнуті за згодою народу,
не так послаблюють його мужність... Зауважте, що йдеться зараз не про
гаманець, а про серце. Подать, стягнута за згодою народу або без неї, може
бути однакова для гаманців, але не однакова її дія на дух народу...‖ [9, с. 189].
У кінці XVIII ст. настає більш цивілізований третій етап розвитку
податків, формуються наукові теорії оподаткування. В Європі формується
раціональна податкова система як прямих, так і непрямих податків. У
останніх особливу роль відігравав акциз. Процедура його сплати була
простою й прозорою, бо він стягувався безпосередньо біля міських воріт з
усіх товарів, що ввозилися й вивозилися. Іноді податком обкладалось тільки
те, що ввозилось в місто, тобто звільнялись від справляння акцизу товари, що
йшли на експорт. Розміри акцизу коливалися від 5 до 25%. Обґрунтування
розмірів цієї ставки не було, це і являлось стримуючим фактором розвиту
торгівлі. З прямих податків основна маса припадала на подушний і
прибутковий (від них звільнялися дворянство і духівництво). Буржуазія і
селянство віддавали державі у вигляді прямих податків 10 - 15% усіх своїх
доходів [13, с. 326].
Послідовник А. Сміта, його співвітчизник Д. Рікардо у роботах ―Засади
політичної економії та оподаткування‖ та ―Трактат про податки і збори‖
висвітлює власну концепцію податкових фінансів. На його думку, капітал
варто максимально звільнити від оподаткування тому, що податкове
навантаження скорочує прибутки капіталістів, призводить до загального
зростання рівня цін, а це зумовлює негативні тенденції в розвитку економіки
держави [11, с. 256].
Послідовником ідей А. Тюрго був Ф. Кене який вважав, що погано
організоване оподаткування є першопричиною скорочення виробництва.
Заслугою фізіократів є спроби обґрунтувати зв'язок між оподаткуванням та
обсягами й ефективністю суспільного виробництва, дослідити критерії
справедливого оподаткування та механізми перекладання фіскального тягаря,
визначити частку участі кожного громадянина у видатках держави тощо
[5, с. 147].
Починаючи з Уільяма Петті, наука про державні фінанси розвивається
поряд із наукою про державу і політичну економію. Його праця ―Трактат про
податки і збори‖ об’єднала теорію меркантелізму і класичну теорію в науці
про державні фінанси. У. Петті розглядає причини і шляхи зменшення тягаря
видатків, різні способи оподаткування (земельний податок, мито, подушний
податок, десятину і акциз), а також їх адміністрування аж до покарань за
несплату [10, с. 30]. У 30-і роки XX ст. втручання держави в економіку
науково обґрунтував англійський економіст Дж. Кейнс. Згідно з його теорією
головне завдання економічної політики держави полягає в управлінні
сукупним попитом, а основним інструментом проведення політики
управління попитом є державний бюджет, який розглядався ним як
стабілізуючий чинник відтворення.
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Фундатором популярної реформістської теорії ―податки – інструмент
зрівняння доходу‖ є Е. Жирарден. Прихильниками цієї теорії є такі
економісти: Р. Тибольд, Дж. Гелбрейт, Д. Пичлер, К. Кросланд, Г. Коул,
М. Клюдо, Ж. Фурастьє та багато інші. На думку цих вчених, за допомогою
прямих податків (податку зі спадщини і дарувань та прибуткового), що
стягуються за прогресивними ставками, можна ліквідувати майнову
нерівність. При цьому вони виступають за обмеження оподаткування
підприємців, тому що зникне стимулювання до розширення виробництва.
Починаючи з 17-18 років податкова система в нашій країні
неодноразово мінялася. В 30-х роках роль і значення податків у СРСР різко
зменшується, податки виконують невластиві їм функції. Вони
використовуються як знаряддя політичної боротьби з куркулями і
приватними сільгоспвиробниками.
У 1930–1932 р. р. у СРСР була проведена кардинальна податкова
реформа, у результаті якої була цілком скасована система акцизів, а всі
податкові платежі підприємств (близько 60) були уніфіковані в двох основних
платежах – податку з обігу й відрахувань від прибутку. Весь прибуток
промислових і торгових підприємств, за винятком нормативних відрахувань
на формування фондів, вилучався в доход держави. Існування податків у цій
ситуації втрачало свій зміст. Існуючі податки з населення не мали великого
значення в бюджеті держави. Але так чи інакше від них не відмовлялись,
мало того, у зв’язку з початком Великої Вітчизняної війни був уведений
військовий податок (відмінений у 1946 році), 21.11.1941 року Указом
Президії Верховної Ради СРСР із метою мобілізації додаткових коштів для
надання допомоги багатодітним матерям був уведений податок на холостяків,
самотніх і малосімейних громадян. Досить сказати, що в 1954 році
надходження від податку з обороту складали 41 % у складі всієї дохідної
частини бюджету [15, с. 112].
Зміна вищого керівництва країни й проведення тих чи інших
політичних компаній безпосередньо відбивалися на радянських податках.
Програма М. Хрущова по "активному будівництву комунізму" привела до
скасування в травні 1960 року податку із заробітної плати робітників та
службовців. У третій Програмі КПРС, прийнятій на XXII з’їзді КПРС
31.10.1961 р. передбачалося повне скасування податкових платежів із
населення.
До початку реформ середини 80-х років більш ніж 90 % Державного
бюджету Радянського Союзу, як і його окремих республік, формувалося за
рахунок надходжень від народного господарства. Податки з населення
(прямі) займали незначну питому вагу, приблизно 7–8 % усіх надходжень
бюджету.
Перші спроби створення податкової системи в Україні були зроблені в
1990 році, коли разом з набуттям нашою державою незалежності, почали
зароджуватись підприємництво, нові форми власності та різні форми
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організації виробництва. Тоді на базі регіональних відділів державних
доходів у фінансових органах були створені податкові інспекції, які
підпорядковувались Міністерству фінансів України.
У 1991 році з прийняттям Закону УРСР «Про систему оподаткування»,
в якому були закладені основні принципи побудови податкової системи,
зародилися податкові відносини.
Цілеспрямоване формування власної податкової системи в Україні
почалося з 1992 року. Умовно процес становлення податкової системи в
Україні можна поділити на три етапи: I етап – 1992–1993 роки, II – етап –
1994– 1999роки та III етап – 2000р. – по сьогоднішній день.
У першому етапі не тільки з'явилися нові види податків: податок на
дохід, податок на додану вартість,але й були сформовані три концепції
перспективного розвитку податкової системи України:
- перша концепція – оподаткування обсягів реалізації, по яких за
звітний період надійшла оплата за рахунок продавця,за системою
диференційованих ставок, залежно від сфери і виду діяльності;
- друга концепція – це існування податку на прибуток за єдиною
ставкою на рівні 30-35% з пільгами для інвестиційної діяльності, зменшення
ставки по податку на додану вартість до 20%, чітке розмежування податків на
загальнодержавні і місцеві, перехід в оподаткуванні фізичних осіб до
сукупного річного доходу як об'єкта оподаткування. Основоположниками цієї
концепції є Головна державна податкова інспекція, Міністерство фінансів та
Міністерство економіки України.
- третя концепція – антологічна з другою концепцією, але акцент
поставлений на значні пріоритети для виробників продукції та товарів.
Засновником цієї концепції став Український союз промисловців і
підприємств.
До початку 1993 року податкова система розвивалася згідно з другою
концепцією. У 1993 році були прийняті два закони – «Про податок на
прибуток» та «Про оподаткування доходів підприємств і організацій», ставки
за цими податками відповідали нормам першої концепції, що значно
збільшило податковий тягар на виробника.
Під час другого етапу формування податкової системи в Україні були
сформовані чіткі податкові механізми, до існуючих податків доданий податок
на промисел, остаточно узаконена система місцевих податків з прийняттям
Декрету КМУ «Про місцеві податки і збори» від 20.05.1993 року.
Також були внесені зміни та доповнення до Закону України «Про
систему оподаткування прибутку підприємств» та «Про податок на додану
вартість».
Під час вже третього етапу формування податкової системи в Україні
набрав чинності Закон України «Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами» у
2001 році, з 2004 року вступили в дію Закони України «Про податок з доходів
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фізичних осіб», внесені зміни до закону «Про оподаткування прибутку
підприємств», яким зменшено ставку податку до 25%. Відбулися й інші
прогресивні зміни у напрямку зменшення податкового тягаря [16, с. 121].
На сьогодні податкова система України перебуває на стадії
реформування у зв’язку із прийняттям Податкового кодексу, що вступив в
дію 1 січня 2011 року.
На нашу думку, прийняття Податкового кодексу України досить
суттєво реформувало податкову систему і зумовило необхідність вивчення та
аналізу нових податкових реалій.
Відповідно до Податкового кодексу податкова система України
характеризується меншою кількістю податків і зборів: до прийняття кодексу
було 29 загальнодержавних і 14 місцевих, а після прийняття 18 і 5 відповідно.
Позитивним моментом прийняття Податкового кодексу є зменшення значної
кількості як загальнодержавних так і місцевих податків і зборів та поступове
зниження ставок податків.
Зокрема, планується до 2014 року поступово знижувати податок на
прибуток підприємств до 16%. Можна відзначити такі особливості
проведення оподаткування податку на прибуток, що виникли на сучасному
етапі розвитку податкової системи. По-перше, покращилась податкова база
щодо сплати цього податку, тобто момент визначення доходу, а саме дохід
від реалізації визначається за датою переходу покупцеві права власності на
такий товар [1, с. 78]. Визначається те, що отримана передоплата не є
доходом. Це означає , що суми отриманих авансів за товари (роботи, послуги)
більше не потраплятимуть у доходи платника, а сплачені передоплати – у
витрати [2, с. 46].
По-друге, нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється
підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з
метою складання фінансової звітності [1, с. 90]. Доцільно розглянути зміни
щодо оподаткування податком на додану вартість. За податковим
зобов’язання з ПДВ, що виникнуть з 1 січня 2014 року ставка податку
становитиме 17%, до цього часу ставка податку – 20%.
Досить спірним питанням при прийнятті Податкового кодексу стала
спроба реформувати оподаткування малого бізнесу. З часу дії спрощеної
системи оподаткування, що була затверджена Указом Президента України
―Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва‖ від 03.07.1998 р., багато громадян України почали
займатися підприємницькою діяльністю.
Таким чином, ми вважаємо, що податкова система України на даний
час перебуває у стані реформування. Щодо ефективності впровадження
Податкового кодексу не можна сказати однозначно, тому що простежуються
як позитивні, так і негативні наслідки для різних суб’єктів господарювання,
адже, будь-яка реформа є тривалим та болючим процесом і потребує певного
часу для її адаптації.
368

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

Висновки. Отже, на нашу думку процес формування податкової
системи є безперервним, а тому виникає необхідність внесення змін до
правової бази податкової системи з метою приведення її у відповідність тим
соціально-економічним умовам, які виникають у державі. Дослідження
еволюції податкової системи повинно використовуватись для створення
ефективної системи оподаткування. Бо на практиці часто повторюються ті ж
самі помилки і прорахунки, які вже не раз негативно впливали на
економічний розвиток.
Ми вважаємо, що податкова система України, яка діяла до прийняття
Податкового кодексу не повною мірою відповідала вимогам нинішнього
стану економіки та суспільних взаємовідносин і вимагала певних заміни
окремих елементів податкового механізму. Тому при підготовці Податкового
кодексу даний аспект був врахований і передбачав: послабити податкове
навантаження на платників податків за рахунок зниження ставок окремих
податків, зробити податки нейтральними по відношенню до всіх платників
податків шляхом скасування низки пільг та винятків в оподаткуванні,
спростити адміністрування податків.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями. Система охорони здоров'я – це
сукупність загальнодержавних заходів, спрямованих на організацію збере370
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ження і укріплення здоров'я кожної людини, усіх громадян України, за умов
раціонального та ефективного використання наукового потенціалу,
матеріальних та фінансових ресурсів з урахуванням подальшого розвитку
принципів ринкової економіки держави.
Становлення України як демократичної держави, відповідні
перетворення в суспільстві потребують формування нової концепції
державного управління галуззю охорони здоров'я, обґрунтування системи
управління її складовими. Серед них особливе місце посідає система
фінансування охорони здоров'я, яка є надзвичайно складною, значною за
обсягом та впливом на ефективність діяльності галузі. В умовах формування
ринкових відносин галузь охорони здоров'я в Україні, яка була раніше
орієнтована на бюджетну підтримку й не мала необхідного позабюджетного
потенціалу, потрапила в кризову ситуацію. Ця проблема загострюється
внаслідок загального погіршення умов життя переважної більшості громадян
країни, зростання рівня захворюваності та смертності працездатного
населення, тенденціями до розвитку небезпечних для нації епідемій, які не
зустрічалися раніше тощо. Тому оцінка сучасного стану та методи реформування системи медичного страхування в Україні є надзвичайно актуальними.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.
Проблеми
розвитку
та
функціонування
медичного
страхування
висвітлюються у працях М. Александрова, В. Базилевича, О. Бабича,
О. Гаманкової, Н. Костіної, М. Мниха, С. Осадця, А. Пересади,
А. Свириденка, Т. Попченка, Я. Шатковського та інших вчених.
Цілі статті. Метою нашого дослідження є розгляд та детальне
вивчення існуючих концепцій розвитку і реформування медичного
страхування в Україні та за її межами, а також побудова ефективної системи
медичного страхування.
Відповідно до поставленої мети завданнями нашої роботи є:
 розгляд сучасного стану медичного страхування в Україні;
 вивчення існуючих концепцій реформування системи медичного
страхування;
 аналіз іноземного досвіду реформування системи медичного
страхування;
 виокремлення існуючих моделей функціонування системи охорони
здоров'я;
 побудова ефективної системи медичного страхування для України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. За роки незалежності України система
охорони здоров'я не набула відповідних ринкових механізмів свого
соціально-економічного розвитку. Головними причинами такого становища
залишається відсутність достатньої економічної основи розвитку держави, а в
останні півтора роки – глибока економічна криза держави, низький рівень
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управління галуззю – відсутність системи менеджменту на відповідних рівнях
галузі; надвисока корумпованість в усіх галузях господарства, зокрема, і в
галузі охорони здоров'я, гальмування розвитку малого та середнього бізнесу,
недосконала законодавча та нормативно-правова база, небажання чиновниками впровадження нових, прогресивних форм і методів управління
галуззю тощо [3, с. 35].
Ми досі притримуємося радянської системи охорони здоров'я, так
званої моделі Семашко. Серед основних недоліків цієї системи доцільно
виділити наступні:
1. Низька оплата праці медичних працівників і, як наслідок, тіньова
оплата пацієнтами послуг лікаря.
2. Перенасиченість ринку медичними кадрами.
3. Фінансування медичних установ з розрахунку на кількість
лікарняних ліжок.
4. Відсутність права вибору пацієнтами медичних установ та лікарів
(територіальний принцип обслуговування пацієнтів за місцем прописки чи
роботи).
Аналізуючи цю ситуацію, з кожним днем реформування медичного
страхування в Україні набуває все більшої актуальності, цей процес є
нестримним і чим швидше відбудуться реформи в галузі охорони здоров'я,
тим швидше суспільство буде соціально захищеним.
Для того, щоб визначити, яка ж система медичного страхування буде
найефективнішою для України, нам потрібно розглянути усі існуючі моделі, а
також іноземний досвід цього виду страхування.
Система охорони здоров'я продовжує фінансуватися за залишковим
принципом, а функціонувати - по затратному. В Україні на систему охорони
здоров'я виділяють 8,1 % ВВП (2010 р.), 9,3 % ВВП (2011 р.) в той час як, за
висновками ВООЗ при витратах на систему охорони здоров'я менше 5 % від
ВВП вона не здатна виконувати свої функції [6].
Виділяють наступні системи охорони здоров'я [3, с. 38]:
Державна. Ця модель з 1948 року існує в Великобританії, з 1971р. – в
Ірландії, а також в Данії (1973 р.), Португалії (1979 р.), Італії (1980 р.), Греції
(1983 р.), Іспанії (1986 р.). Головним джерелом фінансування цієї системи
охорони здоров'я є державний бюджет. Населення країни отримує медичну
допомогу безкоштовно (за виключенням незначної кількості медичних
послуг). Держава виступає головним покупцем та постачальником медичної
допомоги, забезпечує потреби переважної частини населення в послугах
системи охорони здоров'я.
Страхова система або система суспільного медичного страхування
характерна для таких країн як Німеччина, Франція, Голландія, Австрія,
Бельгія, Швейцарія, Японія, Канада та інших країн. Ця модель системи
охорони здоров'я
базується
на
принципі
змішаної
економіки,
характеризується поєднанням ринку медичних послуг з розвинутою
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системою державного регулювання та соціальних гарантій, доступності
медичної допомоги для всіх верств населення.
Приватна система медичного страхування представником якої є США,
країна, яка не має єдиної системи державного страхування. В основі
організації системи охорони здоров'я є приватний ринок медичних послуг.
Медичне обслуговування надається переважно на платній основі, за рахунок
самого споживача медичних послуг. Для більшості населення США
страхування свого здоров'я – особиста справа кожного. Пересічний
громадянин купує поліси приватного медичного страхування і витрачає при
цьому біля 10 % чистого доходу сім'ї, добровільною, приватною формою
медичного страхування охоплено понад 80 % населення країни.
Необхідно відмітити, що у жодній країні перелічені моделі не існують
у "чистому" вигляді. У США, Канаді та країнах Західної Європи давно
утвердилася соціальна система медичного страхування. На відміну від
державної, її фінансування здійснюється на тристоронній основі – за рахунок
бюджетних надходжень, внесків роботодавців і самих працівників. При
цьому люди з низьким рівнем доходів страхових внесків не сплачують
(Австрія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція, Японія). Основний
принцип соціальної системи медичного страхування в цих країнах – це так
звана "соціальна солідарність": здоровий платить за хворого, молодий – за
старого, багатий – за бідного [4, с. 60].
Проаналізувавши існуючі концепції реформування системи медичного
страхування доцільно виділити такі напрямки реформ:
1. Реформування структури галузі та системи фінансування.
2. Запровадження обов'язкового державного медичного страхування.
3. Розвиток приватної медицини.
4. Розвиток лікарняних кас.
Розглянемо детальніше перелічені напрямки реформування та шляхи їх
реалізації, а також практичне застосування в Україні на сьогоднішній день.
Лікарняні каси є одним із напрямків реформування, що виникли як
реакція населення на обмежені можливості державної системи охорони
здоров'я, які почали запроваджуватися в Україні впродовж останніх років як
солідарна форма залучення коштів громади в охорону здоров'я. Вітчизняний
та зарубіжний досвід діяльності лікарняних кас свідчить, що вони можуть
бути альтернативою медичного страхування. На сучасному етапі відновлення
діяльності лікарняних кас в Україні спостерігаються істотні відмінності та
недоліки в організації їх роботи, що гальмує подальший розвиток [2, с. 141].
Запровадження обов'язкового медичного страхування в Україні є
процесом складним і багатогранним. Близько 15 законопроектів, протягом
багатьох
років
не
можуть
реалізуватися.
Запровадження
загальнообов'язкового соціального медичного страхування передбачає
залучення додаткових позабюджетних джерел фінансування галузі та
одночасне здійснення глибокої внутрішньої перебудови національної системи
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охорони здоров'я. Для впровадження обов'язкового медичного страхування
необхідно:
 надати медичній установі статус повноцінної юридичної особи;
 запровадити договірні відносини між закладами та фінансуючими
установами;
 завершити роботу із затвердження стандартів та протоколів
лікування із зазначенням вартості цього лікування;
 розмежовувати надання послуг між первинним, вторинним та
третинним рівнями;
 завершити спеціалізацію закладів.
На сьогодні розглядаються чотири можливих підходи до
запровадження в Україні обов'язкового медичного страхування:
1. Створення окремого фонду медичного страхування, що
знаходиться в сфері державного управління (по аналогії із Пенсійним
фондом).
2. Створення фонду соціального медичного страхування на зразок
інших соціальних фондів (тристороннє управління державою, профспілками
та роботодавцями).
3. Надання функцій
медичного страхування існуючому Фонду
тимчасової втрати працездатності.
4. Страховиками можуть стати комерційні страхові компанії.
Невирішеними проблемами, що дискутуються в науковому середовищі
стосовно обов'язкового медичного страхування, є такі [3, с. 39]:
 медичне страхування як шлях до забезпечення передусім
доступності медичної допомоги громадянам незалежно від їх матеріального
статку;
 медичне страхування як державна гарантія;
 багатоджерельність фінансування медицини, що дасть змогу
медичним працівникам отримувати заробітну плату не лише із державного
бюджету, а й за рахунок виплат по обов'язковому медичному страхуванню;
 характер та форма участі страхових компаній у системі
обов'язкового медичного страхування;
 роль держави у функціонуванні всієї системи медичного
страхування в Україні тощо.
Досвід провідних держав світу засвідчує, що саме обов'язкове медичне
страхування є тим засобом, за допомогою якого є змога забезпечити
реалізацію прав громадян на безперешкодне отримання якісної медичної
допомоги.
Актуальним є розгляд ролі приватної медицини в системі медичного
страхування. Першочергово, потрібно визначити, що ж таке приватна система
охорони здоров'я? Це є розрізнена, слабко структурована сукупність
приватних медичних підприємств, установ і закладів, приватних лікарів, які
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не об'єднанні на підставі існуючих законодавчих актів про об'єднання
роботодавців в єдину загальнодержавну систему приватної медицини
[1, с. 11].
Система приватної медицини має ряд переваг перед державною
системою охорони здоров'я [1, с. 14]:
 повна незалежність і самостійність самофінансування та
раціонального розподілу фінансових ресурсів;
 відсутність додаткових та значних витрат на утримання апарату
управління;
 саморегулювання економічних показників діяльності приватних
стаціонарів, амбулаторій, лабораторій, фармацевтичних фірм та аптек;
 прогресивна оплата праці працівників з урахуванням індивідуального
вкладу та якості надання медичної допомоги;
 гнучка система організації практичної діяльності установ і закладів в
наданні медичної допомоги населенню;
 оперативне впровадження сучасних медичних, діагностичних
технологій;
 формування здорової конкуренції, яка забезпечується постійним
підвищенням якості надання медичної допомоги за умовами збалансованої
вартості на ринку медичних послуг.
Але є звичайно і ряд недоліків такої системи [1, с. 15]:
 зберігається слабко структурований, роздрібнений стан підприємств,
установ і закладів приватної медицини не об'єднаних в єдину
загальнодержавну приватну систему охорони здоров'я;
 залишається недосконалою, яка не розвивається, законодавча та
нормативно-правова база діяльності системи приватної медицини;
 зберігається незахищеність від свавілля чиновників, контролюючих
органів на містах;
 відсутність досвіду керуванням приватних підприємств, установ і
закладів приватної медицини; сучасного менеджменту в організації
діяльності приватних закладів;
 приватні медичні заклади обмежені у видачі лікарняних листів,
деяких фармакологічних препаратів наркотичної дії; існує значна кількість
обмежень в наданні окремих видів висококваліфікованої та спеціалізованої
медичної допомоги.
За час незалежності суттєвих кроків щодо розвитку приватного сектору
медицини і формування загальнодержавної системи приватної медицини
зроблено не було. На правовому полі не з'явилися нові законодавчі акти,
нормативно-правові регламенти, які б сприяли розвитку приватної медицини
на принципах ринкових механізмів економіки.
При об'ємі загальнодержавного бюджетного фінансування системи
охорони здоров'я в 52 млрд грн (7,2% ВВП), на долю приватного сектору
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охорони здоров'я приходиться додатково понад 26,6 млрд грн на рік (додатково 3,5% ВВП), а з урахуванням тіньового обсягу оплати послуг у лікувальнопрофілактичних закладах ЛПЗ державної і комунальної власності (приблизно
9,3 млрд грн) загальний обсяг "фінансування" у системі охорони здоров'я
складає 92-93 млрд гривень (9,3% ВВП) [6].
Україні бракує ефективної системи охорони здорова та розвиненого
добровільного приватного медичного страхування. Успіх приватного медичного страхування в Україні залежатиме від наявності чіткого регулювання,
прозорості та стимулів [5].
Розвиток та впровадження приватної системи охорони здоров'я
дозволить створити потужну, високорентабельну і високотехнологічну
саморегулюючу приватну систему охорони здоров'я, яка буде здатна вирішувати соціальні завдання охорони здоров'я населення в масштабі держави [5].
Важливо сказати, що реформування системи медичного страхування в
Україні буде ефективним лише тоді, коли будуть використовуватися всі
перелічені напрямки щодо його реалізації. Тобто, пропозиції реформування
не виключають один одного, а взаємодоповнюють.
Висновки. Як підсумок можна сказати, що для ефективного
функціонування системи медичного страхування в Україні потрібно:
 ефективна законодавча та нормативна база;
 достатня кількість застрахованих осіб;
 достатня кількість медичних закладів, що готові працювати по
обраним схемам;
 незалежний контролюючий орган, що дозволяє слідкувати за тим,
щоб усі учасники ринку медичних страхових послуг "грали за правилами";
 для розвитку ринку необхідна конкуренція, тобто велика кількість
страхових компаній.
З усього вищесказаного, ми бачимо, що Україна стоїть на межі, нашій
країні вкрай необхідно якнайшвидше реформувати систему охорони здоров'я
за для нашого майбутнього. Цілком очевидно, що використовувати
"заокеанську" модель медичного страхування не варто, адже радикальні
реформи можуть взагалі знищити галузь охорони здоров'я в Україні. А
будувати щось нове та ще й в умовах кризи буде дуже непросто. Тому, варто
було б запустити "пілотний" проект програми для якогось одного прошарку
населення, при цьому нарешті розпочавши комплексні реформи в медичній
галузі.
1. Бабич О.В. Щодо проблем розвитку приватної медицини в Україні / О.В. Бабич //
Фінансовий ринок України. – 2011. № 10. – С. 11–15.
2. Свириденко А.А. Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні /
А.А. Свириденко // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 139–142.
3. Попченко Т.П. Реформування системи охорони здоров'я як один із механізмів протидії
корупції / Т.П. Попченко // Стратегічні пріоритети. – 2010. 4. – С. 34–39.

376

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».
4. Шатковський Я.І. Обов'язкове медичне страхування в Україні: правові проблеми та
перспективи їх вирішення / Я.І. Шатковський // Вісник Львівського університету. –
2012. № 9. – С. 56–63.
5. http://www.gsl.org.ua. Проект концепції програми "Розвиток приватної системи
охорони здоров'я України на період 2010-2020 років".
6. http://www.dfp.org.ua. Звіти про основні показники розвитку страхового ринку України.

УДК 657
Новикова А.П., Шанцова И.А., группа БУАК-091
Научный руководитель Козлова Е.А., к.э.н., доцент
УО «Могилевский государственный университет продовольствия»
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ КАК ОДИН ИЗ
СПОСОБОВ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В ПРАКТИКУ
РАБОТЫ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В данной статье рассмотрены: необходимость внедрения МСФО как одного из
элементов улучшения инвестиционной привлекательности предприятий Республики
Беларусь, мероприятия по определению дальнейшей стратегии продвижения
применения международных стандартов.
Ключевые слова: МСФО, отчетность, трансформация.

Novikova А., Shantsova I.
TRANSFORMATION OF ACCOUNTING AS ONE OF THE METHODS OF
INTRODUCTION OF IFRS IN PRACTICE OF WORK OF THE
BYELORUSSIAN ENTERPRISES
Annotation: in this article considered: necessity of introduction of MSFO as one of
elements of improvement of investment attractiveness of enterprises of Republic
Byelorussia, measure on determination of further strategy of advancement of application of
international standards.
Keywords: IFRS, reporting, transformation.

Новікова А.П., Шанцова И.А.,
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗВІТНОСТІ ЯК ОДИН З
СПОСОБІВ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФО В ПРАКТИКУ
РОБОТИ БІЛОРУСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В цій статті розглянуті: необхідність впровадження МСФЗ як одного з
елементів поліпшення інвестиційної привабливості підприємств Республіки Білорусь,
заходи з визначення подальшої стратегії просування застосування міжнародних
стандартів.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Расширение участия Республики
Беларусь в мировой экономической интеграции выдвигает новые задачи
перед национальным бухгалтерским учетом и требует принятия системных
мер, направленных на обеспечение высокого уровня сопоставимости,
надежности и достоверности финансовой информации в различных секторах
экономики.
Цели статьи. Необходимость внедрения МСФО как одного из
элементов улучшения инвестиционной привлекательности предприятий
Республики Беларусь, мероприятия по определению дальнейшей стратегии
продвижения применения международных стандартов.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. В течение многих лет белорусские ученые-экономисты, такие как
Т.Н. Рыбак, Д. Краснобород, Д. Кириленко, А. Лобан и другие, в своих
работах задаются вопросами внедрения МСФО в Республике Беларусь,
рассмотрением способов применения международных стандартов на
практике, о перспективах развития страны в целом, в связи с внедрением
МСФО. Однако до сих пор нет четкого понимания о возможных
перспективах, которые появятся вследствие применения МСФО, также не
выбран путь дальнейшего продвижения МСФО в практику учета. В связи с
этим, целью нашего исследования является рассмотрение вопроса
применения и дальнейшего продвижения МСФО в практике белорусского
бухгалтерского учета.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. В качестве основного инструмента
реформирования национальной учетной системы принято МСФО. Внедрение
МСФО является одним из элементов международной привлекательности как
предприятия, так и экономики страны в целом. МСФО – это правила,
устанавливающие требования к признанию, оценке и раскрытию финансовохозяйственных операций для составления финансовых отчетов фирм и
компаний во всем мире [2, с. 15]. Их слабое внедрение препятствует
привлечению в страну инвестиций. Поэтому введение МСФО является
важнейшим шагом создания благоприятного инвестиционного климата и,
соответственно, экономического роста.
Поскольку принятые в Беларуси принципы и методы ведения учета и
бухгалтерская отчетность отличаются от той, которая составляется в
соответствии с МСФО многим белорусским организациям, стремящимся к
сотрудничеству с
зарубежными
партнерами,
приходится
делать
дополнительную работу по переводу своей отчетности с учетом требований
МСФО.
Аналогичная ситуация с отчетностью существует во многих других
странах. Поэтому множество стран пришло к использованию МСФО в
качестве «общего знаменателя». В странах Евросоюза было принято решение
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о переходе с национальных стандартов отчетности на МСФО с 2005 года (это
относится к семи тысячам крупнейших компаний, продающих свои бумаги на
фондовых рынках). Необходимость перехода на международные стандарты
основана и на том, что в последнее время значительно активизировалась
деятельность транснациональных корпораций, которые ведут бизнес в разных
странах мира с различными национальными стандартами бухгалтерского
учета. Возможность перехода на единую систему бухгалтерского учета лишь
в определенной перспективе объясняется тем, что по объективным причинам
нельзя моментально, и даже в короткий срок, отказаться от государственного
регулирования экономики. Каждое государство, даже близкое по уровню
экономического развития, имеет свои исторические, культурные,
религиозные особенности, порой весьма существенные.
В 1998 году перед Министерством финансов Республики Беларусь
была поставлена задача в течение десяти лет создать национальную систему
бухгалтерского учета, основанную на международных стандартах
финансовой отчетности (МСФО).
Главное направление создания национальной системы бухгалтерского
учета – обеспечение формирования достоверной и полезной для принятия
экономических решений информации о финансовом состоянии и финансовых
результатах деятельности организаций.
Стратегия дальнейшего применения МСФО в Республике Беларусь
определена в проекте нового Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском
учете и отчетности» (далее – проект Закона), который в декабре 2011 г. был
принят в первом чтении Палатой представителей Национального собрания
Республики Беларусь.
В проекте Закона реализованы положения Директивы Президента
Республики Беларусь от 31.12.2010 № 4 «О развитии предпринимательской
инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь»
об обеспечении применения на широкой основе МСФО в бухгалтерском
учете и учтены положения законодательства стран – членов таможенного
союза. В рамках региональной интеграции в декабре 2010г. Республика
Беларусь ратифицировала Соглашение о создании условий на финансовых
рынках для обеспечения свободного движения капитала и Соглашение о
торговле услугами и инвестициях в государствах – участниках Единого
экономического пространства. Республика Беларусь обязалась в рамках
национального законодательства создать гармонизированные требования по
регулированию бухгалтерского учета в соответствии с МСФО [1].
Понимая важность обозначенной проблемы и в целях ее
урегулирования Министерством финансов Республики Беларусь 14 февраля
2008 г. был издан приказ №48 «Об утверждении Методических рекомендаций
о порядке трансформации отечественной бухгалтерской отчетности в формат,
соответствующий международным стандартам финансовой отчетности и
перечня организаций, обязанных составлять бухгалтерскую отчетность,
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соответствующую международным стандартам финансовой отчетности» [2].
Данный Приказ также утверждает методические рекомендации о
прядке трансформации отечественной бухгалтерской отчетности в формат,
соответствующий МСФО.
Существует два основных метода формирования отчетности по
международным стандартам:
 трансформация существующей отчетности;
 параллельное ведение бухгалтерского учета.
Метод трансформации традиционен и более распространен. При
трансформации разрабатываются модель трансформации под конкретное
предприятие в виде таблиц (активы и пассивы реклассифицируются в
соответствии с МСФО) и инструкция для работников предприятия по
выявлению разниц между белорусским учетом и правилами МСФО.
После проведенной трансформации составляется текст финансовой
отчетности и раскрытия к ней. Эти примечания являются необходимой
частью отчета – в них содержится объяснение полученных
консолидированных данных. Даже если на первом этапе построения модели
привлекается сторонний консультант, в дальнейшем собственные
специалисты смогут трансформировать отчетность самостоятельно.
Параллельный учет заключается в отражении хозяйственных операций
в учете по белорусским правилам и по международным стандартам
параллельно. Данный способ учета обходится дороже, поэтому практически
не используется. Наладить и вести параллельную систему счетоводства в
соответствии с международными общепринятыми принципами и правилами
весьма сложно, затратно и экономически обосновано в случае, если речь идет
о фактически иностранных компаниях, действующих на территории
Республики Беларусь.
Преимущества трансформации – минимальные изменения во
внутренних технологиях и участие в процессе узкого круга специалистов.
Недостатком этого метода является менее точное представление отчетности,
более длительные сроки ее подготовки. К плюсам второго метода относятся
максимальная точность и высокая оперативность. Он не требует
значительных затрат времени на подготовку отчетности по МСФО после
предоставления отчетности, составляемой в соответствии с белорусским
законодательством. Вместе с тем параллельный учет более трудоемок по
сравнению с методом трансформации. Его использование целесообразно при
большом объеме работ по трансформации отчетности.
Сложности применения МСФО в Республике Беларусь вытекают из
отличий мировых стандартов и системы бухгалтерского учета и отчетности в
Беларуси. Основная сложность – отсутствие в МСФО четких правил
отражения конкретных хозяйственных операций, поскольку они
регламентируют принципы составления отчетности, в то время как в
380

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

сложившейся белорусской практике предусмотрено четкое регулирование
всего учетного процесса [3, с. 48].
Международные стандарты устанавливают общие требования к
составлению отчетности, а подход к их реализации бухгалтер определяет
самостоятельно, исходя из конкретной экономической ситуации.
Основные отличия систем белорусского и международного учета
заключаются в связи с исторически сложившейся разницей в целях
использования информации, содержащейся в формах отчетности. Финансовая
информация, представленная в соответствии с МСФО, используется, главным
образом, инвесторами и акционерами компаний. Белорусская отчетность
составляется для представления в инспекции Министерства по налогам и
сборам, органам государственного управления и статистики [3, с. 48].
Поскольку стандарты отчетности не могут «функционировать» сами по
себе, то в дополнение к высокому качеству самих стандартов, успех их
применения зависит от наличия инфраструктуры финансовой отчетности:
эффективной практики корпоративного управления, высококачественных
стандартов и практики аудита, эффективного механизма правового внедрения
и отслеживания порядка выполнения [4]. Также необходима координация
действий всех заинтересованных сторон: на национальном и на
международном уровнях.
При разработке стратегии развития организации, решившейся на
внедрение МСФО, важно понимать, что применение мировых стандартов не
обеспечивает быструю окупаемость данного мероприятия. Долгосрочный
эффект от внедрения МСФО заключается в том, что для принятия
управленческих решений будет использоваться достоверная и качественная
информация, а значит, возрастает эффективность бизнеса – как текущей
деятельности, так и инвестиций [5, с. 32].
Министерство финансов Республики Беларусь взаимодействует с
Фондом Комитета по МСФО, экспертами Всемирного банка. На постоянной
основе представители Министерства финансов участвуют в работе
Межправительственной группы экспертов по международным стандартам
учета и отчетности Конференции ООН по торговле и развитию, а также в
Координационном совете стран СНГ по бухгалтерскому учету.
Выводы. Очевидно, что ни один национальный финансовый рынок не
сможет нормально развиваться в отрыве от международного. Подготовка
отчетности в соответствии с МСФО – это серьезные инвестиции в обучение, в
трудозатраты. Это, во многом, изменение бизнес-мышления – мы начинаем
все больше смотреть на экономику с точки зрения инвестора, собственника,
защищая эту точку зрения и сопоставляя все решения с его стратегией. Это
повышение бизнес-культуры и, как следствие, прозрачности и управляемости
компании и ее инвестиционной привлекательности, а значит, и
экономического потенциала всей нашей страны.
Существенным является то, что переход на МСФО должен
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осуществляться с учетом сложившихся национальных традиций, специфики
экономического развития Республики Беларусь, а не путем слепого
копирования западного опыта.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Для кожного із
закладів охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету, існують особливості
в обліку розрахунків з оплати плати. У процесі роботи працівники таких
бюджетних установ надають різні соціальні послуги.
На сьогоднішній день у такій галузі, як охорона здоров’я, видатки на
заробітну плату становлять від 70 до 80 %. Отже, облік праці та розрахунків із
заробітної плати є одним із найважливіших напрямів облікового процесу
бюджетних установ. Саме це зумовлює актуальність обраної теми.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми специфіки ведення бухгалтерського обліку розрахунків
з оплати праці в бюджетних установах досліджені такими науковцями, як
Атамас П. Й. [1], В. Матвєєва [2], Ватуля І. Д. [3], Ватуля М. І. [3],
Левченко З. М. [3], Власюк Г. В. [4] та ін.
Цілі статті. Метою статті є висвітлення основних проблем обліку
розрахунків з оплати праці в сфері охорони здоров’я при здійснення її
реформування, напрями їх усунення, а також перспективи розвитку обліку.
Завдання дослідження:
- проаналізувати проблеми розвитку заробітної плати, на підставі
вивчення матеріалів досліджень та на основі чинного законодавства;
- визначити особливості ведення бухгалтерського обліку заробітної
плати працівникам цих установ;
- розглянути основні проблеми обліку розрахунків з оплати праці в
установах охорони здоров’я;
- охарактеризувати основні аспекти оплати праці сімейних лікарів,
переваги і недоліки революційного методу;
- зробити висновки щодо перспектив розвитку обліку розрахунків з
оплати праці в установах охорони здоров’я.
Об’єкт дослідження – бухгалтерський облік в установах охорони
здоров’я.
Предмет дослідження – облік нарахування та виплати заробітної плати
працівникам установ охорони здоров’я.
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Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. У бюджетних установах
фінансування виплат із заробітної плати здійснюється за окремою статтею,
яка відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України" є
захищеною. Це означає, що виплати з заробітної плати здійснюються
першочергово разом з перерахуванням до фондів обов’язкових платежів.
Відповідно до Закону України "Про оплату праці" [5] заробітна плата
поділяється на основну, додаткову, заохочувальні та компенсаційні виплати.
Перелік усіх виплат установлено Інструкцією зі статистики заробітної плати
[6].
У бюджетних установах застосовуються переважно місячні тарифні
ставки заробітної плати (посадові оклади). Розмір ставок заробітної плати
(посадових окладів), а також надбавок до них визначається на підставі
щорічної тарифікації, яка проводиться постійно діючою тарифікаційною
комісією (станом на 1 січня – в установах охорони здоров’я).
Нарахування заробітної плати в установах охорони здоров’я має свої
особливості.
Так, розміри посадових окладів лікарів у медичних закладах
диференціюються залежно від посади, кваліфікаційної категорії (вища,
перша, друга, без категорії). Лікарям вищої категорії залежно від обсягу,
складності та характеру їх праці схемні посадові оклади підвищуються при
роботі в поліклініках – до 15 %, у стаціонарі – до 40 %.
Посадові оклади лікарів – керівників структурних підрозділів
(відділень, кабінетів, лабораторій, відділів) – установлюються шляхом
підвищення схемних посадових окладів лікарів, що відповідають профілю
даної установи, на 10–25 % залежно від кількості лікарських посад відповідно
до штатного розкладу.
Посадові оклади керівників медичних закладів установлюються
залежно від посади, групи з оплати праці (всього передбачено п’ять груп) з
підвищенням за кваліфікаційну категорію.
Посадові оклади середнього медичного персоналу диференціюються
залежно від посади (медична сестра, акушерка, зубні лікарі) та
кваліфікаційної категорії. Присвоєння кваліфікаційної категорії медичним і
фармацевтичним працівникам, які не мають повної вищої медичної освіти,
але допущені до медичної та фармацевтичної практики, проводиться кожні
п’ять років за результатами атестації.
Основою для підвищення посадових окладів є: наявність вченого
ступеня доктора наук (на 25 %), кандидата наук (на 15 %), почесних звань
"народний" (на 40 %), "заслужений" (на 20 %).
Підвищення посадових окладів також здійснюється у зв’язку з
небезпечними для здоров’я і важкими умовами праці, зокрема:
 працівникам установ і підрозділів для лікування лепрозних та
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психічно хворих, хворих на алкоголізм і наркоманію (на 15 – 30 %);
 працівникам госпіталів і спеціальних лікарень для інвалідів Великої
Вітчизняної Війни;
 воїнів-інтернаціоналістів (на 15 %);
 медичних закладів, зайнятих оглядом і наданням медичної допомоги
тим, хто постраждав у зв’язку з аварією на ЧАЕС (на 25 %);
 медичних закладів, які працюють з вірусом імунодефіциту людини
(на 60 %) [7].
Надбавки за тривалість безперервної роботи в медичних закладах
нараховуються щомісячно за основною посадою, роботою, за сумісництвом
та замісництвом (виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника за
межами робочого часу за основною роботою), виходячи зі схемного
посадового місячного окладу (ставки) за посадою, яку обіймають (без
урахування будь-яких надбавок, доплат), у розмірі 20 – 50 % залежно від виду
закладу і посад [8].
У бюджетних установах допускаються роботи у святкові та вихідні дні,
викликані необхідністю обслуговування населення. Оплата праці в ці дні
проводиться в розмірі: працівникам, праця яких оплачується за погодинними
або денними ставками, – в розмірі подвійної годинної або денної ставки;
працівникам, які одержують місячний оклад, – в розмірі одинарної годинної
або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий і неробочий дні
проводилась у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної
годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота проводилася понад
місячну норму. За роботу у святкові та вихідні дні замість доплати
працівнику за його бажанням може бути наданий інший день відпочинку в
найближчі два тижні.
Оплата праці працівників у нічний час (з 22.00 до 6.00 години)
здійснюється у підвищеному розмірі, що встановлюється генеральною та
галузевою угодами, колективним договором, але не нижче 20 % тарифної
ставки за кожну годину роботи в нічний час. Лікарям, середньому та
молодшому медичному персоналу, зайнятим наданням швидкої та
невідкладної медичної допомоги, та персоналу виїзних бригад відділень
невідкладної медичної допомоги здійснюється доплата за роботу в нічний час
у розмірі 50 % годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час
[7].
Заробітна плата в бюджетних установах виплачується два рази на
місяць: за першу половину місяця – аванс у розмірі 50 % заробітку за мінусом
сум податків, належних до утримання в установленому порядку. За другу
половину місяця – фактичний місячний заробіток за вирахуванням авансу та
утримань.
На виплату авансу складається платіжна відомість (ф. №389). За другу
половину місяця заробітна плата, як правило, видається за розрахунково385
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платіжною відомістю (ф. № 49). На підставі цих відомостей складається "Звіт
розрахункових відомостей із заробітної плати і стипендій" ф. № 405
(меморіальним ордером із заробітної плати № 5) [8].
Для обліку розрахунків з працівниками за всіма видами заробітної
плати призначено пасивний субрахунок 661 "Розрахунки із заробітної плати".
Заробітна плата, нарахована працівникам за відпрацьований час або за
виконану роботу, для бюджетних установ є фактичними видатками за кодами
бюджетної класифікації № 1111 – 1120.
На суми нарахованої заробітної плати кредитується субрахунок 661 і
дебетуються рахунки класу 8 "Витрати" залежно від того, яким працівникам і
за рахунок яких коштів здійснюється нарахування. Суми, утримані із
заробітної плати, відображаються за дебетом субрахунку 661, при цьому
кредитуються різні субрахунки залежно від виду утримань.
Головними недоліками оплати праці у сфері охорони здоров’я є:
 низькі ставки і оклади;
 незначна міжпосадова диференціація заробітної плати;
 неадекватна оцінка праці провідних спеціалістів;
 існування двох паралельних систем оплати працівників бюджетної
сфери.
Соціально-економічна ситуація, що існує нині, ускладнюється
затримкою виплати заробітної плати працівникам.
Сьогодні чітко спостерігається також тенденція різкого відставання
рівня заробітної плати працівників бюджетної сфери від рівня заробітної
плати працівників позабюджетного сектору економіки, що негативно впливає
на престиж професії медика і призводить до відтоку кадрів в інші сфери
економічної діяльності [9, с. 24-28].
Зробивши теоретичне узагальнення організації бухгалтерського обліку
праці та її оплати, а також розглянувши основні проблеми, пов’язані з
оплатою праці, можна сформулювати такі положення:
1) праця була і залишається головним джерелом матеріального та
духовного достатку, головною умовою життя та розвитку суспільства. Проте
в сучасних умовах в Україні ринкові регулятори ще не працюють на повну
силу, а держава не здійснює повного контролю за розмірами заробітної плати.
Заробітна плата є важливим засобом підвищення зацікавленості працівників у
результатах своєї праці, але внаслідок деформацій і диспропорцій вона
фактично перетворилася у різновид соціальних виплат, не пов’язаних з
кількістю, якістю і кінцевим трудовим результатом, тому праця та її оплата
втрачає своє соціально-економічне призначення, руйнуючи основи
економічного й соціального розвитку;
2) організація оплати праці в бюджетних установах суттєво
відрізняється від господарсько-розрахункових підприємств: визначальним
для бухгалтерського обліку бюджетних установ є їх статус неприбуткових;
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джерелами коштів на оплату праці у бюджетних організаціях є асигнування з
бюджету, а також частка доходів, одержаних у результаті їх господарської
діяльності; фінансування на оплату праці здійснюється за кошториснобюджетним методом; користувачі – органи державної та місцевої влади, які
суттєво відрізняються від користувачів підприємств небюджетної сфери.
Тому на сьогодні необхідним є вдосконалення оплати праці
працівників охорони здоров’я, установлення оптимальної, на основі Єдиної
тарифної сітки, диференціації тарифних ставок і посадових окладів різних
професійно-кваліфікаційних груп працівників з урахуванням складності та
результатів їх праці; усунення необґрунтованих диспропорцій у рівнях оплати
праці працівників однакової кваліфікації, які виконують однакову за
складністю та функціональними ознаками роботу, а також підвищення
зарплати працівників бюджетної сфери.
У Постанові Кабінету Міністрів України від 5 березня 2012 року №209
відображено деякі питання оплати праці медичних працівників закладів
охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування
системи охорони здоров’я.
Організаційні та правові засади реформування системи охорони
здоров’я визначає Закон України «Про порядок проведення реформування
системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій
областях та місті Києві».
Реформа системи охорони здоров'я стала предметом нищівної критики
з боку представників громадськості, лікарів та пацієнтів. Реформи, що
проводять насамперед у пілотних регіонах – Вінницькій, Донецькій,
Дніпропетровській областях та двох районах Києва, часто викликають
обурення. Насправді реформа необхідна, і не варто очікувати, що вона буде
"привабливішою" і дасть швидкий результат. Водночас аналіз першого етапу
реформування свідчить, що мають місце як об'єктивні труднощі, так і значні
вади у впровадженні змін.
Для гідної мотивації сімейних лікарів запроваджується революційний
метод оплати. Згідно з цим методом сімейний лікар отримає оплату залежно
від кількості закріплених за ним пацієнтів, їх вікового складу (більша плата за
дітей і літніх людей) та якісних показників.
Новий метод оплати затвердили у березні 2012 року, і літом сімейні
лікарі вже отримали зарплату за новими розрахунками. Чиновники на місцях
відзвітували про стрімке зростання зарплати сімейних лікарів: у
Дніпропетровській області – 1815-6472грн, Донецькій – 4500 грн, Вінницькій
– 4000-4500 грн, у Києві – 5000-7000 грн. У деяких регіонах сімейних лікарів
забезпечують мобільними телефонами та безкоштовним проїздом.
Враховуючи, що середня зарплата працівників системи охорони
здоров'я за перше півріччя 2012 року становила 2093 грн, а в 2011 році
середня зарплата сімейних лікарів в пілотних регіонах становила
2062-3030 грн, новий метод оплати забезпечив значне зростання заробітної
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плати сімейним лікарям.
Проте, до нового методу оплати є зауваження. Наразі майже повну
зарплату сімейного лікаря становить плата за кількість пацієнтів. Через те, що
сімейних лікарів мало, багато з них мають у 1,5-3 рази більше пацієнтів за
встановлену норму (1500 в місті, 1200 в селі), що гарантує їм вищу оплату і
понаднормову працю.
Надбавки за якість передбачають доплати за профілактичну роботу
сімейного лікаря щодо раннього виявлення у прикріпленого населення
туберкульозу, проведення щеплень, а також за зменшення потреби
прикріпленого населення у консультаціях вузьких спеціалістів та
госпіталізації.
Однак поки надбавки за якість не грають значної ролі, бо через брак
детальної методології їх розрахунку в деяких регіонах вони ще не
виплачуються. Крім того, більшої ваги вони мають набути лише з часом, коли
будуть дані щодо якості роботи сімейного лікаря протягом певного проміжку
часу.
Таким чином, високі зарплати, про які кажуть чиновники,
забезпечуються надмірним навантаженням сімейних лікарів і з часом, коли їх
кількість збільшиться, заробітні плати "розмиються", а дієвість надбавок за
якість ще треба перевірити часом.
Тут також виникає питання, чи є понаднормова праця навіть за вищої
заробітної плати гарною мотивацією для сімейних лікарів, і чи може лікар за
такого навантаження надавати якісну медичну допомогу.
Отже, організація обліку заробітної плати працівників лікарень
виступає трудомістким процесом, який включає багато особливостей. Тому
перед персоналом бухгалтерії постає проблема вирішення всіх завдань з
обліку праці з урахуванням особливостей розрахунку та відображення в
обліку нарахувань із заробітної плати.
Сьогодні, створено законодавчо-правову базу регулювання оплати
праці відповідно до міжнародних трудових норм, що діють у ринковій
економіці, система документування оплати праці розвинута на високому
рівні. Однак, залишається необхідність розроблення нових та удосконалення
існуючих галузевих форм первинних документів з обліку заробітної плати,
що враховують особливості її нарахування і виплати в бюджетних установах
[5].
Для вирішення проблем організації обліку заробітної плати
працівникам охорони здоров’я на засадах сімейного лікаря в Україні
особливе значення має затвердження:
- методики укладання угоди про надання первинної медичної
допомоги між сімейними лікарями та пацієнтами (Типова угода про медичне
обслуговування сім'ї між сім'єю і лікарем загальної практики (сімейним
лікарем);
- методики укладання контракту між приватним сімейним лікарем і
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молодшим медичним персоналом щодо об’єму та складності надання ними
медичної допомоги та умов оплати (Типова угода про надання первинної
медико-санітарної допомоги між лікарем загальної практики /сімейним
лікарем і територіальним медичним об'єднанням (районною державною
адміністрацією);
- методики укладання угоди між розпорядником бюджетних коштів
та їх надавачами щодо повної оплати наданих ними послуг;
- розробки облікових форм для регламентації, обліку та
характеристики роботи лікаря (медичний паспорт сім’ї; паспорт
дільниці/прикріпленого населення лікаря загальної практики/ сімейного
лікаря; карта/журнал медичної допомоги сім'ям; відомість обліку відвідувань
до лікаря загальної практики /сімейного лікаря мешканців сільських
населених пунктів дільниці);
- форми документу про надані медичні послуги (в тому числі,
денного стаціонару та стаціонару вдома, якість і доступність надання
медичної допомоги, викликом швидкої допомоги, при зменшенні
захворюваності дітей, госпіталізації та смертності громадян), наприклад карта
вивчення обсягу, якості та ефективності медичного обслуговування пацієнта,
територіальної лікарської дільниці/амбулаторії сімейного лікаря;
- порядку складання актів по фактам допущених помилок лікарями
сімейної медицини та розробки системи матеріального відшкодування та
відповідальності згідно законодавства;
- методики обрахунку подушних витрат;
- типового порядку видачі приватними сімейними лікарями листків
тимчасової втрати працездатності, оформлення рецептурних бланків (форми
1 та 3), використання наркотичних засобів для надання допомоги
онкологічним хворим;
- порядку контрактної форми роботи сімейних та дільничних лікарів,
терапевтів і педіатрів, а також адміністративно-господарського персоналу;
- порядку інформаційного забезпечення лікаря на основі
використання комп'ютерної техніки, створення автоматизованого робочого
місця (АРМ) лікаря загальної практики/сімейного лікаря.
Крім статистичної інформації, яка збирається на основі офіційної
обліково-звітної документації, з метою аналізу використовувати інші методи
досліджень, здебільшого вибіркового характеру, наприклад, описи, переписи,
опитування, хронометраж, експертна оцінка стану та якості медичної
допомоги.
Особливу увагу слід приділяти показникам забезпеченості населення
амбулаторно-поліклінічною, навантаження лікаря на амбулаторному прийомі
і на дому, якості медичної допомоги.
Суть аналізу полягає в розрахунку показників, що характеризують стан
здоров'я населення та діяльності закладів охорони здоров'я, і порівнянні їх з
нормативними показниками або із середніми по країні чи регіону, або
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аналогічних закладів чи територій, або з власними показниками в динаміці.
Реалізація завдань реформування системи бухгалтерського обліку в
бюджетних установах та сучасні зміни діючої системи організації оплати
праці в установах охорони здоров’я потребують докорінних змін методології
обліку розрахунків з оплати праці, що беззаперечно стане предметом
подальших обговорень та наукових досліджень.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ У СВІТЛІ
СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Статтю присвячено питанням дослідження сучасного стану інвестиційних
вкладень в економіку України та їх вплив на економіку країни в цілому. Також в даній
роботі висвітлено основні проблеми, що заважають іноземним інвесторам здійснювати
капіталовкладення в економіку країни. Для вирішення даних проблем запропоновано
альтернативні варіанти, реалізація яких дасть змогу створити сприятливі для
інвестування загальнополітичні, правові та інституційні умови, що є як передумовою,
так і наслідком успішної політики із залучення іноземного капіталу в економіку
країни.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, боргові інструменти, капітальні
інвестиції, іноземний капітал, фінансова криза, конкуренція, інвестиційна
привабливість, індекс захисту інвесторів.

Panchenko Y., Stuparyk A.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF ATTRACTING FOREIGN
INVESTMENT IN THE ECONOMY OF UKRAINE IN THE LIGHT OF
MODERN TRANSFORMATION PROCESSES
The article is devoted to the study of the current state investments in Ukraine's
economy and its impact on the economy as a whole. Also in this paper highlights the main
problems that hinder foreign investors to invest in the economy. To solve these problems
proposed alternatives, the implementation of which will help to create a favorable
investment for public policy, legal and institutional environment that is both a prerequisite
and a consequence of successful policies to attract foreign capital into the economy.
Keywords: foreign direct investment, debt, capital investments, foreign capital, the
financial crisis, competition, investment attractiveness, index of investor protection.

Панченко Ю.В., Ступарик Г.В.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ
УКРАИНЫ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Статья посвящена вопросам исследования современного состояния
инвестиционных вложений в экономику Украины и их влияние на экономику страны в
целом. Также в данной работе освещены основные проблемы, мешающие
иностранным инвесторам осуществлять капиталовложения в экономику страны. Для
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решения данных проблем предложены альтернативные варианты, реализация которых
позволит создать благоприятные для инвестирования общеполитические, правовые и
институциональные условия, которые являются как предпосылкой, так и следствием
успешной политики по привлечению иностранного капитала в экономику страны.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, долговые инструменты,
капитальные инвестиции, иностранный капитал, финансовый кризис, конкуренция,
инвестиционная привлекательность, индекс защиты инвесторов.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
глобалізації економічний розвиток країни залежить від здатності ефективно
використовувати не лише традиційні, але й, особливо, інтернаціоналізовані
ресурси і фактори виробництва постіндустріального суспільства. Це, в свою
чергу, забезпечується за умов реалізації моделей відкритої економіки,
адаптованих до внутрішніх особливостей та зовнішнього середовища.
Проблема іноземних фінансових «ін’єкцій» в економіку завжди займає
центральне місце, оскільки інвестиційні ресурси торкаються найглибших
основ господарської та інноваційної діяльності, детермінують процес
економічного росту країни. Тому на даний час інвестиційні вливання є однією
із основних умов виходу економіки України із перманентної фінансової та
економічної кризи.
Цілі статті. Метою статті є дослідження сучасного стану інвестиційних
вкладень в економіку України та їх вплив на розвиток країни.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблематика інвестування, зокрема міжнародного, та
економічного розвитку протягом останніх десятиліть займала провідне місце
в економічних дослідженнях, в результаті чого сформувалась методологія
аналізу інвестиційної взаємодії країн, відображена в працях вітчизняних та
зарубіжних економістів – Дж. Беллі, І. Бланк, М. Портер, Боднар І.Р. [1],
Бутко М.П. [4], Григораш Т.Ф. [2], Гаврилко П. [3], Колодійчук А. [3],
Олександренко І.В. [5], Стефанович Є.А.[6] та інші.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Вкладання інвестиційних ресурсів
є тією основою, яка забезпечує формування виробничого потенціалу на новій
науково-технічній базі та в загальному визначає конкурентні позиції
підприємства.
Для України важливим є пошук тих інвесторів, які зацікавленні у
розвитку діяльності підприємств, тобто щоб основною їх ціллю було не
поточне отримання доходів у вигляді дивідендів, а підвищення
конкурентоспроможності, що, в свою чергу, призведе до отримання
максимально можливих прибутків у майбутньому. На сьогодні існує
проблема нестабільності законодавчої бази та корумпованість влади, що
значно перешкоджає підвищенню інвестиційної привабливості вітчизняних
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підприємств.
Основними проблемами, які стоять на перешкоді для залучення
інвестиційних вкладень в Україну є:
 нестабільність економічних процесів в Україні, що впливає на
фінансовий стан підприємств, що значно знижує показники інвестиційної
привабливості порівняно з іноземними підприємствами;
 недосконалий розвиток інформаційної бази, що перешкоджає
підприємствам залучити перспективних іноземних інвесторів. Тобто, на
світовому фінансовому ринку недостатньо інформації про інвестиційно
привабливі об’єкти в регіонах країни, що стає на заваді пошуку нових
інвесторів, які б змогли значно підвищити ефективність діяльності
підприємств;
 нестабільність політичної ситуації в країні. Через невідомість того,
що очікується в майбутньому інвестори не можуть здійснити оцінку
очікуваних доходів та видатків при визначенні розміру прогнозного
отримуваного прибутку. Таким чином, вони не використовують на всю
потужність свої можливості;
 податкова політика, яка крім того, що не стимулює інвесторів, то ще
й навантажує величиною податкових платежів очікувані доходи. Тобто,
великий розмір податків та недосконала база оподаткування (а саме: той
факт, що при збільшенні обсягу виробництва та реалізації, призводить до
збільшення бази оподаткування) стримує стимулювання інвестиційної
активності власників тимчасово вільних коштів;
 проблема розвитку страхового ринку в Україні, яка впливає майже на
всі види діяльності. Тут зрозуміло, що той, хто залучає свої кошти в
ризиковий вид діяльності, прагне зменшити ризики неотримання прибутків,
тому в світовій практиці існує багато страхових інструментів, які
задовольнять інтереси вкладників;
 відсутність інвестиційних банків в країні збільшують час на пошук
потенційних інвесторів, що відповідно є перешкодою для розвитку
інвестиційної діяльності;
 розвиток тіньової економіки в країні впливає на загальну репутацію,
що є безумовно перешкодою для залучення іноземних інвестицій.
За даними Doing Business, Україна займає 152 місце із 182 у рейтингу
країн за легкістю ведення бізнесу у 2012 році. Це означає, що економіка
України має безліч перешкод для здійснення господарської діяльності
суб’єктів економіки. За індексом захисту інвесторів Україна у 2012 році
знаходиться на 111 місці, тобто це свідчить про те, чому ж іноземні інвестори
не поспішають здійснювати свої капіталовкладення в економіку України [11].
На початку 2012 року Голова Держагенства з інвестицій та управління
нацпроектами Владислав Каськів заявив про те, що у 2012 р. Україна планує
залучити 10 млрд дол. прямих іноземних інвестицій, з них 2 млрд дол.
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безпосередньо через механізм єдиного інвестиційного вікна і 3,5 млрд дол. –
через реалізацію національних проектів. У той же час президент Американоукраїнської ділової ради Морган Вільямс сподівається, що у 2013 р. обсяг
іноземних інвестицій в економіку України складе 2 млрд дол. За його
словами, дві галузі народного господарства, які будуть просувати економіку
України вперед, - це сільське господарство та енергетика [9].
В економіку України іноземними інвесторами за I півріччя 2012 р.
вкладено 3 млрд 224,2 млн дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу)
[8]. Таким чином, у порівнянні з даними за I півріччя 2011 року (2 млрд 788,2
млн дол.), сума інвестицій збільшилися на 15,6%.
Обсяг внесених в економіку України прямих іноземних інвестицій на 1
липня 2012 р. склав 52 млрд 426,7 млн дол., що на 4,7% більше обсягів
інвестицій на початок 2012 р., і в розрахунку на одну особу населення
становить 1151,6 дол. З країн ЄС внесено 41 млрд 336,4 млн дол. інвестицій
(78,8% загального обсягу акціонерного капіталу), з країн СНД – 4 млрд 122,7
млн дол. (7,9%), з інших країн світу – 6 млрд 967,6 млн дол. (13,3%).
Інвестиції надійшли зі 128 країн світу. У десятку основних країн–інвесторів,
на які припадає понад 82% загального обсягу прямих інвестицій, входять:
Кіпр – 14 млрд 521,5 млн дол., Німеччина – 7 млрд 403,9 млн дол.,
Нідерланди – 4 млрд 949,3 млн дол., Російська Федерація – 3 млрд 652,5 млн
дол., Австрія – 3 млрд 249,6 млн дол., Франція – 2 млрд 505,2 млн дол.,
Велика Британія – 2 млрд 493,1 млн дол., Віргінські Острови (Британія) –
1
млрд 749,7 млн дол., Швеція – 1 млрд 566,1 млн дол. і Швейцарія – 1 млрд
71,5 млн дол. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу і боргових інструментів) на 1 липня 2012 р. склав 61 млрд 547,3 млн
дол [8].
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в
економіку країн світу на 1 липня 2012 р. склав 6 млрд 399,8 млн дол., в т.ч. у
країни ЄС – 6 млрд 15,9 млн дол. (94,0% загального обсягу), у країни СНД –
285,5 млн дол. (4,5%), в інші країни світу – 98,4 млн дол. (1,5%). Прямі
інвестиції з України здійснені в 47 країн світу, переважна їх частина
спрямована до Кіпру (90,8%). Вимоги українських прямих інвесторів по
боргових інструментах до підприємств прямого інвестування за кордоном на
1 липня 2012 р. становили 241,6 млн дол. Загальний обсяг прямих інвестицій
(акціонерного капіталу і боргових інструментів) в економіку країн світу склав
6 млрд 641,4 млн дол. В економіку України у 2011 р. вкладено на 8,1% більше
ПІІ – 6,47 млрд дол [8].
Що стосується інвестицій взагалі, то, за словами Президента Віктора
Януковича, приплив інвестицій в економіку України в першому кварталі 2012
р. виріс на 30%. Однак, необхідно відзначити, що дані Президента значно
перевищують офіційну статистику. Обсяг капітальних інвестицій в економіку
України за I квартал 2012 р. виріс на 23,2%, в порівнянні з аналогічним
періодом 2011 р., – до 48 млрд 123 млн грн. Аналітики ING Банку вважають,
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що обсяг ПІІ в економіку України у 2012 р. знизиться на 15%. При цьому,
більшість ПІІ останнім часом представлена не новими інвестиціями, а
підтримкою діючого бізнесу з боку іноземних власників – найбільш наочним
прикладом цього є фінансовий сектор.
Разом з позитивними змінами в обсягах інвестицій в Україну, довіра
міжнародного бізнесу економіці України знизилася навіть у порівнянні з
попереднім кварталом поточного року – на 0,5 балів до 2,14 балів (з 5,0
можливих). Основні проблеми, які вплинули на негативні оцінки
респондентів, залишилися незмінними: фіскальний тиск, корупція,
нестабільна політична ситуація напередодні виборів. Президент ЄБА Томаш
Фіала зазначив, що зниження показників індексу в третьому кварталі
відображає уповільнення темпів зростання в промисловому, аграрному та
будівельному секторах. Він наголосив, що згідно з попередніми цифрами і
даними, ВВП України знизився на 1,5–2,0% в третьому кварталі, і компанії,
очевидно, це відчувають [10].
Дослідження показують, що вітчизняна економіка протягом усього
періоду існування України як незалежної держави недостатньо використовує
потенціал залучення ПІІ. Проблеми інвестиційного забезпечення
обумовлюються тим, що одним із основних факторів, що перешкоджають
залученню іноземних інвестицій в Україну, є значні трансакційні витрати
(витрати часу та ресурсів на пошук інформації; на здійснення розрахунків
щодо оцінки якості інвестиційних проектів; витрати, пов’язані із порушенням
українською стороною договірних зобов’язань та із захистом прав власності)
[7, c. 45].
Висновки. Як бачимо за статистикою, іноземні інвестиції надходять в
Україну у різних формах та кількостях. Але чи достатньо їх, чи раціонально
використовує та розподіляє їх влада? За інформацією МВФ на кінець
2011 року ріст інвестицій збільшився на 2–3%, але бажаними залишаються
показники в 5–7%. Для цього необхідно спеціальні економічні важелі
підвищення активності зарубіжних інвесторів, в першу чергу податкові
заходи. Специфіка фактичної ситуації в країні полягає в тому, що зміни
необхідно впровадити якнайшвидше. Як альтернатива, для збільшення
залучення іноземного капіталу в Україну можна вдатись до:
 виконання комплексу заходів щодо формування позитивного
інвестиційного іміджу України та її регіонів;
 удосконалення правової та організаційної бази для підвищення
дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату,
зокрема податкового кодексу, який зробить податкову систему нашої країни
більш прозорою та зрозумілою;
 надання податкових пільг для іноземних інвесторів, які здійснюють
довгострокове інвестування;
 стабілізації банківської системи, а саме поверненню довіри до банків
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іноземних інвесторів і населення;
 розробці
регіональних
планів
підвищення
інвестиційної
привабливості областей, з урахуванням особливостей їх поточних рейтингів
інвестиційної привабливості.
Отже, для України важливим є створення сприятливих для
інвестування загальнополітичних, правових та інституційних умов, що є як
передумовою, так і наслідком успішної політики із залучення іноземного
капіталу в економіку країни.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями.
Эффективная работа
современного предприятия невозможна без хорошо налаженной системы
управленческого учета и отчетности на всех уровнях управления.
Актуальность грамотного ведения и составления управленческой отчетности
на современном этапе продиктована объективно назревшей необходимостью
повышения эффективности управления предприятием и принимаемых им
управленческих решений. Внутренняя отчетность системы управленческого
учета призвана оказать позитивное воздействие на повышение
результативности,
действенности
и
эффективности
деятельности
предприятия, обеспечить большую прозрачность управления, повысить
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эффективность деятельности различных экономических субъектов, связанных
с управлением финансовыми средствами.
Цели статьи. Исследовать особенности управленческой отчетности на
отечественных предприятиях, выявить проблемы и существующие
недостатки на современном этапе развития субъектов экономики и
сформулировать преимущества управленческой отчетности.
В России управленческий учет есть, и в настоящее время он находиться
в стадии стремительного развития, и в последние несколько лет, наблюдается
явный интерес к этой теме, это даже видно из динамики продаж программных
продуктов для автоматизации управленческого учета и бюджетирования.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Проанализировав последние исследования в области
управленческого учета и отчетности выявлено, что до сих пор у российских
руководителей нет четкого понимания этого вида учета и это, пожалуй, одна
из основных проблем в процессе формирования системы управленческой
отчетности. Основная опасность здесь – бессистемность учетных данных,
учет не всех факторов, влияющих на показатели управленческого учета и
отчетности, и как следствие, искажение управленческой информации и
неграмотное руководство. Подобные проявления объясняются, еще и тем, что
вопросы, связанные с данным видом учета в России до сих пор мало
освещены, ярким примером этого является отсутствие специализированной
литературы по проблематике управленческого учета и отчетности.
На современном этапе в России существует классический подход к
управленческому учету, который был распространен на Западе еще 40-60 лет
назад. А классическое понимание управленческого учета сводится в
основном цифрам и различным числовым показателям, учитывающим
специфику предприятия.
Безусловно, при внедрении системы управленческой отчетности на
отечественных предприятиях целесообразно заимствовать накопленный
мировой теорией и практикой опыт в этой области.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Отчетность - это система
взаимосвязанных
оценочных
показателей
за
истекший
период,
характеризующих условия и результаты финансово-хозяйственной
деятельности предприятия или составляющих его элементов: направлений
бизнеса, проектов, структурных подразделений, работников и т.д.
Составление отчетности - завершающая стадия учетного процесса в
управленческом учете, поэтому она включает обобщающие итоговые
результаты отчетного периода после соответствующей обработки данных
[6, с. 41].
Цель
внутренней
управленческой
отчетности,
включающей
детализированные
сведения
о
предприятии,
удовлетворение
информационных потребностей менеджеров и руководителей для анализа и
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принятия решений в сфере оценки и контроля, прогнозирования и
планирования, т.е. обеспечение предоставления потребителям информации,
нужных им сведений. Практически это означает необходимость создания
единого информационного пространства, способного обеспечить сбор и
структурирование всех первичных данных, а также формирование сводных и
консолидированных отчетов, получатель которых имеет возможность
проследить источник происхождения данных до первичного документа
[1, с. 9].
Задачей бухгалтерского управленческого учета является составление
аналитических справок и отчетов для целей периодического планирования,
анализа и контроля и принятия решений в нестандартных ситуациях. Эти
отчеты должны содержать информацию не столько об общем финансовом
положении предприятия, сколько о расходах и доходах по обычным видам
деятельности. Содержание отчетов и аналитических справок может меняться
в зависимости от их целевого назначения и должности управляющего.
Из
отчетности,
составленной
для
внешних
пользователей
бухгалтерской информации, виден лишь обобщенный финансовый результат
деятельности организации за отчетный период. Внутренняя отчетность,
составленная по данным управленческого учета, позволяет оценить вклад
каждого направления предпринимательской деятельности в этот результат.
Таким образом, управленческий учет является важным элементом
современной системы управления организацией и функционирует
параллельно с системой финансового учета.
Управленческая отчетность российских компаний, как правило
составляется, на основе МСФО или российских бухгалтерских стандартов,
стандартов управленческого учета, и содержит как количественные, так и
качественные параметры, выраженные как в стоимостном, та и в натуральном
значении. Главные отличия управленческой отчетности от бухгалтерской
(финансовой), по мнению авторов, заключаются в степени детализации (в
управленческой отчетности представлена более подробная аналитическая
информация), способах группировки данных (в управленческой отчетности
данные могут группироваться по принципам, отличным от бухгалтерских) и в
степени точности информации (в некоторых случаях, особенно в
оперативных
управленческих
отчетах,
допускаются
определенная
погрешность и использование приблизительных данных)
[2, с. 78].
Основываясь на результатах широкого круга учебно-методической
литературы, публикаций и исследований, были выявлены некоторые
характерные
для
российских
предприятий
недостатки
систем
управленческого учета и отчетности: действующая на российских
предприятиях система справок и отчетов крайне фрагментарна и не отвечает
требованиям, предъявляемым к информационному обеспечению управления
производством в настоящих условиях; отсутствует ряд конкретных форм
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аналитических отчетов; отсутствует иерархия форм отчетов для разных
уровней управления; отсутствует подробный регламент периодичности
составления аналитических отчетов для различных пользователей. В
результате можно выделить необходимость совершенствования системы
управленческой
отчетности
на
российских
предприятиях
через
проектирование оптимальной иерархии отчетов и их адаптация к нуждам
руководителей различных уровней.
Внедрение на российских предприятиях системы управленческой
отчетности происходит достаточно затянуто и трудоемко, с одной стороны
это связано с нежеланием персонала, так как увеличивается объем работы,
появляется необходимость обучаться, с другой, с отсутствием теоретических
положений и рекомендаций в данной области, но вместе с тем в дальнейшем
управленческая отчетность позволяет субъектам экономики оперативно
реагировать и устранять негативные последствия деятельности предприятия.
Применение единых отчетных форм затруднительно в связи с
разнообразием
специфики деятельности
экономических субъектов
хозяйствования, а также с особенностями работы конкретного подразделения
предприятия, его функциями в системе управления. Поэтому составление
управленческой отчетности законодательно не регламентируется и является
внутренним делом организации.
Каждое предприятие разрабатывает управленческую отчетность,
ориентируясь прежде всего на свои потребности в управленческой
информации. С одной стороны, не имея всей информации, руководство
компании не сможет принимать взвешенных решений, с другой - если
информации слишком много, то менеджеру становится труднее выделить
самые важные данные, оказывающие наибольшее влияние на развитие
предприятия [5, с. 283].
Для создания на предприятии системы внутренней отчетности
необходимо прежде всего определить перечень информации, которая
необходима менеджерам различных структурных звеньев, а также степень
оперативности и регулярности ее представления. Для этого, как правило,
проводится специальное обследование системы управления предприятием,
выявляются полномочия менеджеров различных уровней управления по
принятию решений и их информационные потребности.
При разработке методики составления и обработки отчетности
требуется взвешенный подход в отношении сроков подачи управленческой
отчетности, количества представляемых данных, их формата.
Необходимо также учитывать, что управленческая отчетность должна
быть адресна и конкретна, поступать именно тому управляющему, который
отвечает за данный участок хозяйственной деятельности, и в ней должна быть
представлена только та информация, которая способствует принятию
управленческих решений на конкретных направлениях деятельности
[4, с. 17]. Избыточная информация возлагает на управляющего
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дополнительную работу по ее сортировке и поиску данных, необходимых для
управления. Необходимо дополнять отчетные формы текстовыми
пояснениями, осуществлять классификацию информации в отчетных формах
(например, в порядке возрастания или убывания показателей), осуществлять
расчет соответствующих аналитических показателей, например, дохода,
рентабельности, безубыточности, отклонений в натуральных единицах и
процентах и т.д.
Определим положительные моменты при внедрении на российских
предприятиях системы управленческой отчетности. Заметно повышение
дохода, так как достоверные отчеты о реальной доходности отдельных
продуктов позволяют более корректно подходить к формированию
ассортиментной и ценовой политики предприятия, что в конечном счете
выражается в повышении прибыли (те продукты, которые предприятие
считало наиболее доходными, в реальности могут оказаться менее
доходными или даже убыточными), те или иные клиенты могут приносить
больший доход, достоверные отчеты о доходности отдельных клиентов
позволяют более обоснованно подходить к работе с ними.
Ответственность за составление внутренних отчетов лежит на
конкретных исполнителях, поэтому увеличивается заинтересованность
сотрудников в выполнении планов и программ, повышается мотивации
работников, например по стимулированию продаж конкретного вида
продукции.
Может быть достигнуто снижение себестоимости за счет снижения
расходов через планирование и выявление затрат, которые не имеют ценность
для предприятия. Снижение производственной себестоимости за счет
пересмотра нормативов и технологических карт: искаженные нормативы
покрывают хищения и прочие злоупотребления на производстве. В
результате пересмотра нормативов в большинстве случаев можно ожидать
эффект от оптимизации производственной себестоимости в диапазоне от 0,3
до 4,5% от производственной себестоимости [3, с. 5].
Анализ управленческой отчетности может выявить необходимость
структурных изменений в компании. Например, нередко оказывается, что
компании выгоднее перейти на обслуживание в стороннюю компанию и
упразднить отдел или подразделение, нежели обслуживать данный объем
работ собственными силами.
Кредитные линии для большинства предприятий являются
дефицитным ресурсом, что ставит перед финансовой службой
первоочередную задачу в постоянном поиске новых кредитов.
Дисциплинированное аккуратное управление платежной позицией поможет
компании сократить затраты на капитал за счет тщательного планирования
использования кредитных ресурсов, повысить финансовый рычаг и избежать
кассовых разрывов.
Отсутствие оперативной и достоверной отчетности является одной из
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наиболее типичных проблем предприятий, которые привлекают инвестиции.
Эта проблема может быть решена путем создания пакета отчетности, который
включал бы в себя все необходимые данные для инвестора. Наличие
управленческой отчетности и бюджетов предприятия не только
свидетельствуют о высокой культуре финансового менеджмента, но и
являются лучшим инструментом упрощения взаимоотношений с
финансовыми партнерами.
Меняются законодательные акты Российской Федерации, что также
сказывается на системе управленческого учета. Для четкого соблюдения
нормативного документа, а также многих других предприятию требуется
налаженная информационная система управления, какой является система
управленческого учета и отчетности.
Выводы. В заключение следует отметить, что управленческая
отчетность способствует реализации всех функций управления, а именно:
обоснованию управленческих решений; осуществлению экономического
анализа; контролю за затратами и результатами; планированию
производственной деятельности, а также мотивации и стимулированию
исполнителей.
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Писарчик Е.А., Харченко О.В.
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ КОЛЛЕКТИВА
ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрено планирование социального развития коллектива,
особенности социального развития коллектива транспортной организации, факторы
обеспечения его прогрессивного развития. Также рассмотрена социальная
инфраструктура предприятий, ее составляющие.
Ключевые слова: социальное развитие, коллектив транспортной организации,
факторы обеспечения прогрессивного развития, социальная инфраструктура.

Постановка проблеми та її зв’язки з науковими та практичними
завданнями. Проблематика формування сприятливих взаємовідносин в
трудовому колективі хвилює багатьох вчених та керівників транспортних
підприємств, оскільки в сучасних умовах відбувається стрімкий розвиток
людських ресурсів: працівник самовдосконалюється, прагне розширити
власний кругозір, реалізуватися в житті. Колективи транспортних
підприємств відрізняються високим ступенем напруженості відносин, що
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пояснюється роз’їзним характером діяльності і невеликим ступенем прямого
контакту робітників.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Особливий внесок у розвиток комплексної проблеми соціального
розвитку колективів здійснили такі вчені як Ворожейкін І.Є., Пшенична О.М.
[1], Боровик Н.В. [2], Валовий Д.В. Однак, здійснені в даній сфері
дослідження ще не в повній мірі відповідають проблемам практики та часу і
вимагають подальшого розвитку в сучасних умовах господарювання. Це, в
першу чергу, стосується уточнення змісту соціального розвитку колективу
підприємства. Соціальний розвиток, на думку Іваницької Н.Б. [3], є процесом
забезпечення працівників соціальними гарантіями праці, можливостями
самореалізації у психолого-побутових умовах, постійної вмотивованості до
підвищення продуктивності праці. У дослідженнях Пшеничної О.М. [4]
запропоновано модель системи управління соціальним розвитком колективів
підприємств транспорту. Загальна модель системи управління соціальними
процесами на підприємстві зосереджує увагу на взаємодії системи з
навколишнім середовищем [5], що є вкрай важливим для оптимального
вибору стратегії управління підприємством. Невирішеною проблемою
залишається створення загальної моделі системи управління соціальними
процесами на підприємстві і проведення за її допомогою аналізу стратегій
управління цими процесами.
Цілі статті. Метою даної статті є обґрунтування необхідності
створення загальної моделі системи управління соціальними процесами у
колективі транспортних організацій.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням
отриманих
результатів.
Соціальний
розвиток
підприємства пов’язаний з необхідністю створення сприятливих умов для
діяльності працівників. Соціальний розвиток – це процес якісного
удосконалення соціальної складової життєдіяльності персоналу, що
забезпечується його власними зусиллями та діями керівництва підприємств,
яке функціонує з дотриманням законодавства на принципах соціальноорієнтованого господарювання [6]. Колектив підприємства є найближчим
соціальним середовищем для кожного працівника, і саме він забезпечує його
постійний розвиток.
Соціальний розвиток колективу – це процес удосконалення форм,
способів і умов життєдіяльності працівників на основі змін у їх розвитку,
соціальній сфері, оплаті праці [4]. Для забезпечення прогресивного
соціального розвитку колективів транспортних організацій необхідно
організувати зростання величини показників, що його визначають.
Характеристика зазначених показників прогресивного соціального розвитку
наведена у табл. 1.
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Таблиця 1
Характеристика показників прогресивного
соціального розвитку колективу
Показники
Зростання
соціальної
активності
персоналу

Зростання
ефективності
діяльності
підприємства

Зростання рівня
матеріального
добробуту
персоналу

Характеристики
- розвиток соціального партнерства;
- участь в управлінні підприємством;
- зростання демократії;
- активна участь у суспільних заходах;
- підвищення відповідальності працівників за результати
колективної праці
- зростання продуктивності праці;
- розвиток наукової організації праці;
- зростання якості і конкурентоспроможності товарів, що
реалізуються;
- удосконалення підготовки кадрів;
- стабілізація трудових ресурсів;
- зростання рівня технічної оснащеності;
- удосконалення систем управління персоналом;
- зменшення втрат робочого часу;
- зростання конкурентоспроможності підприємства

- підвищення кваліфікації;
- зростання доходів;
- забезпечення гарантій зайнятості;
- зростання загальноосвітнього та культурного рівня;
- розширення кола та якості потреб, що
задовольняються;
- соціальний захист та страхування

Основними цілями і завданнями планування соціального розвитку
колективу є:
- розробка заходів, що сприяють підвищенню ефективності
використання трудового потенціалу працівників;
- вибір таких управлінських рішень, які найбільш відповідають
розвитку персоналу;
- удосконалення соціальної, професійної та кваліфікаційної структури
працівників;
- удосконалення соціальних відносин у трудовому колективі;
- поліпшення умов праці;
- насичення
праці
творчими
елементами
та
здійснення
цілеспрямованої роботи щодо розвитку персоналу;
- заохочення усіх видів трудової і соціальної активності працівників,
залучення їх до управління;
- розширення можливостей для більш повного задоволення
культурних, побутових та матеріальних потреб працівників.
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Соціальна інфраструктура підприємства - це сукупність підрозділів
підприємства, які забезпечують задоволення соціально-побутових та
культурних потреб робітників підприємства. Вона, як правило, складається з
підрозділів громадського харчування, охорони здоров’я, дитячих дошкільних
закладів, закладів освіти, житлово-комунального господарства, організації
відпочинку, заняття фізкультурою та спортом [6]. Забезпечення соціальних
потреб здійснюється сукупністю підрозділів соціальної інфраструктури
підприємства, що зображено на рис. 1.
Соціальна інфраструктура транспортного підприємства

Спортивні
споруди

Дитячі
дошкільні
заклади

Заклади
охорони
здоров’я

Заклади
громадського
харчування

Комплекс
транспортних
закладів освіти

Житловокомунальне
господарство

Заклади культури та відпочинку
(дитяча залізниця тощо)

Рис. 1. Соціальна інфраструктура транспортного підприємства
Ефективність
управління
соціальним
розвитком
колективу
підприємства залежить також від якості його організації. На жаль, в жодному
з підприємств транспортної галузі України не існує єдиної служби, яка б
займалася здійсненням соціальних функцій. Окремі функції щодо соціального
розвитку розпорошені між окремими підрозділами, що виключає можливість
цілеспрямованого управління цим процесом. Виявлені в ході аналізу
організаційні недоліки вказують на необхідність створення єдиної соціальної
служби на підприємствах транспорту.
Висновки. У даній роботі запропоновано загальну модель системи
управління соціальними процесами на підприємстві та виділено основні
особливості функціонування цієї системи в організаціях транспортної галузі.
Також розглянуто питання пошуку оптимальної стратегії управління
соціальним розвитком колективу, використання якої за рахунок дії
соціальних чинників дасть змогу збільшити конкурентоспроможність
підприємства на ринку транспортних послуг. Виявлено складові соціальної
інфраструктури транспортного підприємства. Однак, розробка ефективного
алгоритму для вибору стратегії управління соціальним розвитком колективу
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транспортного підприємства потребує подальших досліджень.
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У статті наведено порівняльний аналіз методів обліку виручки в Республіці
Білорусь та відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
Ключові слова: виручка, доходи, витрати, бухгалтерський облік, Республіка
Білорусь, МСФЗ.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Очень многие факторы, и даже
незначительные отклонения от принципов учета могут привести к ошибкам в
отчетности. При трансформации белорусской отчетности в отчетность по
МСФО следует изучить основные правила учета выручки в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, а также те моменты,
к которым нужно отнестись более внимательно. В Беларуси проводится
работа по поэтапному переходу на применение международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО), и, как следствие, будут изменены
действующие уже довольно длительное время порядок и подходы ведения
бухгалтерского учета по признанию доходов и расходов. После принятия
соответствующих изменений в Закон «О бухгалтерском учете и отчетности» с
1 января 2013 года метод определения доходов и расходов в бухучете будет
применяться только по принципу начисления».
Цели статьи. Теоретическое обоснование рекомендаций по
совершенствованию методик бухгалтерского учета выручки от реализации
продукции, товаров, работ, услуг в Республике Беларусь в соответствии с
Международными стандартами бухгалтерского учета.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. При проведении исследования значительное внимание было
уделено трудам российских ученых-экономистов, нормативно правовым
актам по регулированию бухгалтерского учета в Республике Беларусь,
изучался опыт ведения учета в зарубежных странах.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Во-первых, необходимо различать
понятия доход и выручка.
Международные стандарты отчетности устанавливают различие между
понятиями выручки и дохода в целом. Так, согласно Концепции Совета по
МСФО, доход - это рост экономических выгод в течение отчетного периода в
форме притока или преумножения активов или снижения обязательств,
которые приводят к увеличению собственного капитала (СК), и последнее не
связано с вкладами участников в СК. В документе также уточняется, что это
определение дохода касается как «выручки», так и «прочих доходов». Первая
возникает в ходе обычной хозяйственной деятельности предприятия и может
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включать: выручку от реализации товаров, работ, услуг; вознаграждение;
проценты; дивиденды; роялти; арендную плату.
Прочие доходы представляют собой другие соответствующие
определению дохода статьи и могут появиться в ходе обычной хозяйственной
деятельности организации. В рамках МСФО такие поступления - это
результат прочих сделок, которые не приносят выручки, но являются
вспомогательными по отношению к основной, доходной, деятельности. В
отчетности указывается разница между доходом и расходами по таким
сделкам. Например, при выбытии внеоборотных активов, включая
инвестиции и операционные активы, отражается сумма поступлений от
данной операции за вычетом соответствующих издержек на продажу.
В Республике Беларусь в связи с введение новых ключевых
нормативных правовых актов в сфере бухгалтерского учета, методология
учета доходов меняется. Одна из причин такой перемены – большое
количество классификаций доходов в бухгалтерском учете и отсутствие
между ними связи в бухгалтерской отчетности. Например, отчет о движении
денежных средств велся по текущей, финансовой и инвестиционной
деятельности, а в отчете о прибылях и убытках применялась иная
классификация. В настоящее время придерживаются следующего деления
доходов и расходов:
 по текущей деятельности (счет 90 «Доходы и расходы по текущей
деятельности»);
 по финансовой, инвестиционной деятельности (счет 91 «Прочие
доходы и расходы»).
Во-вторых, определение выручки.
Основной источник методических указаний по признанию выручки МСФО (IAS) 18 «Выручка». Согласно этому стандарту выручка определяется
как «валовой приток поступления экономических выгод в течение отчетного
периода, возникающий в ходе обычной деятельности предприятия, который
приводит к увеличению капитала, не связанному со взносами участников в
капитал». А вот суммы, полученные от имени третьих лиц, например налог на
добавленную стоимость, не являются такими выгодами и не приводят к
увеличению капитала. В связи с этим в отчетности по МСФО они не
включаются в состав выручки.
По аналогии с этим при агентских отношениях валовые поступления,
полученные от имени (на имя) принципала, не приводят к увеличению
капитала предприятия и не учитываются в выручке. А вот комиссионные
учитываются в выручке компании. Однако на практике разница между
валовой и чистой выручкой не всегда очевидна. Определять, как фирма
получает деньги - как принципал или как агент - нужно самостоятельно, на
основании имеющихся фактов и обстоятельств.
В-третьих, нюансы оценки по справедливой стоимости.
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Согласно МСФО (IAS) 18 сумма выручки по сделке обычно
определяется по соглашению между поставщиком и покупателем или
пользователем актива. Это означает, что она оценивается по справедливой
стоимости компенсации, которую фирма получила или только ожидает
получить. При этом учитываются суммы торговых и оптовых скидок,
предоставленных предприятием. Стандарт определяет справедливую
стоимость как «сумму, на которую может быть обменен актив или
урегулировано обязательство между хорошо осведомленными, желающими
совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами».
Обычно определить справедливую стоимость компенсации по МСФО
нетрудно, поскольку она чаще всего выражена в денежной форме. В таком
случае выручкой будет считаться сумма, которую фирма получила или
только ожидает получить.
Однако если поступление оплаты откладывается, текущая стоимость
платежа уже будет меньше его номинальной суммы. МСФО (IAS) 18 пытается
решить эту проблему тем, что вводит следующее требование: компания должна
произвести дисконтирование. Следовательно, в подобных обстоятельствах,
чтобы узнать текущую стоимость компенсации, нужно дисконтировать все
будущие поступления с использованием вмененной процентной ставки.
Белорусские принципы бухучета дисконтирование не допускают.
Поэтому компаниям, торгующим в рассрочку, придется сделать
корректировки при трансформации финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами.
Вторая проблема при определении выручки возникает в тех случаях,
когда компания предлагает своим клиентам скидки за быстрый расчет. Чтобы
соблюсти при этом требования МСФО (IAS) 18, скидки за быструю оплату
следует оценивать на момент продажи и вычитать из выручки.
В-четвертых, методы признания выручки.
Отражение операций по реализации продукции (работ, услуг) и
отражению доходов и расходов на счетах бухгалтерского учета зависит от
способа определения выручки, признания дохода, который должен быть
закреплен в учетной политике. Установленный метод учета выручки
применяется одновременно и для целей бухгалтерского учета, и для целей
налогообложения. В настоящее время в Республике Беларусь организации попрежнему могут устанавливать один из методов учета выручки: метод
начисления или кассовый метод. Но в новом типовом плане счетов метод «по
оплате» уже не упоминается (правда, счет 45 «Товары отгруженные»
сохраняется), в Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов
метод начисления используется как основной, а «по оплате» – как
альтернативный. Но после вступления в силу нового закона о бухгалтерском
учете и отчетности в 2013 году однозначно будет единый метод – «по
отгрузке». Новый счет 45 «Товары отгруженные» предназначен только для
отражения стоимости отгруженной продукции, товаров. В этой части нужно
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менять учетную политику: выполненные, но не оплаченные работы
(оказанные услуги) следует отражать на счете 20 «Основное производство».
Что представляют собой эти два метода? При использовании метода
начисления, датой получения дохода является день отгрузки товаров (работ,
услуг, имущественных прав) независимо от факта их оплаты. При сдаче
имущества в аренду, купле-продаже иностранной валюты, начислении
процентов, штрафных санкций и т.д., в общем случае дата получения дохода
определяется исходя из условий договоров.
Положительные (отрицательные) курсовые разницы признаются
доходами (расходами) на дату совершения операции, а также на последний
день текущего месяца.
Расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, при методе
начисления признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они
относятся, исходя из условий сделок (договоров) и принципа равномерности
формирования доходов и расходов, независимо от факта их оплаты.
Если же организацией применяется кассовый метод, то датой
получения дохода должны считать день поступления денежных средств на
счета в банках или в кассу, а также получения имущества и (или)
имущественных прав. Доходом от реализации признаются, в том числе, все
виды авансов и предоплат, полученных от покупателей.
Надо отметить, что предварительная оплата, сделанная самим
налогоплательщиком, не признается его затратами. Расходы при кассовом
методе принимаются для целей налогообложения только при выполнении
следующих условий:
1) произошел факт приобретения товаров (работ, услуг), то есть
возникло обязательство налогоплательщика перед поставщиком;
2) произведена оплата, то есть погашение этого обязательства (так,
например, расходом признается амортизация только по оплаченному
имуществу производственного назначения, суммы налогов и сборов
учитываются в составе затрат в том периоде, в котором фактически
произошла их уплата в бюджет).
Организации, использующие кассовый метод, находятся в невыгодных
условиях по сравнению с предприятиями, применяющими метод начисления.
Они должны либо минимизировать предварительные расчеты с
покупателями, что невыгодно в условиях инфляции и сопряжено с рисками
непогашения покупателями их задолженности, либо уплачивать налог на
прибыль со всей суммы полученных авансов.
В-пятых, идентификация сделки.
Содержащиеся в МСФО (IAS) 18 критерии признания выручки обычно
применяются отдельно к каждой сделке. В то же время, чтобы правильно
отразить выручку в отчетности, в определенных обстоятельствах критерии
приходится применять и к отдельным компонентам сделок. Необходимо
проанализировать ее экономическое содержание и в результате определить,
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объединять ее составляющие для признания выручки или сегментировать их.
Критерии признания могут применяться к двум или более сделкам
вместе, в том случае, если они связаны между собой таким образом, что
коммерческий эффект невозможно понять, не оценив серию сделок в целом.
Например, ситуация, когда предприятие продает товар и одновременно
заключает отдельное соглашение о последующем выкупе этого актива.
Нужно проанализировать условия договора по существу. Если продавец
передал юридические права собственности покупателю, но при этом
сохранил риски и выгоды от владения активом, то такая сделка является
соглашением финансирования, в результате которой выручка не возникает.
В белорусских принципах бухгалтерского учета соответствующих
указаний по учету нет. На практике подобные сделки учитываются строго в
соответствии с их юридической формой. Часто из-за этого при
трансформации
отчетности
приходится
вносить
существенные
корректировки.
В-шестых, критерии признания выручки.
От продажи товаров. Выручку от продажи товаров компания вправе
признать лишь в случае, когда выполняются одновременно следующие
условия:
1) продавец передает риски и выгоды, связанные с владением
активом;
2) покупатель получает контроль над товарами;
3) имеется возможность достоверно оценить размер выручки и затрат;
4) высока вероятность того, что компания получит экономические
выгоды.
Передача рисков и выгод - наиболее важный из критериев МСФО
(IAS) 18. Стандарт допускает, что в определенных обстоятельствах при
продаже товара могут сохраняться права собственности, например в качестве
обеспечения оплаты. Если в таком случае продавец передал значительные
риски и выгоды, связанные с владением, то сделку можно рассматривать как
продажу и соответственно признавать выручку.
Стандарт предполагает, что в большинстве случаев передача рисков и
выгод, связанных с владением, совпадает с передачей права собственности
или передачей владения покупателю, но допускает, что так бывает не всегда.
Встречаются сделки, при которых эти два события происходят в разное
время. Таким образом, передача права собственности не является условием
для признания выручки.
В отличие от МСФО (IAS) 18, белорусские принципы ведения учета не
предусматривают анализа существенных рисков и выгод, связанных с
владением товара, т.е. выручка признается только в случае передачи права
собственности.
От оказания услуг. Согласно требованиям МСФО (IAS) 18, в случаях,
когда результаты сделки по оказанию услуг поддаются надежной оценке,
412

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

выручка отражается «на основе степени завершенности сделки на отчетную
дату». Надежной считается такая оценка, при которой выручку, затраты и
степень завершения сделки можно достоверно определить и при этом
существует высокая степень вероятности поучения экономических выгод.
Если результаты оценке не поддаются, то выручка отражается только в
пределах признанных возмещаемых расходов. На ранних этапах сделки часто
бывает, что ее исход невозможно надежно оценить, однако, при этом есть
вероятность, что предприятие возместит понесенные затраты по сделке.
Значит, выручку нужно отражать только в тех случаях, когда ожидается
возмещение понесенных затрат. А вот прибыль отражена не будет, поскольку
результаты сделки не поддаются надежной оценке.
Если же надежную оценку произвести нельзя, а вероятность того, что
понесенные затраты будут возмещены, стремится к нулю, то выручка не
признается, а понесенные издержки отражаются как расходы. Когда
неопределенности, которые препятствовали надежной оценке результатов
договора, разрешаются, компания может отразить выручку исходя из степени
завершенности сделки.
В-седьмых, программы поощрения клиентов.
Программы поощрения клиентов - это неотъемлемая составляющая
многих видов деятельности - от авиации до розничной торговли, от
потребительского кредитования до мобильной связи. Компания использует
данные программы, чтобы создать у клиентов стимул покупать именно ее
продукты и пользоваться ее услугами. Поощрение для потребителя может
быть выражено, например, в виде начисленных «баллов» или «воздушных
миль», благодаря которым клиент впоследствии может получить товар или
услуги бесплатно или по сниженной цене.
В соответствии с Интерпретацией IFRIC 13 «Программы,
направленные на поддержание лояльности клиентов», бонусные единицы,
предоставляемые по программам поощрения клиентов, должны учитываться
как отдельно идентифицируемый компонент сделки по продаже, в результате
которой они предоставляются. Вознаграждение относится на бонусные
единицы исходя из их справедливой стоимости, которая либо определяется на
основе рыночной информации, либо, если недоступна на рынке, представляет
собой оценочную величину. Вознаграждение, причисленное к бонусным
единицам, переносится на будущие периоды до тех пор, пока остается
вероятность того, что клиент предъявит требования. Это может быть дата
прекращения действия бонусных единиц, либо момент, когда вероятность их
погашения становится незначительной.
В белорусских принципах бухгалтерского учета методические
указания по учету программ поощрения клиентов пока отсутствуют.
В-восьмых, содержание против формы.
Выводы. В целом необходимо отметить, что хотя общие принципы
бухгалтерского учета в Республике Беларусь по вопросам признания выручки
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в некоторой степени схожи с МСФО, однако, на сегодняшний день
сохраняется много расхождений. Они требуют внесения масштабных
корректировок при трансформации отчетности. В основном эти расхождения
обусловлены следующими факторами.
Прежде всего, одним из принципов, обязательных в МСФО, но не
всегда применяемых в Республике Беларусь, является приоритет
экономического содержания над правовой формой. В рамках международных
стандартов содержание операций или других событий не всегда соответствует
тому, каким оно представляется на основании их юридической формы.
Согласно бухгалтерскому учету в Республике Беларусь, операции чаще всего
учитываются строго в соответствии с их правовой формой, а не отражают их
экономическую сущность.
Кроме того, МСФО базируются на методе начисления и не требуют
обязательно документально подтверждать выручку. А вот белорусские
принципы учета обязывают компании непременно иметь все надлежащие
документы. Это требование зачастую мешает фирмам учесть все операции,
относящиеся к определенному периоду. Данная разница приводит к
различиям в учете по МСФО и белорусскими принципами бухгалтерского
учета.
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УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
В статье рассмотрены подходы к сущности организации бухгалтерского учета,
выражено собственное мнение относительно него, разработана модель организации
учета собственного капитала.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, собственный капитал, организация,
топологической участок, документооборот, носители информации, номенклатуры,
учетно-аналитическое обеспечение.

Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Необхідною умовою
ефективного ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних
організаційно-правових формах власності є забезпечення належної його
організації згідно вимог чинного законодавства та умов конкретної
господарюючої одиниці. Це випливає з того, що бухгалтерський облік
призначений для надання та забезпечення інформацією внутрішніх і
зовнішніх користувачів з метою оперативного управління суб’єктом
господарювання. Без належної організації обліку неможливо досягнути
позитивних результатів діяльності, оскільки саме організація є однією з
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найвідповідальніших етапів інформаційного забезпечення системи
управління.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням теоретичної розробки проблем організації і ведення
бухгалтерського обліку присвячена достатньо велику кількість праць ученихекономістів і фахівців в галузі обліку, таких як: Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.Н.,
Завгородній В.П., Кружельний М.В., Кутер М.І., Куцик П.О., Лень В.С.,
Пушкар М.С., Сопко В.В. та інші. Багато економістів займаються проблемами
розвитку та удосконалення обліку власного капіталу. Проте, дане питання
потребує подальшого дослідження, а зміни необхідні насамперед у частині
підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління власним
капіталом підприємства.
Цілі статті. Метою дослідження є виявлення основних проблем
організації та ведення обліку власного капіталу на підприємствах і пошук
шляхів їх вирішення.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розвиток сучасних
економічних відносин вимагає ефективної організації обліку власного
капіталу на підприємстві, яке у свою чергу визначається успішністю
менеджменту основної діяльності суб’єкта господарювання. У цьому процесі
важливе місце посідає організаційний аспект бухгалтерського обліку
власного капіталу для прийняття ефективних управлінських рішень.
Особливої актуальності набуває раціональна організація бухгалтерського
обліку власного капіталу на підприємстві, її роль в управлінні господарською
діяльністю в умовах динамічного розвитку економічних відносин, що вимагає
впровадження нових методів управління та їх належного забезпечення.
У сучасній літературі міститься багато різних визначень, щодо сутності
організації бухгалтерського обліку, кожне з яких має власне значення і
тлумачення. Лень В.С. підкреслює, що організація бухгалтерського обліку –
це сукупність дій зі створення цілісної системи бухгалтерського обліку,
підтримання і підвищення її організованості, функціонування якої
спрямоване на забезпечення інформаційних потреб користувачів облікової
інформації, включаючи вибір форм організації та формування матеріального
й інформаційного забезпечення облікового процесу [5, с. 6].
На думку Бутинця Ф.Ф., організація бухгалтерського обліку – це
система умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання
достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність
підприємства і здійснення контролю за раціональним використанням
виробничих ресурсів і готової продукції. Організація бухгалтерського обліку
– це цілеспрямована діяльність керівників підприємства із створення,
постійного впорядкування та удосконалення системи бухгалтерського обліку
з метою забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів
[1, с. 40].
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На нашу думку, правильним є визначення Бутинця Ф.Ф., оскільки
одним з основних завдань бухгалтерського обліку є своєчасне надання
достовірної, точної та неупередженої інформації користувачам, а це можна
забезпечити ефективною організацією обліку, відповідно до П(с)БО та
законодавства України.
Розкриття сутності категорії ―організація бухгалтерського обліку‖
потребує відповідного методологічного забезпечення у вигляді облікового
інструментарію – моделі, яка б дозволила виділити і адекватно відобразити
найсуттєвіші зв’язки між її складовими (етапами).
У зв’язку з цим пропонуємо виділити три етапи організації
бухгалтерського обліку. Методичний, який передбачає вибір способів та
прийомів, що є основою для таких методів обліку як документування,
синтетичні та аналітичні рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс і
звітність, інвентаризація, оцінка майна та зобов'язань, калькулювання.
Іншими словами, перший етап здійснюється на основі концепції облікової
політики, що забезпечує нормальне функціонування систем обліку та
управління, досягнення певних цілей, які стоять перед підприємством. Саме
на даному етапі проводиться вибір застосування конкретних елементів
методу бухгалтерського обліку, що також відповідає першому рівню системи
бухгалтерського обліку.
Другий – технічний етап, який передбачає вибір форми обліку, що
найбільш повно характеризуватиме та відповідатиме розміру підприємства та
його галузі.
Третій етап, на відміну від перших двох, які забезпечують організацію
ведення облікових записів, забезпечує організацію процесу управління в
бухгалтерії, тобто організацію роботи облікового апарату. Адже нормальне
функціонування підприємства також залежить від належної організації
роботи його персоналу, в тому числі бухгалтерської служби. Роль бухгалтера
в організації і здійснені обліково-аналітичних розрахунків визначається не
тільки його професійним статусом, але й тим, що він повинен об’єднувати в
собі функції бухгалтера, фінансового менеджера та аналітика.
Власний капітал являється головним джерелом формування
економічних ресурсів, базою для реалізації основних принципів
підприємництва: самоокупності, самофінансування, фінансової незалежності
в межах чинного законодавства. Тому необхідними передумовами правильної
організації обліку власного капіталу є раціональна організація облікового
процесу за топологічними ділянками, виконання яких пов’язане з
формуванням відповідних документопотоків, тобто певних комплексів носіїв
облікової інформації, які створюються у процесі виконання облікових
операцій і містять дані про однорідні за економічним змістом господарські
операції.
Для організації обліку власного капіталу необхідно організувати
облікові номенклатури, носії інформації, операції облікового процесу і
417

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

забезпечення, що, в свою чергу, зумовлює створення таких організаційних
документів щодо кожного об’єкта організації, як Системи облікових
номенклатур, Робочі альбоми носіїв облікової інформації, Графіки виконання
облікових робіт та інші. При цьому слід врахувати такі фактори: характер
номенклатур, види носіїв інформації, необхідні терміни виконання облікових
операцій та особливості нормативно-правового і методологічного
забезпечення за кожною топологічною ділянкою, форму власності,
організаційно-правову форму господарювання, кількість засновників, а також
інформацію про власний капітал, що наводиться в наказі про облікову
політику.
Хоч власний капітал є складним об'єктом, і кожний з його видів в
обліку відображають по-різному, проте, він повинен бути підпорядкований
єдиній логічній послідовності організації облікового процесу. Саме тому, на
основі існуючих підходів до управління капіталом підприємства нами
розроблено модель організації обліку власного капіталу підприємства, яка
подана на рис.1.
Власний капітал

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Резервний
капітал

Додатковий
капітал

Нерозподілені
прибутки
(непокриті збитки)

Вилучений Неоплачений
капітал
капітал

Документування – первинний облік (акт приймання-передачі основних засобів, касові ордери,
виписки банку, бухгалтерські довідки та інші)
Аналітичний облік в розрізі учасників і засновників, акціями та облігаціями,
найменуванням цінностей тощо
Синтетичний облік за кожним рахунком і субрахунком у відповідних
реєстрах обліку (в грошовому вимірнику)
Оборотні відомості
аналітичних рахунків

Головна книга

- звірка
даних

Звітність

Рис. 1. Схема організації обліку власного капіталу підприємства
Висновки. Враховуючи специфічні ознаки організації обліку та
синтезуючи погляди різних авторів, можна зробити висновок, що термін
―організація бухгалтерського обліку‖ означає сукупність, систему умов та
елементів побудови облікового процесу. За допомогою розробленої нами
моделі в логічній послідовності організовується обліковий процес створення
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та руху власного капіталу на підприємстві. До складових механізму
організації бухгалтерського обліку власного капіталу належить: організація
облікового процесу; організація забезпечення бухгалтерського обліку
власного капіталу; організація праці працівників, зайнятих виконанням
облікових функцій стосовно руху власного капіталу; організація розвитку
бухгалтерського обліку.
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INTERNATIONAL AND NATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
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analyzes the main criteria in accordance with the proposed innovations.
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Присяжнюк О.М.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИРУЧКУ У ВІДПОВІДНОСТІ З
МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ ОБЛІКУ ТА
ЗВІТНОСТІ
У статті розглянуті протиріччя і відповідності між міжнародними та
російськими стандартами за визнанням виручки, з якими стикаються російські
компанії. Крім того, розглянута нова модель визнання виручки за міжнародними
стандартами та проаналізовано основні критерії відповідно до пропонованих
нововведень.
Ключові слова: бухгалтерський облік, міжнародні стандарти фінансової
звітності, виручка, російські стандарти бухгалтерського обліку, гармонізація обліку.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Развитие современной мировой
экономики связано с прогрессирующей глобализацией экономических
отношений разных стран. Результатом интернационализации экономических
связей стало постепенное усиление взаимодействия и взаимозависимости
экономик отдельных стран и их участия в мировом хозяйстве. Тесное
международное экономическое сотрудничество различных национальных
корпораций и компаний послужила решающим толчком к формированию
единых международных инструментов, с помощью которых организации
могли бы осуществлять свою деятельность с иностранными компаниями.
Решением возникающих проблем и несоответствий между организациями
имеющих различную национальную принадлежность стала разработка и
утверждение международных стандартов финансовой отчѐтности (МСФО). В
Российской Федерации, в условиях процесса стандартизации бухгалтерского
учета и финансовой отчетности, была разработана собственная система учета
и формирования учетной информации, приминающаяся во всех российских
организациях - российский стандарт бухгалтерского учета (РСБУ).
В настоящее время российские компании все чаще применяют МСФО,
в качестве источника получения более прозрачной и признаваемой на
международном уровне финансовой отчетности, которая также востребована
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финансовыми институтами и международными инвесторами. В связи с
динамичными и комплексными изменениями, происходящих в сфере
регулирования бухгалтерского учета и отчетности, резка возросла
потребность в понимании основных различий между МСФО и российскими
стандартами бухгалтерского учета, а также умение приводить показатели
отчетности в соответствие с международными правилами.
Меры по сближению учетов выручки являются одними из тех
вопросов, которые часто возникают в компаниях, проводящих
трансформацию российской отчетности в отчетность в соответствии с
МСФО. Рациональное и эффективное решение этой проблемы приведет, не
только к экономии времени, которое будет затрачено специалистами
бухгалтерской службы при выполнении корректировок при составлении
отчетности по МСФО, но и к определению точной величины финансового
результата, представленного в отчетности согласно РСБУ. В поиске
скорейшего решения данной проблемы, в первую очередь, заинтересованы
корпорации, составляющие консолидированную отчетность согласно
Федеральному закону от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой», а во вторую очередь, это публичные компании, имеющие
особое значение для экономики России, это - банковские учреждения,
страховые организации и организации, ценные бумаги которых допущены к
торгам. Все перечисленных организации с 2012 года обязаны применять
МСФО и составлять на его основе финансовую отчетность. Таким образом,
применение международных стандартов закрепляются как обязательные при
составлении отчетности для большинства числа российских компаний
[12, с. 521].
Цели статьи. В данной работе будет приведена сравнительная
характеристика, в который будут выделены основные разногласия и сходства,
касающиеся учета выручки и на основе анализа сформирован и разработан
комплекс мероприятий, способных решить актуальную проблему для
российских компаний.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. В России разработан план развития бухгалтерского учета до 2015
года. Прежде всего, изменения связаны со сближением российского
бухгалтерского учета с международными стандартами. С 2013 года вступает в
силу новый федеральный закон о бухгалтерском учете, который способствует
активации применения международных стандартов финансовой отчетности.
В тоже время, Совет по МСФО и Совет по стандартам финансового учета
(ССФУ) США намереваются в скором времени предложить новый вариант
модели признания выручки, дата вступления в силу которого состоится не
раньше 1 января 2015 г. Причиной такого решения является тот факт, что
применение ныне действующих стандартов по признанию выручки в МСФО,
а именно МСФО (IAS) 18 «Выручка» и МСФО (IAS) 11 «Договоры на
строительство», могло быть затруднительным в случае сложных сделок.
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Кроме того, упомянутые стандарты содержат ограниченный объем указаний
по таким важным вопросам, как признание выручки, полученной в рамках
соглашения с несколькими элементами.
При применении новой модели компаниям будет необходимо в
большей степени обратить внимание на идентификацию отдельных
обязательств исполнения. Четкое понимание новой модели можно понять на
примере строительства туннеля. В связи с новой модели учета выручки
услуги по строительству и товары, необходимые для сооружения этого
туннеля будут рассматриваться как одно обязательство исполнения.
Изменения коснуться и финансовой отчетности. Резерв по сомнительным
задолженностям, который компании могли включать в состав операционных
расходов, теперь будет необходимо представлять виде отдельной статьи
расположенной сразу же под статьей выручки, т.е. отражать его как счет
контрарный счету выручки. Разработчики совершенствований полагают, что
представление расходов по сомнительной задолженности сразу же под
показателем выручки упрощает понимание пользователями того, какую
сумму в конечном итоге компания ожидает получить от клиента. Так же
изменения будут направлены на повышение прозрачности раскрываемой
информации и как следствие, будет выявлен ряд требований к раскрытию
информации. Например, компании должны будут представлять более
подробную информацию о выручке и раскрывать существенные суждения,
которые они использовали для определение, когда соответствующие
обязательства были выполнены и как определялась цена сделки и как она
распределялась между ее отдельными обязательствами.
Согласно новой модели произойдет распределение цены сделки на
основе индивидуальных цен. Это нововведение особенно касается компаний,
которые оказывают сопутствующие услугу. Согласно действующим
стандартам, выручка, на предоставление такого оборудования и услуг, либо
не относятся к выручке, либо относятся лишь в небольшое сумме. Согласно,
новой модели компании должны будут распределять цену сделки на каждое
отдельное обязательство исполнения (в том числе и предоставление
оборудования, бесплатно или со значительной скидкой), принимая во
внимание их индивидуальные цены продажи. Как следствие, компании,
скорее всего, будут признавать большие суммы выручки в момент
предоставления такого оборудования. Например, компания реализуя свое
оборудование обеспечивает дальнейшее периодическое обслуживание этой
продукции, в случаи с усовершенствованное моделью компания должна
будет выполнить оценку этого обслуживания. Изменения коснулись также
таких категорий учета как учет лицензий и прав на использование, права на
возврат и гарантия на продукцию и т.д.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Учет доходов и расходов в
Российской Федерации регламентируется Положением по бухгалтерскому
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учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и Положением по бухгалтерскому
учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. В международной практике
основополагающим документом по учету и признанию доходов является
международный стандарт финансовой отчетности 18 «Выручка». Наравне с
МСФО 18 «Выручки», порядок признания доходов регламентируется рядом
других стандартов (таб.1):
Таблица 1
Международные стандарты финансовой отчетности,
регулирующие порядок признания доходов
Сфера регулирования при составлении
№
Название стандарта
консолидированной отчетности
1
Доходы по операциям аренды
МСФО (IAS) 17 «Аренда»
Доходы подрядчика по договорам
строительства, в том числе от услуг,
МСФО (IAS) 11 «Договоры
2
связанных с такими договорами,
строительства»
например архитектурный надзор
Дивиденды по инвестициям,
МСФО (IAS) 28 «Вложения в
3
отражаемым по методу долевого
зависимые компании»
участия
МСФО (IFRS) 4 «Договоры
4
Доходы по договорам страхования
страхования»
Изменения в справедливой стоимости
МСФО (IAS) 39
финансовых активов и финансовых
5
«Финансовые инструменты:
обязательств, а также доход от их
признание и оценка»
выбытия
Согласно МСФО 18 «Выручка», под выручкой понимается валовой
приток экономических выгод, поступивших за отчетный период от обычной
деятельности организации, когда их результатом является прирост капитала,
исключая случаи, кода прирост капитала возник за счет взносов акционеров.
Данное определение соответствует понятию дохода, установленного в ПБУ
9/99 «Доходы организации» [6, 7].
Что касается состава выручки, то острых разногласий в РСБУ и МСФО
не имеется: российские стандарты предполагают разделение выручки от
продажи продукции и товаров, работ и услуг. В этом вопросе обе системы
учета едины. Что касается доходов рентного характера (проценты, роялти и
дивиденды), то согласно МСФО все они включаются в выручку, если
получены в рамках обычной деятельности. В практике российского учета в
выручку по основной деятельности их обычно включают в прочие доходы,
однако для целей бухгалтерского учета организация самостоятельно признает
поступления доходами от обычных видов деятельности или прочими
поступлениями исходя из требований настоящего Положения, характера
своей деятельности, вида доходов и условий их получения.
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РСБУ

Переход права
собственности

Стоимость, указанная
в договоре

Номинальная

Признается при
окончательной сдаче
заказчику

По стоимости
аналогичных товаров

Включаются в
выручку от продаж

Метод "по
назначению затрат".

МСФО

Момент признания

Оценка выручки

Оценка при
отсрочках и
рассрочках
платежей

Выручка от услуг

Обмен

Сопутствующие
услуги

Раскрытие
информации о
выручке

Переход
экономических рисков
и выгод
По справедливой
стоимости

Дисконтированная

Признается по мере
выполнения этапов

В зависимости от
аналогичности
товаров
Исключается из
выручки от продаж.
Признание
откладывается

Методом «по
характеру затрат» и
«по назначению
затрат»

Рис. 1. Различия в учете выручки согласно МСФО и РСБУ
Таким образом, категоричных формулировок на этот счет в
законодательстве нет, поэтому компания может учитывать их так же, как и в
МСФО [11, с. 50]. Одной из причин существования отличий в учете выручки
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является расхождение в моменте признания выручки. МСФО отличается тем,
что в нем экономическое содержание преобладает над юридической формой
сделок. В РСБУ при признании выручки рассматривается вопрос перехода
права собственности, а в МСФО – рисков и выгод. Указанное различие может
привести к двойственному признанию выручки в случаях, когда получение
выручки от конкретной продажи продавцом зависит от получения выручки
покупателем в процессе реализации его товаров, когда покупателем имеет
обговоренное право расторгнуть сделку по причинам включенных в контракт
[5, с. 300].
Таким образом, возникает необходимость корректировочных записей
при трансформации отчетности. Если эти моменты совпадают, то учет в
обеих системах различаться не будет. В итоге, выручка признается
компаниями-производителями раньше предусмотренного бухгалтерскими
стандартами срока. Такие искажения позволяют несколько «приукрасить»
финансовый результат компании за счет искусственного завышения выручки.
Единственный способ избежать отличий – это прописать в российской
учетной политике компании, что признание выручки в момент переноса
рисков и выгод, в свою очередь, такая поправка позволяет более достоверно
представить показатели финансовой отчетности и применять этот подход в
подобных ситуациях, указанной выше [4, с. 45].
Следующим пунктом в международной и российской учетной системе
является вопрос об оценке выручки. В МСФО 18 «Выручка» указанно
понятие справедливой стоимости, которая определяется как стоимость, по
которой активы могут быть обменены, а обязательства погашены в результате
сделки между осведомленными, независимыми и желающими это сделать.
Понятие справедливой стоимости не указано в ПБУ 9/99, согласно которому
величина выручки равна стоимости указанной в договоре купли-продажи.
МСФО обязывает сопоставить цены, устанавливаемые договорами, с теми
ценами, которые реально действовали на рынке в момент заключения сделок,
что, скорее всего, приведет к более достоверному представлению выручки [4,
с. 46].
К значительным отличиям в учете обычно приводит признание
выручки по предоставленным услугам, требующим длительного срока
исполнения (например, по договорам на строительство). МСФО в таких
случаях предполагают определение стадии завершенности сделки на каждую
отчетную дату и на ее основе – признание части выручки по контракту. В
российской практике выручка по договорам на строительство и другим
длящимся услугам в основном признавались только после подписания актов о
приемке выполненных работ, согласно ПБУ 2/94 «Учет договоров
(контрактов) на капитальное строительство». В 2008 году это положение
утратило свою силу, поэтому российские компании могут использовать свое
право поэтапного учета услуг, характеризующиеся длительным характером
выполнения. Согласно п. 13 ПБУ 9/99 «Доход организации» прямо указывает
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на возможность для российских организаций признавать выручку по
длящимся услугам по мере их готовности, то есть так же, как в МСФО. Но
применение поэтапного метода допускается, если сумма расходов и объем
выполненных работ поддаются обоснованной оценке. В противном случае
компания применяет метод завершенного договора [2, с. 28].
В ситуацию, когда реализация продукции обеспечивается оказанием
сопутствующих услуг (например, последующее техническое обслуживание
проданного товара), то есть, можно сказать, что один договор, по сути,
представляет собой несколько сделок, также необходимо рассмотреть с
позиций двух учетных систем. В таких случаях может возникнуть
необходимость разделения единого договора на составные части с
отнесением разных величин выручки на каждую из этих частей. В
российском учете такие сделки, можно учитывать аналогично МСФО. В
рамках МСФО выручка от оказания сопутствующих услуг исключается, и
суммы выручки по продаже товара и откладывается на тот срок, по
истечению которого услуга будет оказана, и только после фактического
оказания услуги будет признана выручка, что соответствует подп. «г» п. 12
ПБУ 9/99 «Доход организации» [11, с. 54].
Следующим пунктом в сравнительной характеристике является
раскрытие информации о выручке с помощью финансовой отчетности.
Требования РСБУ и МСФО к составу обязательных для раскрытия в «Отчете
о прибылях и убытках» показателей различны, однако совмещение обеих
систем учета в части раскрытия информации о выручке в отчетности
трудностей не вызывает. И МСФО, и РСБУ предусматривают возможность
включения в состав показателей «Отчета о прибылях и убытках» любых
дополнительных показателей, если это позволит сделать его более понятным
и полезным для понимания пользователями информации о финансовых
результатах деятельности организации. Отличие в порядке составления
Отчета по правилам РСБУ и МСФО состоит в раскрытии информации о
расходах организации. Согласно МСФО используются 2 метода
представление информации о расходах хозяйствующего субъекта: «по
характеру затрат» и «по назначению затрат». Первая форма анализа
предусматривает объединение расходов в «Отчете о прибылях и убытках» в
соответствии с их целевым назначением. При этом расходы не
перераспределяются в зависимости от их назначения внутри организации.
Вторая форма анализа предусматривает классификацию расходов в
соответствии с их назначением как части себестоимости продаж или,
например, затрат на сбыт или на ведение административной деятельности. В
обязательном порядке должна быть раскрыта себестоимость продаж. Особой
необходимости включения в РСБУ такой формы анализа как «по характеру
затрат» не выявлено, так как конечная сумма чистой прибыль в той и в
другой форме идентична. Также нужно понимать, что если компания будет
следовать в российском учете требованиям по раскрытию информации
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МСФО (IAS) 18, она не нарушит ни одно из положений ПБУ [1].
Выводы. Таким образом, основываясь на результатах составленной
сравнительной характеристика, можно утверждать, что внедрение учета по
международным стандартам финансовой отчетности проект необходимый и
вполне выполнимый. Основные проблемы, с которыми сталкиваются
российские предприятия при переходе на МСФО, можно разделить на
несколько условных категорий: методологические, технологические,
«человеческий фактор» и сложности перевода. В свою очередь, гармонизация
обеих учетных систем, открывает перед организациями новые возможности и
перспективы по привлечению крупных иностранных инвесторов и приведет к
усилению международного сотрудничества. Актуальность данной темы для
дальнейшего развития учетной системы Российской Федерации очевидна.
Однако необходимо учитывать, тот факт, что внедрение МСФО не является
главной целью реформирования системы бухучета в Российской Федерации,
поэтому при трансформации учета необходимо учитывать специфику ведения
бухгалтерского учета на национальных предприятиях.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Амелькина А. А., Муравьева Е. И., Колесник Н. Ф. Особенности отражения
финансового результата в формате российской систему бухгалтерского учета и
международных стандартов финансовой отчетности. Режим доступа:
http://sisupr.mrsu.ru/2008-2/pdf/52-Amelkina.pdf (дата обращения 31.10.2012)
Зырянова Т.В. Учет выручки согласно МСФО и РСБУ// Международный
бухгалтерский учет.- 2009. // № 2. с. 26-35.
Евсеева И.В. Выручка в РСБУ // Современный бухгалтерский учет.- 2009. // № 1.
с. 7-10.
Колесников П.В. Особенности трансформации показателя выручки от продаж в
соответствии с МСФО // Учет и статистика.2009. // №2. с. 41-48 .
Луговкина О.А. Основы формирования информации о доходах и расходах в
соответствии с международными и национальными стандартами учета и
отчетности // Бухгалтерский учет, статистика.- 2011. // №1. с. 298-302.
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 18 "Выручка". Приказ
МФ РФ утв. от 25.11.2011 N 160н ( ред. от 18.07.2012 N 106н). – Справочноправовая
система
«Консультант».
–
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW;n=134136 (дата
обращения 30.10. 2012).
План развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на
2012-2015 годы на основе Международных стандартов финансовой отчетности. –
Справочно-правовая
система
«Консультант».
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133964
(дата
обращения 08.11.2012).
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99
утверждено Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н (в ред. Приказов
Минфина РФот 25.10.2010 № 132н, от 27.04.2012 N 55н). – Справочно-правовая
система
«Консультант».
–
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131606
(дата

427

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».
9.

10.

11.

12.

13.

обращения 30.10.2012).
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99
утверждено Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н (в ред. Приказов
Минфина России от 27.04.2012 N 55н).
– Справочно-правовая система
«Консультант».
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base= LAW;n=131604 (дата
обращения 31.10.2012).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»
ПБУ 2/2008 утверждено Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н (в ред.
Приказов Минфина РФ от 27.04.2012 N 55н) – Справочно-правовая система
«Консультант».
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131609
(дата
обращения 31.10.2012)
Семенов С.Г. Особенности учета выручки по МСФО и российским стандартам //
Современные направления развития автоматизированных систем в организации
учетного процесса предприятий малого и среднего бизнеса: Междунар. науч.практ. конф. 15-17 апреля 2009 г. под ред. Лытневой – Орел: Изд.-во ОрелГИЭТ2009. // с. 194-198.
Сухарев И. Сближение в учете выручки. МСФО. Практика применения. - 2008 г.
№ 2. с. 50-58 .
Хапланов Э.Ю. Новая модель признания выручки по МСФО. Экономические
науки.- 2012. // №6. с. 520-524.

УДК 657
Радківська О.В., магістр
Науковий керівник: Скакун Л.А., асистент
ННІ Аграрної економіки
Вінницького національного аграрного університету
ПОДАТКОВА СТРАТЕГІЯ – ЗАХІД ЩОДО
ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
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підприємства. Розглянуто заходи щодо досягнення оптимальної податкової стратегії.
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The basic stages of introduction of tax strategy of enterprise are described. Measures
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Охарактеризованы основные этапы внедрения налоговой стратегии
предприятия. Рассмотрены мероприятия по достижению оптимальной налоговой
стратегии. Также приведены основные проблемы, которые возникают в процессе
разработки стратегии.
Ключевые слова: налоги, стратегия предприятия, финансовая стратегия,
налоговая стратегия, налоговая политика, тактика.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розробка податкової
стратегії у процесі формування довгострокових цілей розвитку підприємства
з урахуванням можливих змін податкового законодавства, державної
економічної політики та інших факторів зовнішнього середовища є частиною
загальної стратегії розвитку підприємства. Разом з тим, що податкове
прогнозування виступає вторинним по відношенню до загальної стратегії
розвитку підприємства, податкові прогнози мають суттєвий вплив і вносять
корективи у її формування. Особливо актуальним в цьому відношенні є
виявлення можливостей оптимізації податків щодо раціонального їх
використання.
Цілі статті. Впровадження податкової стратегії як заходу щодо
покращення діяльності підприємства, в основу якої покладено розробку
податкової програми розвитку виробництва.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Відсутнє цілісне вчення про податкову стратегію підприємства як
заходу збереження фінансового стану. Аналізом податкового управління
займалися В. Карпова, Є. Волкова, І. Іванов, А. Поддерьогін. Питаннями
забезпечення стабільності підприємства займалися такі науковці як
Г. Козаченко, Т. Іванюта, Є. Єфімов, О. Барановський та інші. Із значною
кількістю податкових платежів немає точного вирішення даної проблеми.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Формування засад соціальноорієнтованої економіки, потреба у реалізації соціальних програм ставить
вимоги щодо вдосконалення механізму поповнення бюджету. В Україні
склалася така ситуація, що вітчизняне виробництво майже не розвивається,
тобто іде на занепад. Однією з причин є недосконале податкове
законодавство (значна кількість податків, завищені ставки).
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Податкова стратегія підприємства – це узагальнена модель його
поведінки в рамках діючого податкового законодавства, що забезпечує
підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом оптимізації
податкових платежів. Процес формування податкової стратегії здійснюється
у декілька етапів [2, c. 220]:
 визначення загального періоду формування податкової стратегії,
врахувавши, при цьому, зміни в податковому законодавстві;
 оцінка впливу податкових чинників зовнішньої складової
податкового середовища підприємства, які впливають на рівень захищеності
підприємства;
 визначення характеру впливу стратегії у відношенні до підприємства
та держави;
 формування стратегічних та тактичних цілей, завдань податкової
стратегії підприємства (якісних та кількісних). Їх гармонізація з місією,
концепцією підприємства, цілями його загальної стратегії розвитку та
фінансової стратегії;
 розробка податкової політики, тактики, правил, процедур, принципів,
планів, політики, розгляд кадрових та управлінських змін, організаційного
забезпечення;
 фактична організація впровадження податкової стратегії: кадри,
гроші, інформація;
 оцінка ефективності розробленої податкової стратегії.
Розробка податкової стратегії – досить важкий, довготривалий процес.
Тому, вважаємо за доречне, запропонувати певну податкову програму як
стратегію розвитку виробництва. Так як лише 20% бюджету наповнюється за
рахунок виробництва, а 80% - це податки, потрібно збільшити вітчизняне
виробництво. На жаль, це зробити не просто тому, що більшість виробників
не зацікавлені в цьому через відсутність державної підтримки.
Податкова стратегія буде представлена у вигляді податкової програми.
Суть її полягатиме у розширенні вітчизняного виробництва. Власники
сільськогосподарських підприємств не будуть сплачувати податок на
прибуток у державу, а вкладати ці кошти у розвиток виробництва як
власного, так і «чужого». Таким чином, сільськогосподарські
товаровиробники зможуть співпрацював один з одним на договірній основі.
Дана програма допоможе покращити стан виробництва та збільшити
надходження в державу за рахунок виробництва.
Суб’єктами даної стратегії може виступати сільськогосподарське
підприємство в особі керівника, бухгалтера, менеджера. Об’єктом є власне
виробництво, в яке вкладатимуться кошти у вигляді податкових платежів.
На етапі прогнозування актуальною є проблема виявлення
можливостей легальної оптимізації податкових платежів, їх правильного
використання. Проте, за сучасних умов функціонування податкової системи
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нашої країни податкове прогнозування на підприємстві можна визначити як
цілеспрямовану діяльність, орієнтовану на максимальне використання всіх
особливостей і прогалин чинного законодавства, з метою зменшення
платежів до бюджету.
Постає питання в тому, хто ж зможе на це піти, якщо сама держава не
зацікавлена в зменшенні платежів до бюджету. Тому, потрібно знайти вихід із
даної ситуації, щоб були зацікавлені обидві сторони – підприємці та держава.
Найефективнішим способом збільшення прибутковості є не тотальне
скорочення всіх податків, а побудова ефективної системи управління
податковими платежами, їх раціональне використання. Іншими словами,
орієнтуватися потрібно не на тактику скорочення податків, а на стратегії
оптимального управління оподаткуванням. Особливу небезпеку для
податкових стратегій, що прогнозуються, становить непередбачуваність і
нестабільність норм податкового законодавства [5, c. 233].
Управління податковою стратегією – це сукупність методів
керівництва вищого рівня щодо формування довгострокових цілей, вибору
пріоритетних напрямків розвитку діяльності органів державної податкової
служби, удосконалення розподілу їх ресурсного потенціалу в умовах
нестабільності та трансформації економіки.
Управління податковою стратегією націлене на зниження податкового
навантаження, маючи на меті визначення економічно-оптимального й
соціально-справедливого рівня оподаткування, достатнього як для реалізації
державних функцій, так і для стимулювання інвестиційної діяльності й
покращення податкової конкуренції, зниження податкового боргу.
Фундаментом податкової стратегії є стратегічне управління. Головною
особливістю є дія зовнішнього та податкового середовища підприємства,
показників його впливу та ризиків, інструментарію їх запобігання. Податкова
стратегія підприємства є складовою загальної стратегії, тому вона не повинна
суперечити їй, а гармонійно поєднуватися, бути «гвинтиком» єдиного
механізму.
Висновки.
Сучасне
становище
українських
підприємств
характеризується повільністю впровадження в практику стратегічного
управління, що пов’язане з тиском і обмеженням макросередовища,
відсутністю умов для існування реального конкурентного середовища,
неналежною методологічною базою і недостатньою теоретичною
підготовкою фахівців і керівників підприємств, гострою потребою
методологічних і методичних розробок зі стратегічного управління. На
становлення стратегічного управління впливають і такі особливості
внутрішнього середовища підприємств, як відсутність досвіду застосування
стратегічного управління, інертність мислення старих управлінських кадрів,
прагнення керівників і власників підприємств за будь-яких умов швидко
вирішити питання фінансових результатів, тобто, отримати і збільшити
прибутки.
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Податкова програма, яка запропонована в даному дослідженні націлена
на розвиток виробництва шляхом вкладення податкових платежів у
підприємства сільськогосподарської галузі. Це може стати певним стимулом
розвитку вітчизняного виробництва.
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Растатурова А.С.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТРУМЕНТІВ І
МЕТОДІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В РОСІЇ
Стаття присвячена проблемам і перспективам розвитку інструментів і методів
управлінського обліку в Росії. Висвітлюються основні чинники, що визначають
розвиток вітчизняного управлінського обліку, що намітилися напрями розвитку його
інструментів і методів, як в теорії, так і практиці. Докладного розгляду піддаються
проблеми, що перешкоджають удосконаленню та адаптації накопиченого досвіду
зарубіжних дослідників даної області.
Ключові слова: управлінський облік, інструменти і методи, проблеми та
перспективи розвитку, стратегічний облік, управлінський аналіз.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. В настоящее время проблема
использования инструментов и методов управленческого учета в целях
повышения эффективности управления организацией приобретает все
большую актуальность. Необходимость в управленческом учете неразрывно
связана с потребностями устойчивого развития каждого хозяйствующего
субъекта. Осуществляемые преобразования, связанные с формированием
рыночных отношений, актуализируют вопросы реформирования системы
информационного обеспечения процессов принятия управленческих
решений, а также совершенствования инструментов и методов систем
управления.
Цели статьи. Определение факторов развития управленческого учета
в России, освещение направлений, в которых ведется исследовательская
деятельность на сегодняшний день, выявление реальных перспектив развития
в данной области и проблем, препятствующих их осуществлению.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Проблемы становления и развития учета нашли отражение как в
научных трудах зарубежных, так и отечественных ученых и специалистовпрактиков: И.В. Аверчева, Э. Аткинсона, А.С. Бакаева, Р. Банкера,
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П.С. Безруких, М.А. Вахрушиной К. Друри, В.Б. Ивашкевича, У. Кит,
О.Д. Кавериной, Р. Каплана, Т.П. Карповой, М.И. Куттера, А.Д. Ларионова,
В.В. Леонтьева, М. Мэтьюза, Б. Нидлза, О.Е. Николаевой, С.А. Николаевой,
В.Ф. Палия, Ж. Ришара, Я.В. Соколова, Д. Хан, Ч.Т. Хорнгена,
А.Д. Шеремета, Л.З. Шнейдмана, М. Янга и др.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Именно управленческий учет,
направленный на внутреннего пользователя, позволяет стратегически
правильно применять накопленный отечественный и зарубежный опыт в
решении различных задач организации. Можно выделить основные факторы,
определяющие развитие системы управленческого учета:
 поддержка стратегического развития и планирования;
 поддержка принятия решений в таких областях, как инвестиционные
проекты, приобретение нового бизнеса и запуск новой продукции;
 принятие решений по ценообразованию;
 необходимость отвечать все увеличивающимся потребностям рынка
на предмет информации о результатах деятельности, как фактических, так и
прогнозируемых;
 необходимость понимать сравнительные результаты деятельности
различных частей бизнеса, чтобы принимать взвешенные и обоснованные
решения в отношении будущего направления развития каждого отдельного
бизнеса.
Управленческий учет в России получает все более широкое
распространение. Он необходим как некоммерческому или государственному
предприятию, так и коммерческим производителям продукции или
организациям, предоставляющим услуги. В настоящее время интерес к
проблемам развития его инструментов и методов учета все возрастает.
Развитие управленческого учета постоянно продолжается. Однако,
существует несколько проблем, замедляющих его ход. Главными из них
являются следующие:
1. национальные особенности развития экономики;
2. трудности в определении теоретических основ управленческого
учета в России;
3. изменчивость внешней и внутренней среды;
4. отсутствие профессиональной сертификации специалистов;
5. слабая учебно-методическая база;
6. недостаток специального программного обеспечения.
Прилагая усилия к развитию и внедрению инструментов и методов
управленческого учета на российских предприятиях, нельзя забывать как о
национальных особенностях развития экономики России, так и об опыте
развитых стран мирового сообщества. В силу специфики отечественной
экономики не все инструменты и методы управленческого учета могут быть
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использованы на практике. Требуется основательная их адаптация и
реформирование. Это относится, в первую очередь, к относительно недавно
созданным предприятиям и холдингам. Здесь часто возникает ситуация, когда
на крупные российские предприятия приходит молодая, западноориентированная команда управленцев. Возникает множество нестыковок и
расхождений.
На давно функционирующих предприятиях, которые составляют
большую часть российской промышленности, складывается иная обстановка.
Они унаследовали с советских времен формы и методики калькулирования
себестоимости,
которые
неприменимы
к
рыночным
условиям
хозяйствования. Проводить методологическую работу самостоятельно такие
хозяйствующие субъекты не в силах. Таким образом, они оказываются в еще
более плачевной ситуации, чем холдинги.
Вторая проблема развития инструментов и методов управленческого
учета является не менее существенной. За последние годы осуществлены
попытки объяснения теоретических основ управленческого учета в основном
на примере зарубежных стран. Однако четкого определения специфических
для России функций этого вида учета пока не выработано. В нашей стране
достаточно частым изменениям подвергаются законодательство, состав
затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), налоговая
система. Негативным следствием этого является существование различных
изложений теоретических основ управленческого учета, которые, тем не
менее, не полностью раскрывают его суть. Анализ современного состояния
системы учета в России, показывает следующее: значительная часть
хозяйствующих субъектов пользуется теми или иными элементами, но не
знает, что это и есть управленческий учет.
Относительно третьей проблемы можно отметить, что внешние
факторы, связанные с процессом глобализации рынков, усилением
конкурентной борьбы, с одной стороны, и изменением в характере спроса,
развитием системы защиты прав потребителей, появлением проблемы
экологического равновесия, с другой стороны, потребовали принципиально
новых методов и подходов к управлению хозяйственной деятельностью и к
системе учета.
Отсутствие профессиональной сертификации специалистов данной
области является не менее важной проблемой. Как показывает практика,
уровень подготовки наших бухгалтеров в области управленческого учета
недостаточно высок. Исторически так сложилось, что российский бухгалтер в
основном занимается обслуживанием информационных потребностей
государства, готовя налоговую и статистическую отчетность. При этом
информационные интересы самого предприятия - как в части формирования
отчетности для управления, так и в части ее анализа и принятия эффективных
решений - отходят подчас на второй план.
Безусловно, в системе профессиональной сертификации российских
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бухгалтеров и аудиторов в учебной программе отводится определенное время
и на управленческий учет. Однако, если сравнить с западным уровнем
требований, предъявляемых к специалистам данной сферы, становится
очевидным наше отставание в этом аспекте.
Значительной проблемой, замедляющей развитие инструментов и
методов управленческого учета, является наличие слабой учебнометодической базы. Для проведения эффективных образовательных программ
требуются качественные пособия. Россия существенно отстает от западных
стран в этой области. В нашей стране до сих пор нет организации, которая
взяла бы на себя функции по осуществлению профессиональной
сертификации, разработке и распространению учебно-методических
материалов, проведению консультации для специалистов, организации
работы для профессиональных ассоциаций экономистов и бухгалтеров в
области управленческого учета. Однако, благодаря достижениям в области
информационных технологий в настоящее время российские специалисты
могут получить некоторые материалы с сайтов института управленческого
учета США и учебных тренинг-центров.
Еще одной проблемой развития инструментов и методов
управленческого учета является недостаток специального программного
обеспечения. Управленческому учету в России уделяется недостаточное
внимание. В мировой практике бухгалтерские программы ориентированы
именно на цели управления. Отечественные аналоги занимаются, в первую
очередь, решением фискальных задач. С этим связан и опыт неудачных
внедрений западных программных средств в России. Ожидания заказчиков и
будущих пользователей таких продуктов не согласуются с задачами, которые
были поставлены перед разработчиками. В то же время программы,
разработанные отечественными специалистами, не в полной мере могут
обеспечить всем необходимым инструментарием.
В настоящее время проблемы развития инструментов и методов
управленческого учета не остаются без внимания. На сегодняшний день
имеются наработки дальнейшего их развития по двум направлениям:
1. стратегический учет;
2. управленческий анализ.
Стратегический учет предоставляет информацию о рыночных
перспективах существующих продуктов, их портфеле, о цикле долговечности
продукта. Его содержание включает подготовку сведений, как для разработки
стратегии, так и для оценки ее реализации организацией. В связи с этим
появились новые методы и инструменты: калькулирование по операциям, по
стадиям жизненного цикла, целевое калькулирование и другие.
Стратегический управленческий учет, с одной стороны, является
логическим продолжением бюджетирования и текущего управленческого
учета, с другой стороны, на их основе, исходя из принципа непрерывности
деятельности организации, формируется информация о его реализации.
436

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

Таким образом, можно отметить выполнение функции обратной связи между
всеми составляющими управленческого учета в заданных периодах. Именно
стратегический учет является связующим звеном между налоговым,
бухгалтерским финансовым и традиционным управленческим учетом. В
современных
условиях
хозяйственной
деятельности
организаций
необходимость стратегического учета диктуется важной проблемой не только
«выживаемости», но и перспективы развития с учетом новых инвестиций.
Другой важной составляющей управленческого учета и перспективным
направлением развития его инструментов и методов считается
управленческий анализ. Первостепенной его целью является изучение
прошлой, текущей, а главное, будущей деятельности структурных
подразделений организации, основанное на прогнозировании их доходов,
расходов и финансовых результатов при выборе той или иной хозяйственной
тактики. Управленческий анализ интегрирует три вида внутреннего анализа:
ретроспективный, оперативный и перспективный, каждому из которых
свойственно решение собственных задач.
Внутренний ретроспективный анализ определяет эффективность
производственно-хозяйственной деятельности путем сопоставления затрат и
результатов по различным объектам учета и в разных временных интервалах.
Оперативный анализ осуществляет оценку краткосрочных изменений в
состоянии объекта. Его цель - показать, насколько фактическое положение
дел отличается от желаемого, а также выявить возможности доведения
фактического состояния объекта до желаемого. Внутренний перспективный
анализ подготавливает информацию, полезную для принятия решений в
будущем.
Развитие и внедрение новых инструментов и методов управленческого
учета привело к возникновению в зарубежной практике (США)
интегрированной
системы
управления
результатами
деятельности
организации (I-PMS). Согласно стандарту США по управленческому учету
4DD «Инструменты и методы внедрения интегрированных систем
управления эффективностью деятельности» задачами этой системы являются:
 измерение результатов деятельности в отношении удовлетворения
ключевых потребностей клиентов;
 обеспечение ясности стратегических задач;
 фокусирование внимания на ключевых процессах и критических
показателях, сигнализирование об улучшении показателей деятельности;
 идентификация критических факторов, требующих внимание.
Эффективная интегрированная система управления результатами
деятельности помогает организации получить конкурентные преимущества
путем концентрации внимания всех и каждого (на любой задаче) на
достижении и поддержании высокой компетентности.
Управленческий учет имеет широкие перспективы развития своих
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инструментов и методов в будущем. Можно отметить несколько
наметившихся направлений дальнейшего изучения:
1. Переориентирование отечественной теории и накопленного
практического опыта на решение новых задач, стоящих перед управлением
предприятием в условиях рынка.
2. Создание и освоение на практике новых нетрадиционных систем
получения информации о затратах, применение новых подходов к
калькулированию себестоимости, подсчету финансовых результатов, а также
методов анализа, контроля и принятия на этой основе управленческих
решений.
В нашей стране существует много проблем, связанных с развитием
инструментов и методов управленческого учета. Некоторые из них вытекают
из особенностей национальной экономики и изменчивости внешней и
внутренней среды хозяйствующих субъектов. Другие проблемы возникают
из-за неопределенности теоретических аспектов и неразработанности
методологической базы и т.д. Перенимая зарубежный опыт, прежде всего,
следует учитывать особенности и историю развития именно российской
теории и практики управленческого учета.
Выводы. Управленческий учет, в частности его методы и
инструменты, следует рассматривать исходя из целей и задач. В зависимости
от потребностей пользователей вся система учета постоянно находится в
стадии совершенствования, уточнения и дальнейшего развития. Проблема
развития инструментов и методов управленческого учета и их использования
в различных аспектах управления организацией требует дальнейшего
совершенствования.
1. Аверчев И.В. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение. — М.:
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2. Бургуев К.А. Практика постановки управленческого учета на российских
предприятиях.М., 2006.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ АУДИТА ПЕРСОНАЛА
В статье раскрыты теоретический аспект сущности аудита персонала,
выделены и проанализированы основные его этапы и задачи в системе управления
персоналом, обоснована целесообразность проведения на предприятии.
Ключевые слова: аудит персонала, задачи и этапы аудита персонала.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В нинішніх умовах
жорсткої конкуренції на ринках збуту з метою забезпечення виживання
підприємства, незалежно від виду діяльності та типу власності, основну увагу
приділяють аналізу показників фінансової звітності, забуваючи про те, що
проблеми в організації можуть виникати через ведення невірної кадрової
політики.
Вихідною передумовою для створення оптимального механізму
управління персоналом та обґрунтування необхідності проведення аудиту
персоналу є формування системи внутрішнього контролю, поділ даного
процесу на етапи, які будуть забезпечувати моніторинг поточної діяльності
персоналу підприємства, оперативно виявлять негативні тенденції та
забезпечать достовірність, своєчасність повноцінної інформації для оцінки
процесів і прийняття рішень.
Цілі статті. Аудит у сфері управління персоналом, хоч і є усталеним
інструментом в світовій практиці, для української економіки — явище
439

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

абсолютно нове, і його визначення ще остаточно не сформулювалось. Тому
виникає необхідність в уточненні змісту й трактування зазначеного терміну.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питаннями аудиту персоналу й оцінки ефективності
функціонування системи управління займаються як українські так і зарубіжні
вчені В. М. Данюк, В. М. Петюх, С.О. Цимбалюк, Ю. Г. Одегов,
П. Є. Шлендер та інші. Науковці у своїх роботах приділяють значну увагу
дослідженню методологічних питань, особливостей проведення різних видів
аудиту, проте відкритими залишаються питання структуризації аудиту,
виділення чітких етапів його здійснення, що дозволить в перспективі
стандартизувати процедуру його проведення й зробити його більш доступним
навіть для підприємств з незначними фінансовими можливостями.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. У працях сучасних українських і
зарубіжних дослідників можна зустріти терміни "аудит персоналу",
"соціально-кадровий аудит" і "кадровий аудит", причому спостерігається
синонімічність у трактуванні не тільки їх сутності, а й формуванні окремих
напрямів аналізу аудиту кадрової діяльності. Російські дослідники
Ю. Одегов, Т. Ніконова застосовують поняття аудит персоналу як оцінку
відповідності кадрового потенціалу організації її цілям та стратегії розвитку
бізнесу. А.Я. Кібанов [3] розширює сутнісну характеристику кадрового
аудиту, трактуючи його як систему консультаційної підтримки, аналітичної
оцінки та незалежної експертизи кадрового потенціалу організації, що
дозволяє виявити його відповідність цілям і стратегії. Кадровий аудит
ототожнюється з діловою оцінкою якостей (компетенцій) персоналу [2],
однак його зміст є більш широким, оскільки оцінка персоналу може бути як
одним із напрямів, так і окремою процедурою кадрового аудиту (у компаніях,
як правило, проводиться самостійно або на замовлення).
Різноманітність підходів до тлумачення поняття «аудит персоналу»
відображена у таблиці 1.
Таблиця 1
Визначення поняття «аудит персоналу»
Автор
А. Кибанов
Є. Іванова

Визначення
Аудит персоналу - це система консультаційної підтримки,
аналітичної оцінки та незалежної експертизи кадрового
потенціалу організації [3]
Аудит персоналу - це експертиза стану справ в управлінні
персоналом, що періодично проводиться та включає в себе
систему заходів зі збору інформації, її аналізу та оцінки
ефективності діяльності організації, використання трудового
потенціалу та регулювання соціально-трудових відносин [5]
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В. Петюх

Ю. Одегов
Т. Білоус

Продовження табл. 1
Аудит персоналу – це система заходів, що періодично
проводиться в рамках контролінгу персоналу, спрямована на
збір інформації, її аналізу та оцінки на цій основі діяльності
підприємства з організації праці та регулювання соціальнотрудових відносин [1]
Аудит персоналу – оцінка відповідності кадрового потенціалу організації її цілям та стратегії розвитку бізнесу [2]
Аудит персоналу це – сукупність методів кількісної і якісної
оцінки персоналу в цілому і його окремих параметрів, метою
яких є виявлення слабких і сильних сторін колективу,
тенденцій його розвитку і можливі варіанти поведінки в
обстановці, що змінилася [4]

Аналізуючи представлені визначення ми прийшли до таких висновків.
Умовно науковців можна поділити на дві групи: дослідники що вбачають в
аудиті персоналу лише перевірку відповідності кадрової політики цілям
організації, інші – у систематичному контролі персоналу. І перша і друга
група визначень є певною мірою недосконалою, оскільки не передбачають
досягнення комплексних цілей, на які спрямований аудит персоналу. Тому
вважаємо за потрібне запропонувати його уточнене визначення. Отже, аудит
персоналу це – процедура організаційно-правового та ділового (незалежного)
оцінювання ефективності системи (підсистем, функцій) управління
персоналом підприємства, його кадрового потенціалу й ступеня його
використання відповідно до стратегічних і поточних цілей підприємства.
На підприємствах аудит персоналу доцільно проводити у наступних
випадках:
1) наявність непродуктивних втрат часу, персонал залишається в
надурочний час;
2) необґрунтоване зростання чисельності управлінського персоналу;
3) відсутність стратегії розвитку підприємства та системи контролю
основних працівників діяльності;
4) наявні посадові інструкції є застарілими і не відображають
сучасних вимог до персоналу, атестація працівників не проводиться;
5) відсутність дієвої системи мотивації;
6) висока плинність кадрів;
7) майбутня реорганізація підприємства.
Головне завдання аудиту персоналу полягає у виявленні проблем,
пов’язаних із людськими ресурсами підприємства, у формулюванні завдань
та розробленні напрямів та щодо їх вирішення.
Об’єктом аудиту персоналу виступає трудовий колектив, різні сторони
його господарської діяльності та поведінки, методи управління персоналом
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організації.
В світовій практиці для здійснення аудиту персоналу окремі компанії
(аудиторські, консалтингові, кадрові агенції тощо) пропонують абонентське
обслуговування певних кадрових функцій чи процесів. При цьому
аудиторські підприємства визначають доцільність проведення аудиту, його
особливості на кожному етапі проведення. Однак, слід зазначити, що
незалежно від того, хто проводить аудит персоналу, він здійснюється на
підставі загальновизнаних для будь-якої аудиторської перевірки принципів:
професіоналізм, незалежність, достовірність, чесність і об’єктивність,
дотримання технічних стандартів. Разом з тим, такий принцип, як
незалежність, в основному властивий зовнішнім аудиторам, незалежним від
керівництва підприємства, що перевіряється. Працівники служби
внутрішнього кадрового аудиту знаходяться у відносній незалежності від
керівництва підприємства, а найімовірніше — безпосередньо підкоряються
йому.
Для послідовного проведення аудиту персоналу ми виділили три
головних етапи, які представлені у таблиці 2.
I Етап – проведення діагностики існуючої ситуації на підприємстві та
виявлення проблем, які потребують подальшого рішення.
II Етап – оцінка розроблених пропозицій та вибір оптимального
варіанту проведення змін на підприємстві.
III Етап – втілення в життя створеної програми змін та оцінка
результатів.
Таблиця 2
Етапи аудиту персоналу
№
Етап
Заходи, що реалізуються
з/п
1

2

3

1

Оцінка
відповідності
організаційної
системи
цілям
та
стратегіям
підприємства

- Комплексна
оцінка
існуючої
ситуації.
- Оцінка
всіх
ресурсів
та
можливостей підприємства.
- Прийняття рішень про майбутні
зміни в діяльності підприємства

2

Організація та кадрове
проектування

- Розробка критеріїв бажаного стану
підприємства.
- Визначення альтернативних шляхів
удосконалення.
- Аналіз наслідків, які можуть бути в
результаті змін
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Продовження табл. 2
3

Реалізація нової програми

-

Організація та планування змін
Впровадження змін;
Аналіз нового стану організації
Оцінка ефективності процесу змін

Успішність проведення кадрового аудиту залежить від інформаційного
забезпечення аудиторів. Основними джерелами інформації для проведення
кадрового аудиту є звітність про працю та внутрішні документи , які
використовуються в документообігу системи управління персоналом, а також
результати анкетування та інтерв’ю з керівним складом підприємства і
фахівцями відділу по роботі з персоналом.
Результати проведеного аудиту персоналу аудитори оформляють у
вигляді висновку, який є офіційним документом та містить інформацію про
результати діагностики управління персоналом на підприємстві та розроблені
пропозиції.
Висновки. Таким чином, на підставі викладеного матеріалу можна
зробити висновок про те, що під аудитом персоналу слід розуміти процедуру
організаційно-правового та ділового (незалежного) оцінювання ефективності
системи (підсистем, функцій) управління персоналом підприємства, його
кадрового потенціалу й його реалізації відповідно до комплексних цілей
підприємства.
Для обґрунтування необхідності проведення аудиту персоналу ми
визначили ключові випадки його застосування та основне завдання, яке
полягає у знаходженні проблем, пов'язаних з персоналом підприємства та
розробкою напрямів удосконалення його використання та розвитку.
Для систематизації даного процесу ми умовно поділили аудит
персоналу на три етапи, які мають свої особливості та умови проведення.
1. Менеджмент персоналу : навч. посіб. [вид. 2-ге, без змін] / В. М. Данюк,
В. М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. — К. :
КНЕУ, 2006. — 398 с.
2. Одегов Ю. Г. Аудит и контроллинг персонала : учебник / Ю. Г. Одегов,
Т.
В. Никонова. — М. : Альфа-Пресс, 2006. — 560 с.
3. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А. Я. Кибанова. —
2-е изд., доп и перераб. — М. : ИНФРА-М, 2005. — 638 с.
4. Білорус Т. В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства :
монографія / Т. В. Білорус. — Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2007. — 174 с.
5. Иванова Е. Аудит предпреятий [Электронный ресурс] / Е. Иванова. — Режим
доступа : http://www.job- .ru/nnovgorod/issue/s33_07_2.htm.
6. Куценко О. Організаційно-кадровий аудит: теорія і практика практика / О.Куценко
// Відділ кадрів. — 2001. — № 22. — С. 20–22.
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7. Перелік послуг, які можуть надаватися аудиторами (аудиторськими фірмами) :
затверджено рішенням Аудиторської палати України № 182/5/від 27 вересня 2007 р.
[Електронній ресурс]. — Режим доступу : http://www.liga.zakon.ua.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Визначено основні завдання організації обліку основних засобів. Виявлено
недоліки та розроблено рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.
Ключові слова: основні засоби, організація обліку, документообіг.

Savchenko T.
ORGANIZATION ACCOUNTING OF FIXED ASSETS
The main task of accounting for fixed assets. Revealed shortcomings and
recommendations developed to address data deficiencies.
Keywords: the fixed assets, organizing accounting paperwork.

Савченко Т.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Определены основные задачи организации учета основных средств. Выявлены
недостатки и разработаны рекомендации по устранению отмеченных недостатков.
Ключевые слова: основные средства, организация учета, документооборот.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Для підприємства,
будь-якої форми власності, неможливо представити діяльність без
використання основних засобів, що зумовлює необхідність ведення обліку.
Для ведення чіткого та оперативного обліку основних засобів необхідна
налагоджена система організації їх обліку. Недосконалість організації обліку
спричиняє втрату частини інформації, її змісту і призначення, унеможливлює
прийняття управлінських рішень та здійснення самого процесу управління
ефективністю використання основних засобів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питаннями організації обліку займалось багато вітчизняних
учених, серед них: М.Т. Білуха, І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинень,
А.М. Герасимович, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, В.П. Завгородній, П.О. Куцик,
В.Г. Лінник, В.О. Озеран, Ю.І. Осадчий, В.М. Пархоменко, В.С. Лень,
М.С. Пушкар, В.В. Сопко та ін. Їх розробки мають велике практичне та
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теоретичне значення для обліку. Проте, питанням організації обліку основних
засобів на даний час приділяється недостатня увага. Вони потребують
додаткового вивчення та переосмислення.
Цілі статті. Висвітлення основних принципів організації обліку
основних засобів на підприємстві, виявлення певних недоліків і розробка
рекомендацій щодо усунення їх.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Організація бухгалтерського
обліку відіграє важливу роль у роботі керівника бухгалтерської служби. Її
призначенням є вдосконалення і раціоналізація оброблення інформації,
розподіл робіт між персоналом бухгалтерії, наукова організація праці.
Думки
вчених
розділилися
стосовно
поняття
організація
бухгалтерського обліку. Так, А.Н. Кашаєв під організацією бухгалтерського
обліку розуміє ―поєднання елементів облікового процесу в її статичному та
динамічному стані, що забезпечує найбільш активний вплив обліку на
процеси виконання плану, а також збереженість виробничих ресурсів і
дотримання режиму економії‖.
Нами запропоновано своє трактування поняття ―організація обліку‖ –
це сукупність дій спрямованих на забезпечення цілісної системи обліку,
забезпечення її безперервності та послідовності, яка надаватиме повну,
достовірну інформацію її користувачам.
Основні засоби – це матеріальні активи, які використовуються
підприємством у процесі своєї діяльності, вартість яких перевищує 2500
гривень за одиницю, яка зменшуватиметься шляхом нарахування
амортизаційних відрахувань, та строком корисного використання більше 1
року (це відповідає вимогам Податкового кодексу України).
Основними завданнями організації обліку основних засобів ми
виділяємо: правильне і своєчасне документальне оформлення та
відображення у регістрах обліку операцій з основними засобами; правильне
та своєчасне відображення в обліку сум зносу (амортизації) основних засобів;
контроль за витратами на ремонт основних засобів, правильне відображення
даних витрат; контроль за ефективністю використання основних засобів;
відображення інформації про наявність та рух основних засобів за
структурними підрозділами (у межах матеріально відповідальних осіб);
встановлення результатів від вибуття основних засобів.
Облік основних засобів можна розділити на три етапи: первинне
спостереження (первинний облік); узагальнення (обробка даних);
представлення звітних даних (звітність). Кожний етап включає в себе певну
сукупність операцій. У свою чергу, кожна операція повинна мати
документальне підтвердження, для її визначення.
Послідовність відображення операцій в документах дає змогу скласти
схему організації обліку основних засобів на підприємстві (рис. 1).
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Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
(ОЗ-1), акт на установку, пуск і монтаж будівельної машини (ОЗ-5),
технічна документація

Картка обліку
руху основних
засобів (ОЗ-8)

Інвентарна картка обліку основних засобів (ОЗ-6);
інвентарна книга (замість інвентарних карток на
підприємствах з невеликою кількістю основних
засобів) (ОЗ-9); акт на списання основних засобів
(ОЗ-3); акт на списання автотранспортних засобів
(ОЗ-4)

Розрахунок амортизації

Регістри аналітичного і
синтетичного обліку капітальних
інвестицій

Регістри обліку за рахунком
131 ―Знос (амортизація) ОЗ‖

Головна книга

Бухгалтерська, податкова та статистична звітність

Рис. 1. Схема організації обліку основних засобів.
Дану схему можна розділити на три блоки: первинний облік, поточний
облік, узагальнення.
До складових організації бухгалтерського обліку на підприємстві
відносяться раціональна документація операцій і документообіг, план
рахунків, форми та методи обліку, форми організації розрахункових робіт
тощо. Для забезпечення рівномірного руху документів, для запобігання
затримок і нагромаджень на окремих місцях, для кожного виду документів
розробляється графік документообігу. Графік передбачає послідовність
проходження документів, робота, що виконується кожною ланкою,
указуються конкретні виконавці, відповідальні за дотримання встановленого
порядку і термінів оформлення й обробки документів. Чітко сформована
система документообігу на підприємстві дає можливість швидкого
оброблення документів, підвищує відповідальність працівників, своєчасне їх
відображення в реєстрах.
З метою належної організації обліку основних засобів нами розроблено
графік документообігу (рис. 2), в якому виділено три стаді: первинний облік,
поточний та узагальнюючий етапи відображення інформації про основні
засобі.
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Первинні документи з надходження і вибуття ОЗ

Виробничий звіт
(капітальні інвестиції)

Інвентарні картки

Опис
інвентарних
карток

Інвентарний
список ОЗ

Картка
обліку
руху ОЗ

Реєстри
аналітичного та
синтетичного

обліку
Поточний облік

Головна книга

Узагальнюючий етап

Рис. 2. Графік документообігу основних засобів
Первинний облік зосереджується на зібранні інформації необхідної для
подальшого ведення обліку, тому даний етап є досить важливим.
Недостовірність і неповнота інформації спричинить виникнення помилок на
подальших стадія обліку. Важливою складовою є достатність і оптимальність
інформації яка зосереджується в первинних документах. На даний час
первинні документи потребують значного доопрацювання. З певних їх форм
необхідно вилучити застарілі графи, наприклад: код норми амортизаційних
відрахувань, дату початку сплати за основні засоби, поправочний коефіцієнт
тощо. Вилучення застарілих показників зменшить обсяги роботи облікового
апарату та дозволить зосередитись на результативній інформації, що
безпосередньо впливає на прийняття управлінських рішень щодо наявності
основних засобів і режиму їх використання, а це підвищить ефективність
обліку.
Звіти і додані до них первинні документи підлягають бухгалтерській
обробці, при цьому суми з них групуються за кореспондуючими рахунками
(субрахунками). Зміст звітів про рух матеріальних цінностей відповідає
побудові і змісту журналів за відповідними рахунками і субрахунками. Таке
взаємне погодження змісту реквізитів звітів і реєстрів обліку необхідне тому,
що підставою для записів у них є підсумки за кореспондуючими рахунками
(субрахунками), відображеними у звітах.
Щодо типових форм розрахунків амортизації, то вони є загальними для
всіх методів нарахування амортизації, що робить досить громісткими та
незручними в користуванні. Оскільки на законодавчому рівні відбулися
значні зміни в порядку нарахування, та об’єктів нарахування амортизації,
виникає необхідність удосконалення форм розрахунків.
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У зв’язку з цим нами запропоновано розрахунок, який підходить до всі
методів нарахування амортизації за винятком виробничого методу.
Інформацію з первинних документів, звітів та іншої документації
узагальнюється та групується. Для цього використовують реєстри обліку, де
інформація групується за рахунками та подається в грошовому вимірнику.
Обліковувати основні засоби слід в розрізі місць їх експлуатації та
матеріально відповідальних осіб. Нами запропоновано картку обліку
основних засобі, яка ведеться у розрізі структурних підрозділів та МВО.
З урахуванням міжнародного співробітництва існує необхідність
ведення обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів. Важливим
етапом удосконалення обліку основних засобів є гармонізація П(С)БО 7 з
М(С)БО 16 "Основні засоби", зокрема, у частині:
а) у П(С)БО 7 потрібно визначити необхідність проводити переоцінку
основних засобів лише в тому разі, якщо їх справедливу вартість можна
достовірно визначити;
б) варто запровадити способи можливого визначення справедливої
вартості об’єкта основних засобів, яка повинна бути документально засвідчена;
в) при операціях обміну варто оцінювати об’єкт основних засобів за
справедливою вартістю, а не виходити з їх поділу на подібні чи неподібні
об’єкти, що є досить абстрактним положенням;
г) у П(С)БО 7 доцільно дати посилання на П(С)БО 28 "Зменшення
корисності активів" щодо встановлення порядку зменшення корисності активів
[5].
Висновки. Основними проблемами організації обліку основних засобів є:
невідповідність вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
розбіжність між бухгалтерським і ―податковим обліком‖; недосконалість
первинного обліку; оптимізація форм первинних документів. Належна
організація обліку на даний момент є досить дискусійним і трудомістким
питанням. А наявність розбіжностей у нормативних документах має негативний
вплив на організацію обліку в цілому по підприємству. Тому дані питання
потребують вирішення як в теоретичному, так і практичному аспекті.
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ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В МОЛОКОПЕРЕРОБНІЙ
ГАЛУЗІ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Ринкові процеси, які значно впливають на обсяг виробництва і реалізації
продукції, структуру та розмір витрат відповідно впливають на собівартість готової
продукції.
В
сучасних
умовах
господарювання
збільшується
потреба
товаровиробників в оперативній інформації про те, у що обходиться підприємству
виробництво продукції, який взаємозв’язок між витратами, обсягом виробництва та
рентабельністю, які напрями та резерви зниження цих витрат з метою ефективного
управління формуванням собівартості. За цих обставин для керівництва
молокопереробних підприємств все більшого значення набуває організація дійової
внутрішньогосподарської системи управління, яка повинна стати основним засобом
досягнення оптимального рівня рентабельності виробництва.
Ключові слова: витрати, управління витратами, молокопереробна галузь.

Semeniaka A., Semeniaka D.
MANAGEMENT FUNCTION COSTS IN DAIRY INDUSTRY IN
TERMS OF MARKET RELATIONS
Market processes that significantly affect the volume of production and sales, the
structure and size of costs under influence the cost of finished products. In the current
economic conditions increased demand producers in new information about what it costs the
company manufacturing products that the relationship between costs, production volume and
profitability that direction and reserves to reduce these costs in order to effectively control
the formation cost. Under these circumstances, management of dairy enterprises increasingly
important organization of an effective farm management system, which should become the
primary means of achieving optimal profitability.
Keywords: costs, cost management, dairy industry.

Семеняка А.А., Семеняка Д.В.
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Рыночные процессы, которые значительно влияют на объем производства и
реализации продукции, структуру и размер расходов соответственно влияют на
себестоимость готовой продукции. В современных условиях хозяйствования
увеличивается потребность товаропроизводителей в оперативной информации о том,
во что обходится предприятию производство продукции, взаимосвязь между
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затратами, объемом производства и рентабельностью, какие направления и резервы
снижения этих расходов с целью эффективного управления формированием
себестоимости. В этих обстоятельствах для руководства молокоперерабатывающих
предприятий все большее значение приобретает организация действующего
внутрихозяйственной системы управления, которая должна стать основным средством
достижения оптимального уровня рентабельности производства.
Ключевые слова: затраты, управление затратами, молокоперерабатывающая
отрасль.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Незалежно від форм
та сфери діяльності сучасних виробничих підприємств, головне для них – це
отримання прибутку, що має місце тільки в тому випадку, коли виручка від
продажу продукції буде перевищувати витрати на їх виробництво, тобто
собівартість.
Собівартість продукції – це грошова форма частини вартості, яка
утворюється з витрат використаних засобів і предметів праці та заробітної
плати на її виготовлення [2, с.8]. Собівартість є об’єктивною економічною
категорією і головним якісним показником, який відображає всі сторони
виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства . Принцип
історичної собівартості, покладений в основу бухгалтерського обліку,
передбачає пріоритетну оцінку активів підприємства, виходячи з витрат на їх
виробництво і придбання [1, с.26].
Ринкові процеси, які значно впливають на обсяг виробництва і
реалізації продукції, структуру та розмір витрат відповідно впливають на
собівартість готової продукції. В сучасних умовах господарювання
збільшується потреба товаровиробників в оперативній інформації про те, у
що обходиться підприємству виробництво продукції, який взаємозв’язок між
витратами, обсягом виробництва та рентабельністю, які напрями та резерви
зниження цих витрат з метою ефективного управління формуванням
собівартості. За цих обставин для керівництва молокопереробних
підприємств все більшого значення набуває організація дійової
внутрішньогосподарської системи управління, яка повинна стати основним
засобом досягнення оптимального рівня рентабельності виробництва.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Необхідно відмітити, що деякі економісти [ 3 с.168, 8 с.258, 10
с.505] при визначенні назви такої системи говорять про необхідність
управління собівартістю. Але собівартість є економічною категорією, тому
управляти нею неможливо. В той же самий час управляти процесами та
факторами, які впливають на формування складу собівартості, на її рівень не
тільки можливо, а й необхідно. Виходячи з цих позицій, вважаємо за потрібне
говорити не про управління собівартістю а про управління витратами, які
формують собівартість продукції.
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Цілі статті. Розглянути методичні аспекти сфери діяльності сучасних
виробничих підприємств, головне для них – це отримання прибутку, що має
місце тільки в тому випадку, коли виручка від продажу продукції буде
перевищувати витрати на їх виробництво, тобто собівартість.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням
отриманих
результатів.
Управління
витратами
представляє собою планомірний процес формування затрат, визначення
оптимальної собівартості, конкурентно-спроможної продажної ціни та
достатньої рентабельності окремих видів продукції та виробництва в цілому
за допомогою систематичного контролю за відхиленнями фактичних
результатів від нормативних чи запланованих. Оптимальне забезпечення
ефективності цього процесу вимагає чіткої взаємодії всіх його елементів та
взаємоузгодженості всіх його функцій, основними з яких є прогнозування,
планування, облік, контроль, організація виробництва, аналіз та регулювання.
Дослідження показують, що на практиці всі ці функції управління
витратами, які раніше в цілому забезпечували виконання поставлених перед
управлінським персоналом молокопереробних підприємств традиційних
задач, в сучасних умовах мають суттєві недоліки. Так, значна частина
економії матеріальних витрат при виробництві молокопродукції може бути
досягнута за рахунок впровадження нової техніки та передових технологій.
Взагалі, 63% підприємств вважають, що використання новітніх технологій є
одним із резервів зниження собівартості молокопродукції .
Загальна
концепція
зниження
собівартості
продукції
молокопереробних підприємств базується на двох підходах (рис.1.1):
 зниження основних (прямих) витрат;
 зниження непрямих витрат.
Наприклад, при виробництві сиру з використанням біополімерів
сироватка не утворюється, тому всі корисні компоненти молока залучаються
у переробку, за рахунок чого вихід готової продукції в перерахунку на сухі
речовини збільшується на 20 %. Нова технологія виготовлення сичужних
сирів з використанням сировини рослинного походження дозволяє 30 %
молочного жиру замінити рослинним. В умовах дефіциту молочної сировини
це дозволяє збільшити обсяги виробництва сичужних сирів у 1,2 –1,3 рази,
збільшити вихід сиру з одиниці сировини на 15% та зменшити собівартість на
20-25% [5]. Таким чином, впровадження у виробництво нових видів продукції
повинно сприяти підвищенню ефективності діяльності.
Але досягти позитивного результату можна лише при попередньому
проведенню на підприємствах аналізу очікуваної ефективності від випуску
нових видів молоко продукції та прогнозного планування її асортименту в
умовах дефіциту ресурсів.
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Зниження собівартості молокопродуктів

Зниження основних (прямих)
витрат

Зниження непрямих
(комплексних) витрат

Процедури

Процедури

Аналіз відхилень
комплексних
витрат

Аналіз відхилень
витрат по прямих
матеріальних та
трудових витратах

Гнучке
планування та
аналіз нормативів
комплексних
витрат

Аналіз нормативів
витрат

Стимулювання
зниження
комплексних
витрат

Економікоматематичне
моделювання

Аналіз
ефективності
діючих норм та
нормативів
Аналіз
маржинальної
рентабельності
продукту

Аналіз
альтернативних
варіантів
діяльності

Рис. 1.1. Загальна концепція зниження собівартості продукції в системі
управління молокопереробним підприємством
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На практиці недостатнє використання всіх можливостей та сучасних
методик функцій управління витратами та відсутність інтеграції між ними
призвело до того, що хоча асоціацією ―Укрмолпром‖ з 2000 р. було
розроблено і впроваджено на підприємствах близько 40 видів нової
молокопродукції в 16 типах упаковки, зниження витрат чи підвищення рівня
прибутку при цьому не відбулося. Тому крім застосування традиційних
елементів обліку, контролю, аналізу та планування (облік за видами витрат та
за об’єктами калькуляції, контроль за центрами відповідальності,
нормативний облік, нормативне калькулювання, аналіз витрат за елементами
та витрат на 1 грн., перспективне планування ), для ефективного управління
витратами необхідно використовувати також методи пофакторного аналізу
відхилень фактичних витрат від прогнозних, аналізу ―витрати-обсягприбуток‖, визначення оптимального використання ресурсів, розрахунки
маржинального доходу та ін.
Взаємодія всіх цих елементів дозволяє сформувати удосконалену
систему управління витратами, яка здатна в умовах ринкової економіки
реалізовувати оптимальні управлінські рішення у вигляді регулюючих дій.
Об’єктом управління цієї системи є витрати підприємства з точки
зору їх оптимального використання. При цьому, в організаційному плані,
необхідне інтегрування всіх сервісних функцій з формування обліковоекономічної інформації всередині підприємства в єдиний блок управління на
основі
комплексної
автоматизації
управління
молокопереробним
підприємством.
Система управління витратами повинна виконувати наступні задачі:
зниження споживання ресурсів на одиницю продукції; зниження
матеріаломісткості та трудомісткості продукції; ліквідація браку та
невиправданих втрат. Інтегроване вирішення цих задач є складовою
частиною загальної концепції управління витратами виробничого
підприємства з метою зниження собівартості продукції .
Враховуючи існуючий рівень розвитку виробництва молокопродукції
більш поширеним на практиці є застосування процедур першого підходу,
який базується на підрахунку витрат та встановленні цін на основі точної
інформації про обсяги виробництва, види сировини та матеріалів,
ефективності методів закупівлі. При цьому нормативи витрат сировини,
матеріалів, робочої сили встановлюються виходячи з існуючої технології,
наявного обладнання, системи стимулювання; комплексні виробничі витрати
базуються на попередньо встановлених чи планових стандартах. Отримана
інформація про діяльність підприємства інтегрується в єдиній базі даних і
застосовується для аналізу відхилень при використанні ресурсів, регулюється
вартість робочої сили, вирішується питання ефективності виробництва
окремих видів продукції.
Автоматизація
обліково-аналітичних
процедур
на
основі
застосування нових комп’ютерних технологій дозволяє з метою зниження
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основних
витрат
використовувати
комплекси
фундаментальних
взаємопов’язаних економіко-математичних моделей [9]. Побудова імітаційної
моделі економічного процесу на основі економіко-математичного
моделювання дозволяє пристосувати традиційні та сучасні елементи системи
управління витратами до використання ПЕОМ. Наприклад, важливою
задачею, яка вирішується при плануванні виробництва молокопродуктів, є
визначення рецептури на всі найменування. Для цієї задачі критерієм
оптимальності в умовах ринку є забезпечення мінімальної собівартості
продукту при наявності різних рецептурних наборів використовуваних видів
сировини. Оскільки собівартість 1 т молокопродукту в значній мірі залежить
від номенклатури використовуваної сировини та матеріалів, при розрахунку
рецептури необхідно враховувати не тільки вимоги ДЕСТу, але і величину
витрат на виробництво. В результаті вирішення даної задачі визначають такі
рецептури, які відповідають ДЕСТу та при цьому мають мінімальну чи задану
собівартість.
Використання економіко-математичної моделі для планування
рецептури молокопродуктів дозволяє виявити резерви зниження собівартості
та підвищення ефективності виробництва завдяки раціональному підбору
сировини.
Вивчення причин, які впливають на зміну собівартості
молокопродукції, передбачає, крім аналізу досягнутих результатів, ще й
порівняльну оцінку ряду альтернативних варіантів та вибір з них
оптимального, який найбільше відповідає цілям підприємства. Для цього на
базі інформації, яку надає інтегрована система господарського обліку
необхідно вирішувати наступні оперативні та перспективні задачі:
1) оперативні задачі
 аналіз ―витрати-обсяг виробництва-прибуток‖ та визначення точки
беззбитковості виробництва ;
 планування асортименту виготовлення молокопродукції ;
 визначення структури випуску молокопродукції з урахуванням
лімітуючого фактору (обмеження по сировині);
 прийняття рішень з ціноутворення.
2) задачі перспективного характеру
 розвиток інвестицій;
 придбати чи виробляти;
 про доцільність освоєння нових видів молокопродукції.
Аналіз ―витрати-обсяг виробництва-прибуток‖ молокопереробні
підприємства можуть використовувати для визначення впливу, який
здійснюють зміни у витратах, ціні продукції, обсягу його виробництва та
номенклатурі на величину прибутку від реалізації, а також для оцінки зміни
одного з цих факторів чи декількох факторів разом. Важливим елементом
такого аналізу є розрахунок точки беззбитковості – обсягу реалізації, при
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якому доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток рівняється
нулю.
Для визначення критичної кількості молока, яке повинно бути
перероблене даним підприємством для отримання прибутків необхідно
визначити взаємозв’язок прибутку та обсягу переробки молока. Так досить
значні обсяги переробки молока для отримання прибутку є результатом
існуючих високих заготівельних цін на молоко та високих витрат на
виробництво, невисоких оптових цін на готову молокопродукцію та низького
рівня рентабельності виробництва на даному підприємстві.
Зона маржинального прибутку знаходиться між лініями доходу від
реалізації та змінних витрат. Маржинальний дохід зростає в міру зростання
реалізації масла. При збільшенню обсягу реалізації масла в місяць (точка
беззбитковості виробництва масла) маржинальний дохід (X) дорівнює cумі
постійних витрат (Y), тобто Х = Y, а при подальшому збільшенні продажу
цієї продукції забезпечується зростання маржинального прибутку.
Використання прийомів аналізу беззбитковості в практичній
діяльності молокопереробних підприємств дає змогу планувати і
контролювати обсяги випуску окремих видів молокопродуктів з метою
отримання оптимального рівня рентабельності виробництва.
Розраховані показники беззбитковості застосовуються і при
ціноутворенні, тому що зміна ціни на продукт буде обов’язково пов’язана зі
зміною обсягу виробництва або зміною валового доходу від реалізації. В
умовах існування фіксованих роздрібних націнок на молокопродукти для
молокопереробних підприємств важливим є встановлення обґрунтованих
відпускних цін з врахуванням цих націнок, при цьому необхідно
розраховувати точки реалізації та графіки беззбитковості продукту як в цінах
виробника так і в цінах торгівлі.
Ринкові умови господарювання змушують при визначенні напрямків
зниження собівартості аналізувати не лише прямі витрати, а й комплексні.
При цьому використовуються методи гнучкого планування накладних витрат;
та аналіз відхилень по комплексним витратам, що допомагає менеджерам
оцінити результати виробничої діяльності центрів відповідальності
підприємства з врахуванням коливання обсягів виробництва та виявити
резерви зниження витрат. Крім того необхідно встановлювати контрольні
плани скорочення комплексних витрат для всіх підрозділів підприємства
(виробничих та невиробничих) та розробляти стимулюючі заходи, які
сприяють цьому скороченню.
Основною процедурою розробки заходів до зниження комплексних
витрат є аналіз маржинальної рентабельності, який в умовах виробництва
багатьох видів молокопродуктів дозволяє планувати випуск такого
асортименту, який є рентабельним без врахування величини постійних
комплексних витрат.
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Застосування на практиці запропонованих підходів та процедур
реалізації концепції управління витратами дозволить послідовно аналізувати
собівартість різних молокопродуктів, забезпечити вибір оптимального
асортименту і обсягу виробництва на всіх етапах виробничого процесу.
Дослідження показують, що ефективне функціонування системи
управління
витратами
неможливе
без
застосування
сучасних
автоматизованих систем та новітніх комп’ютерних технологій. Враховуючи
значні масиви обліково-економічної інформації та складні аналітичні й
прогнозні розрахунки, які використовуються для аналізу, контролю та
прогнозуванню показників діяльності молокопереробних підприємств,
необхідними умовами для реалізації запропонованої концепції системного
управління витратами є поєднання всіх АРМ в єдину мережу автоматизованої
системи управління підприємством [66]. За рахунок використання
інтегрованої бази даних відразу після введення інформація оперативного
обліку стає доступною для обробки в бухгалтерії, при цьому складання
звітності займає не більше 2 – 3 годин замість декількох днів [4, 6 с.53].
Комплексні системи автоматизації управління також дозволяють
контролювати відповідність різних первинних документів, які стосуються
однієї операції і виписуються різними співробітниками підприємства
(наприклад відповідність товаро-транспортних, прибуткових і видаткових
накладних). При цьому на запит користувачів формуються звіти різного
ступеня аналітичності та виділяються документи, по яким виявлені
розходження.
Однією з найбільших переваг комплексної автоматизації управління є
наявність розвинених засобів моніторингу собівартості виробленої продукції.
При ручній обробці даних, чи при частковій автоматизації обчислення
собівартості в умовах випуску широкої номенклатури молокопродукції
відбувається з значним запізненням. В результаті постійного коливання цін
на сировину та матеріали важко вчасно оцінити фактичні витрати, тому на
більшості підприємств галузі виникає ситуація, коли виручка від реалізації
окремих видів продукції не покриває собівартості її виробництва.
Використовуючи
комплексні
системи
управління
,
спеціалісти
молокопереробних підприємств мають можливість вчасно отримати
оперативну інформацію про всі фактичні витрати [7]. Важливим є також те,
що сучасні комплексні автоматизовані системи дозволяють автоматично
розраховувати повну собівартість молокопродуктів з використанням різних
баз розподілу комплексних витрат, при цьому існує можливість виконувати
такий розрахунок багаторазово, що дозволяє оперативно контролювати склад
витрат і своєчасно приймати необхідні управлінські рішення. В умовах
часткової автоматизації такі розрахунки звичайно проводяться один раз в 2 –
3 місяці після закінчення звітного періоду та носять ретроспективний
характер.
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Висновки. Структура комплексної системи управління молокопереробним підприємством, яка об’єднує автоматизовані системи управління
виробництвом, оперативного управління технологічним процесом та
управління
підприємством
і
включає
автоматизовану
систему
бухгалтерського обліку, є реалізацією сучасного системного підходу до
управління підприємством на основі застосування комплексної комп’ютерної
технології управління.
Впровадження такої комплексної автоматизації призводить до чіткості
та взаємодії роботи господарського механізму молокопереробного
підприємства завдяки реалізації всіх функцій управління та забезпечення
зворотнього зв’язку між всіма рівнями діяльності та управління.
Організація виробництва при цьому стає більш ефективною та
продуктивною внаслідок інтеграції ресурсів, синхронізації діяльності різних
центрів відповідальності, уникненню розбіжностей між показниками, що
сприяє зниженню витрат та собівартості продукції.
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Сизоненко Е.В.
ФИНИНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМ
В статье определена сущность Международных стандартов финансовой
отчетности в соответствии с законодательством Украины. Проанализирован процесс
перехода на МСФО по требованиям стандарта IFRS № 1 «Первое применение
МСФО».
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Однією з передумов
активного розвитку країни та її співпраці із країнами з розвиненою
економікою є ведення бухгалтерського обліку підприємств за Міжнародними
стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Тому, актуальною проблемою
сьогодення є організація впровадження на вітчизняних підприємствах МСФЗ.
Стратегія реформування системи бухгалтерського обліку, яка існує в Україні
на сьогодні, передбачає застосування МСФЗ що характерно для більшості
країн з розвиненою інфраструктурою ринкових відносин.
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Міжнародні стандарти фінансової звітності являють собою ефективний
інструмент підвищення прозорості і зрозумілості економічної інформації як
для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання використання МСФЗ в Україні висвітлювались у працях
таких відомих науковців як С. Голов, Т.В. Картузова, М. Омелянович,
В.А. Сопко, П.С. Швець та ін. Вчені розглядали питання гармонізації
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також визначення основних
напрямків удосконалення бухгалтерського обліку в Україні на основі
міжнародного досвіду. Проте, у науковій літературі проблеми, з якими
зіткнулись українські підприємства в контексті цих змін, поки залишаються
недостатньо висвітленими.
Цілі статті. Метою статті є визначення сутності МСФЗ, оцінка переваг
та недоліків застосування МСФЗ на вітчизняних підприємствах, а також
визначення особливостей складання фінансової звітності за МСФЗ.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Згідно ст. 1 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» «міжнародні
стандарти фінансової звітності - прийняті Радою з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання
фінансової звітності», [1].
Згідно п.7 МСБО № 1 «міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ) - це стандарти та тлумачення, видані Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Вони охоплюють:
 міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS – International
Financial Reporting Standards);
 міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS – International
Accounting Standards);
 роз’яснення, підготовленні Комітетом з тлумачень міжнародної
фінансової звітності (далі – КТМФЗ);
 роз’яснення, підготовленні колишнім Постійним комітетом з
тлумачень (далі – ПКТ) [7].
МСФЗ – це ефективний інструмент підвищення прозорості та
зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб'єктів господарювання,
створює достовірну базу для визначення доходів і витрат, оцінювання активів
і зобов'язань [4].
Згідно зі ст. 12-1 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» визначено сферу застосування МСФЗ. Сфера застосування МСФЗ
поширюється:
 на публічні акціонерні товариства, банки, страховики – з
2012 року;
 на підприємства, які надають фінансові послуги, крім страхування
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та пенсійного забезпечення, а також здійснюють недержавне пенсійне
забезпечення – з 2013 року;
 на підприємства, які провадять допоміжну діяльність у сферах
фінансових послуг і страхування – з 2014 року.
Необхідність розроблення міжнародних стандартів викликана
процесом уніфікації наявних національних вимог і правил ведення обліку та
складання звітності в різних країнах. Таким чином, МСФЗ є системою, яка не
пов'язана напряму з економікою окремих країн та не має власних традицій.
Основою системи МСФЗ є результат домовленостей між представниками
різних систем звітності (передусім, країн – членів Комітету МСФЗ).
Міжнародні стандарти, які ухвалює Рада МСБО, мають
рекомендаційний характер і не домінують над національними положеннями,
які регулюють ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності в певній країні і є невід'ємною частиною національного
господарського законодавства про діяльність суб'єктів господарювання.
Згідно з П(С)БО № 1, фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що
містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період [2]. На відміну від України,
в світовій практиці не використовуються регламентовані форми фінансової
звітності та плану рахунків.
Підприємства, які повинні складати фінансову звітність за МСФЗ,
застосовують ті самі форми звітності (Баланс, Звіт про фінансові результати,
Звіт про рух грошових коштів та Звіт про власний капітал), що й інші
підприємства. Але в цих формах потрібно заповнити відповідне поле:
звітність складена за П(С)БО чи за МСФЗ. Примітки за формою 5 з 2012 року
складатимуть лише підприємства, що звітують за П(С)БО. Акціонерні
товариства та страхові компанії складають примітки виключно за
міжнародними стандартами.
Фінансову звітність за міжнародними стандартами регулюють три
стандарти, основним з яких є МСБО № 1 «Подання фінансових звітів», [7].
Метою МСБО № 1 є визначення основ подання фінансових звітів загального
призначення суб’єкта господарювання для забезпечення зіставності та
порівняння їх за попередні періоди, а також з фінансовими звітами інших
суб’єктів господарювання. Для досягнення цієї мети МСБО № 1 вимагає
розкриття певної інформації безпосередньо в балансі, звіті про прибутки і
збитки, звіті про зміни у власному капіталі, а також у примітках, тоді як ці
питання у національному законодавстві регулюються такими положеннями:
П(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО № 2
«Баланс», П(С)БО № 3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО № 4 «Звіт
про рух грошових коштів», П(С)БО № 5 «Звіт про власний капітал» [3].
Також був виданий спільний лист Національного банку, Міністерства
фінансів та Держкомстату України від 07.12.2011 року, який пояснював, що
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міжнародні стандарти застосовуватимуться починаючи із звітності за І
квартал 2012 року. Окремо в даному листі визначались нюанси складання
звітності за міжнародними стандартами:
 при першому складанні фінансової звітності за МСФЗ слід
керуватись IFRS 1 «Перша звітність за МСФЗ»;
 різниці, які виникають внаслідок застосування вимог МСФЗ до
операцій та подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ,
відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших
складових власного капіталу;
 підприємство повинно розкривати інформацію про те, як впливає
перехід на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні
доходи) і грошові потоки, адже це є вимогою IFRS № 1.
У процесі розгляду національних та міжнародних стандартів нами було
виявлено низку відмінностей.
По-перше, згідно з МСБО № 1 підприємства заохочуються до подання
фінансового огляду, складеного керівництвом, який містить опис і пояснення
основних рис результатів діяльності підприємства та його фінансового
становища, а також виклад основних невизначеностей. У П(С)БО подібного
фінансового огляду як додаткового звіту не передбачено.
По-друге, на відміну від МСБО № 1, у П(С)БО № 1 чітко визначено
якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності. Це
означає, що вони відсутні у МСБО № 1, проте непослідовність викладення
ускладнює їх розуміння та сприйняття;
По-третє, у МСБО № 1 детально визначено перелік користувачів
фінансової звітності та їх інформаційні потреби, тоді як П(С)БО № 1 дає
визначення користувачів без класифікації за певними групами.
Однак, в цілому між цими стандартами більше схожості, ніж
відмінностей, оскільки П(С)БО в Україні розроблялися відповідно до МСФЗ
[5].
Прийняття і використання МСФЗ є нагальною потребою державотворення України, входження її в цивілізований світ.
Однак, на сьогодні в Україні є низка проблем щодо запровадження
МСФЗ. При застосуванні МСФЗ фінансову звітність надалі недоречно буде
використовувати для статистичних узагальнень. Статистична звітність має
бути уніфікованою для всіх підприємств і не повинна впливати на їх
фінансову звітність. Тому запровадження МСФЗ потребує відповідних змін у
системі статистики [6].
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» підприємства ведуть бухгалтерський облік і
складають фінансову звітність у грошовій одиниці України. Це означає, що
фінансову звітність за МСФЗ в Україні можна складати лише у гривнях. З
цього слідує, що вітчизняним підприємствам заборонено застосовувати
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положення МСБО № 21 «Вплив змін валютних курсів» щодо переведення
статей фінансової звітності в іноземну валюту або з однієї іноземної валюти в
іншу [6].
Стосовно вимоги офіційного оприлюднення міжнародних стандартів
на веб-сайті Міністерства фінансів України слід зазначити наступне. МСФЗ
постійно змінюються та вдосконалюються, тому МФУ повинне подбати, щоб
на його веб-сайті завжди була остання їх версія.
Станом на 5.05.2012 р. в Україні є чинними:
 8 МСФЗ;
 30 МСБО;
 10 ПКТ;
 15 КТМСФЗ.
Якщо ж не враховувати зміни у МСФЗ та ті стандарти, що ще не
оприлюднені на веб-сайті МФУ, то звітність, складена за МСФЗ, буде не
повною і не відповідатиме самим МСФЗ.
Упровадження МСФЗ на вітчизняних підприємствах потребує
підготовки фахівців, які володіють методологією трансформації української
фінансової звітності в міжнародну. Ефективне впровадження МСФЗ в Україні
має супроводжуватися створенням методичних рекомендацій відносно
застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, міжнародною співпрацею у межах спеціалізованих професійних
організацій.
Застосовувати
основні
принципи
міжнародних
стандартів
бухгалтерського обліку та фінансової звітності треба всім підприємствам.
Однак необхідно встановити різні вимоги до розкриття інформації у
фінансовій звітності для різних груп підприємств з урахуванням обсягів їх
діяльності та операцій на ринках капіталів. Роль державних органів та
громадських професійних організацій полягає в підготовці до впровадження
МСБО та МСФЗ, у сприянні застосування та виконання цих стандартів.
Висновки. Отже, Міжнародні стандарти фінансової звітності
виступають ефективним інструментом отримання повної і зрозумілої
інформації про господарську діяльність суб'єктів господарювання, порівняння
результатів їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу
та ухвалення відповідних управлінських рішень на етапі інтеграції України до
світової економіки.
Звітність за міжнародними стандартами має забезпечувати повноту та
достовірність інформації про діяльність підприємства, надаючи можливість
оцінити та проаналізувати його привабливість для інвесторів та кредиторів.
Процес застосування МСФЗ повинен бути поступовим та цілеспрямованим.
Недоліки та невідповідності вітчизняної системи бухгалтерського обліку
мають усуватися відповідно до вимог ринкової економіки.
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РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассмотрены основные моменты организации ревизионной комиссии
на предприятии, ее сущность и основные задачи. Изложены толкования ревизии как
одной из форм внутрихозяйственного контроля.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На етапі переходу до
ринкової економіки підвищується роль внутрішньогосподарського контролю,
оскільки в новостворених підприємствах спостерігається звуження сфери
державного контролю та більше уваги приділяється самоконтролю. З метою
ведення ефективної фінансово-господарської діяльності на підприємствах
необхідно створювати контролюючі органи. Одним із таких органів і є
ревізійна комісія як внутрішній суб’єкт контролю і правильна її організація
призведе до ефективнішої та продуктивнішої діяльності усіх підрозділів
підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Розкриттю особливостей організації діяльності ревізійних комісій
сприяло вивчення праць таких науковців як: Грінчука М.С. [2],
Гордієнка П.Л., Кравчука В.М., Кузнєцова Н.С., Мельник Т.Ю. [3],
Лещенка Р.М. [6], Попадинець І.І. [5] та інших. Однак, залишається
проблематичним правильне та якісне проведення ревізійних перевірок на
підприємствах, задля чого постійно вдосконалюється система контролю і
ревізії.
Цілі статті. Ревізія (від латинського слова revisіо) означає "перегляд"
або "знову оглядаю". Дослідження поняття «ревізія» розглядається в різних
нормативних актах, а саме: Законом України "Про державну контрольноревізійну службу в Україні" визначено, що ревізія – це метод
документального контролю за фінансово-господарською діяльністю
підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових
питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття
недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей,
попередження фінансових зловживань [10, с. 240].
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Поняття ревізії, як системи
організаційно-контрольних заходів закріплене у п. 1.5 Інструкції з підготовки,
проведення контрольних заходів з питань фінансово-господарської діяльності
та реалізації їх матеріалів у митній службі України, де зазначено, що «ревізія
– це система організаційно-контрольних заходів, здійснюваних контрольно465
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ревізійним підрозділом з метою повної та всебічної оцінки фінансовогосподарської діяльності об’єкта контролю, виявлення в ній недоліків і
порушень, а також запобігання їм у майбутньому» [9 , с. 401].
У Стандартах державного фінансового контролю ревізія пояснюється
як «Контрольний захід, що є сукупністю способів і методичних прийомів
фінансового контролю (ревізія, перевірка, оцінка), які застосовуються
суб’єктами державного фінансового контролю в межах повноважень,
визначених Конституцією України та іншими актами законодавства [8].
Необхідність здійснення ревізій пояснюється і недостатнім впливом
поточного контролю на боротьбу з непродуктивними витратами,
безгосподарністю та розкраданням. Отже, ревізія фінансово-господарської
діяльності підприємств є не окремим разовим актом, що пов’язаним із діями
контрольного органу з перевірки діяльності того або іншого об’єкта [2].
В процесі управління роль ревізійної комісії дуже суттєва, адже об’єкт
управління, який не знаходиться під контролюванням суб’єкта управління
стає некерованим і виникає ризик здійснення розкрадань та правопорушень
[7, с. 147].
Ревізія охоплює наявність і рух всіх активів і пасивів підприємства.
Таким чином, об’єктами ревізії на будь-якому підприємстві є документальна
інформація про наявність та рух коштів, виробничих запасів, готової
продукції, основних засобів, капіталу, використання трудових ресурсів і
фонду оплати праці, процес створення і реалізації продукції, а також
розрахункові, кредитні операції, джерела формування коштів та їх цільове
використання [10, c. 241].
Основним завданнями ревізійної комісії є здійснення контролю за
наявністю і використанням коштів і матеріальних цінностей, перевірка стану і
достовірності бухгалтерського обліку і звітності суб’єктів господарювання,
розробка пропозицій щодо ліквідації недоліків і порушень [10, с. 241],
збереженням та економним використанням майна, виявлення резервів
збільшення обсягів виробництва та інше.
При здійсненні перевірки ревізійна комісія перевіряє:
- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності
товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного
обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення бухгалтерського обліку
всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- дотримання головою та членами правління товариства наданих їм
повноважень щодо розпорядження майном підприємства;
- своєчасність
та
правильність
здійснення
розрахунків
за
зобов’язаннями акціонерного товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного та інших фондів товариства;
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- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати акцій;
- фінансовий
стан
акціонерного
товариства,
рівень
його
платоспроможності, ліквідність активів, співвідношення власних та
позичкових коштів.
З метою забезпечення проведення перевірки діяльності ревізійним
органом підприємства, посадові особи і працівники структурних підрозділів
підприємства зобов’язані вчасно надавати повну та достовірну інформацію з
питань діяльності, що перевіряються ревізійними органами.
Обов’язковість та необхідність створення ревізійної комісії залежить
від форми власності чи виду діяльності підприємства. Відповідно до
законодавства обов’язковість створення ревізійної комісії на акціонерних
товариствах,
товариствах
з
обмеженою
відповідальністю
та
сільськогосподарських кооперативах розглянуто в Господарському кодексі
(ст. 106) [1], Законі України «Про господарські товариства» (ст. 49, 63) [4],
Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію» (ст. 19) [5] та Законі
України « Про акціонерні товариства » (ст. 49) [3].
Ревізійна комісія обирається з числа фізичних осіб, які мають цивільну
дієздатність, терміном на 3 роки. Для виконання покладених на неї завдань
ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб товариства подання
їй усіх необхідних матеріалів та особистих пояснень [10, с. 164].
В організації ревізійної роботи важливе місце належить плануванню,
від якого залежить раціональне використання контрольно-ревізійного апарату
і ефективності проведення ревізій. Планом ревізії є документ, в якому
визначені об’єкти ревізій, дати їх початку і закінчення, способи проведення та
перелік контрольно-ревізійних робіт.
Ревізійна комісія повинна здійснювати оперативний контроль за
фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом проведення:
 планових перевірок, які мають проводитися ревізійною комісією за
підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за рік з метою
подання загальним зборам акціонерів висновків за річними звітами та
балансами;
 позапланових перевірок повинні проводитися ревізійною комісією
за власною ініціативою, рішенням загальних зборів акціонерів, рішенням
наглядової ради та на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності
[7,с.
150].
Об’єкти ревізії закріплюються за ревізорами [10, с. 243].
До компетенції ревізійної комісії відносяться:
 контроль за виконанням кошторису підприємства;
 контроль за використанням коштів та майна;
 перевірка фінансової звітності;
 підготовка висновків щодо щорічного бухгалтерського звіту та
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його аналіз:
 аналіз фінансового стану;
 контроль за виконанням рішень по усуненню недоліків, що
виявлені попередньою перевіркою;
 інші повноваження, віднесені Статутом підприємства та
Положенням про ревізійну комісію [11].
На підприємстві, яке перевіряється, ведеться журнал перевірок, де
перед початком ревізії ревізор робить запис згідно зі змістом журналу.
Прибувши на об’єкт ревізії, ревізор разом із керівником підприємства
організовує інвентаризацію каси, матеріальних цінностей тощо. Після
закінчення ревізії складається акт ревізії, що є документом, де фіксуються
виявлені порушення та недоліки, виявлені перевіркою. Попередньо такі
недоліки, фіксуються у проміжних актах, які складають по окремих
виявлених порушеннях. По них від посадових осіб потрібно взяти письмові
пояснення.
Ревізійний процес здійснюється з використанням технічних засобів,
якими є вимірювальні прилади (метр, лінійка, мензурка тощо), прилади для
пломбування, засоби для фіксації об’єктів дослідження, прилади для
дослідження документів тощо.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за
результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому
міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності
за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансовогосподарської діяльності, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського обліку та подання звітності.
За результатами висновку загальні збори акціонерів приймають
рішення щодо затвердження річного звіту.
Результати ревізії обговорюються на зборах колективу підприємства
згідно яких видається наказ підприємства, що перевіряється, а також
організації, яка призначила ревізію. Контроль про виконання прийнятих
рішень за результатами ревізій здійснюється шляхом одержання інформації
від перевіреного підприємства у вигляді письмових повідомлень тощо
[10,
с. 244].
Висновки. Отже, узагальнюючи вище викладене можна дійти
висновку, що робота ревізійної комісії на підприємстві відіграє важливу роль
в управлінні, оскільки здійснює координацію процесів, контролює за
дотриманням фінансової дисципліни та запобігає розкраданням та
порушенням діючої законодавчої бази.
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The article paid attention to disclosure methods for assessing intellectual capital and
the problems which occur in present are revealed. The suggestion regarding directions of
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Сковрунська Т.В.
ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В статье уделено внимание раскрытию методов оценки интеллектуального
капитала и выявлены проблемы, которые возникают на современном этапе.
Сформулированы
предложения
относительно
направлений
дальнейшего
совершенствования методов оценки интеллектуального капитала.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, оценка, человеческий капитал,
клиентский капитал, структурный капитал.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв`язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Відмінною рисою
сучасної економіки є зростання ролі інтелектуального капіталу, який на
сьогодні являється визначальним чинником успішного функціонування будьякого підприємства. Близько 85% вартості бізнесу найбільших підприємств
світу становлять нематеріальні ( в тому числі інтелектуальні) активи, як
ключовий фактор успіху у зростанні їх конкурентоспроможності.
Формування інтелектуального капіталу в умовах глобалізації
суспільства та постіндустріальної економіки є актуальною проблемою
сьогодення внаслідок того, що він суттєво впливає на вартість підприємства
та поступово стає одним з найважливіших критеріїв оцінки ефективності
роботи суб’єкта господарювання. Проте, мають місце проблеми оцінки та
вимірювання інтелектуального капіталу в системі обліку підприємств.
Бухгалтерський облік не може надати точної інформації про нематеріальні
складові інтелектуального капіталу. У зв’язку з цим існує значна різниця між
бухгалтерською оцінкою вартості інтелектуального капіталу підприємства та
її ринковою вартістю. Тому удосконалення бухгалтерського відображення
інтелектуального капіталу є важливим методологічним питанням.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання сутності інтелектуального капіталу в своїх працях
досліджували зарубіжні вчені: Е. Брукінг, Л. Едвінсон, В. Іноземцев,
А. Киреєв, К. Тейлор. Серед українських дослідників окремі аспекти
функціонування інтелектуального капіталу висвітлені в працях О. Бервено,
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Т. Давидюк, І. Журавльової, О. Кендюхова, О. Лапіна, С. Легенчука,
Н. Маркової, Р. Романів, О. Стрижак, І. Садовської, Г. Уманців, А. Чухно.
Цілі статті. Розгляд і аналіз сутності, складу та значення
інтелектуального капіталу в умовах глобальних ринкових трансформацій.
Приділено увагу розкриттю методів оцінки інтелектуального капіталу та
обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення методів оцінки
інтелектуального капіталу.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У макроекономічному
аспекті інтелектуальний капітал у процесі економічної глобалізації став
головним чинником, який визначає місце країни у сучасній економіці.
Найбільш успішними нині є інтелектуальні підприємства, що розвивають свої
базові здібності, засновані на знаннях. За висновками аналітичної компанії
Gartner Group, у нийближчий час ті підприємства, які не перейшли до моделі
управління, заснованого на знаннях, відчуватимуть проблеми через втрату
конкурентоспроможності.
Ресурси інтелектуального характеру, на противагу матеріальним
активам, набувають вирішального значення для забезпечення сталого
розвитку завдяки своїм унікальним особливостям. Питома вага результатів
інтелектуальної діяльності у вартості суспільного продукту зростає і
оцінюється у сотні мільярдів доларів на рік [5, с. 34].
Інтелектуальний капітал є одним з найновіших об’єктів обліку ХХІ і
досить складним за своїм змістом. Проте, на даний час немає єдності у
підходах при визначенні складових інтелектуального капіталу. Більшість
дослідників схиляються до думки, що інтелектуальний капітал складається з
наступних складових: людський капітал; структурний (організаційний)
капітал; клієнтський (ринковий, споживчий, брендів, маркетинговий) капітал
(рис. 1).
Інтелектуальний капітал
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Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу [2, с. 131].
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Незважаючи на значний досвід зарубіжних вчених у сфері дослідження
категорії інтелектуального капіталу, проблема відображення в обліку даного
об'єкту і досі залишається невирішеною. Враховуючи специфічний характер
нематеріальних активів й відсутність в них матеріальної форми, їх
ідентифікація та облік вважаються одними із самих складних в
бухгалтерському обліку.
В Україні, відповідно до сучасної облікової методології,
інтелектуальний капітал знайшов своє відображення у формі нематеріальних
активів та регулюється ПСБО 8 «Нематеріальні активи» [4]. Однак,
незважаючи на те, що групи нематеріальних активів є складовими
інтелектуального капіталу, вони не відображають повністю структурні
елементи інтелектуального капіталу, тобто категорії «нематеріальні активи»
та «інтелектуальний капітал» підприємства не є рівноцінними [7, с. 29-33].
Зв'язок нематеріальних активів та інтелектуального капіталу можна
відобразити у наступному вигляді (рис. 2). З наведеного рисунку можна
визначити, що серед складових інтелектуального капіталу, згідно чинної
облікової методології (П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [4]), відповідають
поняттю актив лише об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ) (у
вузькому їх розумінні). Пряме відображення інтелектуального капіталу в
бухгалтерському обліку цим вичерпується.
У непрямій формі можливе відображення у фінансовому обліку
вартості не ідентифікованих інтелектуальних активів підприємства, які не
знайшли свого облікового відображення (тобто всіх інших інтелектуальних
активів окрім інтелектуальної власності). Наявність цих чинників забезпечує
підприємству отримання додаткових переваг, що, своєю чергою, призводить
до збільшення ринкової вартості підприємства і виникнення гудвілу.
Проте, гудвіл не можна вважати безпосереднім вираженням вартості
таких інтелектуальних активів, він може слугувати лише для орієнтовного їх
оцінювання.
Велике значення мають труднощі бухгалтерського відображення,
пов’язані з самою природою інтелектуального капіталу.
Так, людський капітал не може відображатися у складі активів
підприємства в бухгалтерських звітах як самостійний фінансовий показник,
так як невід’ємний від конкретних фізичних осіб, і не є власністю суб’єкта
господарювання. Усі витрати, які підприємство здійснює для розвитку
персоналу, або списуються на поточні витрати періоду, або (частково)
здійснюються з прибутку.
В такий спосіб офіційна бухгалтерська звітність не забезпечує
можливості повного опису інтелектуального капіталу. Принципи її побудови
не дають змоги організувати об’єктивний облік цього виду майна.
Низький рівень відображення таких активів у балансах українських
підприємств зменшує рівень їх ринкової капіталізації, дає занижену оцінку
національного інтелектуального капіталу, що є негативним орієнтиром для
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інвесторів.
На сьогодні відомо близько 27 методів оцінки інтелектуального
капіталу, що згруповані в 4 категорії.
Об’єкти права користування ресурсами
природного середовища

ОПІВ

Клієнтські (споживчі)
активи

Структурні (організаційні) активи

Об’єкти права
користування
економічними,
організаційними
та іншими
вигодами

Фінансові
активи

Людські
активи

Інтелектуальні активи (капітал)
Нематеріальні активи згідно П(С)БО
Взаємозв’язок нематеріальних активів та інтелектуального капіталу через ОПІВ
Невідчутні активи або нематеріальні активи в широкому (не бухгалтерському)
розумінні

Рис. 2. Зв'язок нематеріальних і інтелектуальних активів (капіталу) в
структурі невідчутних активів [2, с. 131].
Методи прямого вимірювання інтелектуального капітал («Direct
Intellectual Capital methods»). До цієї категорії відносяться всі методи, в основі
яких лежить ідентифікація та оцінка в грошовому виразі окремих активів або
компонентів інтелектуального капіталу. Після того, як оцінені окремі
складові інтелектуального капіталу, виводиться інтегральна оцінка
інтелектуального капіталу компанії.
Методи оцінки ринкової капіталізації («Market Capitalization Methods»).
Розповсюдженими методами цієї групи є: метод ринкової/балансової вартості
, коефіцієнт Тобіна.
Методи оцінки віддачі активів («Return on Assets methods»). В основі
цієї групи методів лежить припущення, що дохідність матеріальних активів
всередині галузі приблизно однакова, через це різницю в дохідності різних
суб’єктів господарювання можна пояснити наявністю особливого
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інтелектуального капіталу. Результуючий показник є інтегральною
величиною, який дозволяє лише загально оцінити інтелектуальний капітал,
але не годиться для детального аналізу його складових. Розповсюджені
методи цієї групи: EVA, VAIC тощо.
Методи бальної оцінки («Scorecard Methods») – це методи, що
ідентифікують різні складові інтелектуального капіталу, які пізніше
перетворюються в систему індикаторів, індексів та показників. Ці методи не
вимірюють інтелектуальний капітал в грошовій формі. Це, скоріше, система
діагностики загального стану інтелектуального капіталу та його компонентів.
Варто відмітити, що попри всю різноманітність методів оцінки
інтелектуального капіталу нині не існує єдиного підходу, який був би
визнаний більшістю фахівцями як основний.
Розглянуті вище методи дозволяють оцінити інтелектуальний капітал
підприємства при проведенні оцінки ринкової вартості підприємств. Проте,
така оцінка повинна включати оцінку не лише інтелектуального капіталу
вцілому, але і його окремих складових – людського, організаційного та
споживчого капіталів.
Крім того, в бухгалтерському обліку поки не знаходить відображення
та частина інтелектуального капіталу, що не є його майном, але впливає на
зростання ринкової вартості , що пояснюється гіпотезою ефективності ринку,
також в бухгалтерському обліку не відображаються результати взаємодії
окремих складових інтелектуального капіталу - синергетичні ефекти, що
призводить до значної відмінності між ринковою і балансовою вартістю
підприємств.
Управління
інтелектуальним
капіталом
потребує
створення
організаційного механізму, який дозволяє відстежувати зміни в
інтелектуальному капіталі підприємства і сприяє розробці конкретних
рекомендацій щодо ефективного управління складовими інтелектуального
капіталу, а також розкриттю додаткової інформації про склад
інтелектуальних активів у примітках до фінансової звітності.
Пропозиції вчених з вирішення даного питання корелюють від
можливості визнання інтелектуального капіталу в складі активів або власного
капіталу підприємства до ведення його позабалансового обліку, розкриття
інформації про інтелектуальний капітал у примітках до фінансової звітності,
відображення його лише в рамках управлінського обліку чи складання
окремих звітів про інтелектуальний капітал.
До речі, у міжнародній практиці підприємства складають звіти про
інтелектуальний капітал, які є доповненням до традиційних бухгалтерських
звітів. Існують два види таких звітів:
1) детальний звіт внутрішніх потреб, насамперед для менеджменту і
для демонстрації дій персоналу компанії з метою їх оцінки;
2) скорочений звіт, в якому відсутня внутрішня інформація, що не
підлягає поширенню. Останній може бути підготовлений з метою залучення
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інвестицій або для інформування потенційних інвесторів [1, с. 17].
Зокрема, такі компанії, як Scandia, Dow Chemical, Canadian Imperial
Bank of Commerce почали наводити деталізовані оцінки вартості
інтелектуального капіталу в додатках до річних звітів з традиційними
фінансовими показниками, а також в звітах для внутрішнього користування, в
яких використовуються характеристики інтелектуального капіталу, які
відповідають специфіці їх діяльності. Консультаційні компанії Booz-Allen &
Hamilton, Price Waterhouse, KPMG і Technology Broker застосовують
концепцію інтелектуального капіталу як засіб, що допомагає клієнтам
зрозуміти приховану структуру своїх нематеріальних активів.
Існують пропозиції щодо введення додаткових позабалансових
рахунків для відображення окремих елементів інтелектуального капіталу.
Зокрема, Давидюк Т.В. пропонує виділити окрему групу
позабалансових рахунків «Немайнові інтелектуальні активи», які за правом
власності не належать даному підприємству, однак використання яких
забезпечує отримання економічних вигід в майбутньому.
Таблиця 1
Структура рахунку 010 «Немайнові інтелектуальні активи»
[2, с. 217]
Шифр та назва рахунку
010 «Немайнові інтелектуальні активи»

Шифр та назва субрахунку
0101 «Людські активи»
0102 «Структурні активи»
0103 «Клієнтські активи»

Щодо досвіду України, то слід відмітити, що управлінці недооцінюють
роль інтелектуального капіталу у генеруванні вартості підприємства, не
приділяючи достатньої уваги правовій та інформаційній захищеності
інтелектуальних продуктів, що є у підприємств, а відповідно і їх відображені
в бухгалтерському обліку.
Однак, обрання Урядом України інноваційного шляху розвитку країни,
базовою основою якого є інтелектуальний капітал, та проголошення курсу на
інтеграцію з Європейським Союзом, приєднання до Світової організації
торгівлі передбачає забезпечення необхідних умов розвитку ринку ОПІВ, що
неможливе без створення чіткого методологічного апарату управління ним.
Для забезпечення потреб управління інформацією про інтелектуальний
капітал необхідною є розробка відповідних методик відображення його в
бухгалтерському обліку [3, с. 228].
Висновки. Важливість поняття інтелектуальний капітал як для
економіки в цілому, так і для окремих суб’єктів господарювання, а також
недостатня його дослідженість – обумовлюють необхідність подальших
теоретико-методологічних досліджень, пов’язаних із змістом складових
елементів поняття інтелектуальний капітал, а також з методами його оцінки.
Тому необхідно змінювати традиційні погляди на бухгалтерський облік та
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фінансову звітність з урахуванням зростання ролі даного об’єкта в
господарській діяльності підприємств.
Варто
розробити
концепції
бухгалтерського
відображення
інтелектуального капіталу, яка б визначала його зміст, порядок ідентифікації і
оцінки, вплив на фінансові результати, відображення інформації про нього в
звітності.
Це, в свою чергу, сприятиме зростанню інвестиційної привабливості
вітчизняних промислових підприємств, діяльність яких є інноваційною та
стратегічно спрямованою, наданню реальної оцінки їх активів, залученню
іноземних інвестицій та розвитку виробництва конкурентоспроможної
продукції в Україні.
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ПУТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В статье определено показатели эффективного использования основных
средств, раскрыто их содержание и современные методические подходы, изложена
система оценочных показателей.
Ключевые слова: основные средства, фондоемкость, фондоотдача.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв`язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних умовах
господарювання незабезпеченість фінансовими ресурсами та наявність
високого рівня морального й фізичного зносу основних засобів, призвели до
оновлення їх складу та раціонального і ефективного використання.
Тому однією із актуальних проблем є визначення економічної
ефективності використання основних засобів з урахуванням оцінки їх
технічного стану, використання та виявлення резервів для їх підвищення, а
також визначення показників, які впливають на зміну рівня використання
основних засобів суб’єктами господарювання.
Цілі статті. Проаналізувати ефективність використання основних
засобів та виявлення основних напрямів їх підвищення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
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проблеми. Проблемі підвищення ефективності використання основних
засобів у сільському господарстві приділяли у наукових працях такі вченіекономісти: Лайко П.А., Мілевський Л.К. [6, с. 47], Підлісецький Г.М.,
Хлопчак М.І. [8, с. 419], Шкарабан С.І. [3, с. 405], та інші.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У контексті аналізу
ефективності сільськогосподарського виробництва особливе місце займає
економічна ефективність використання основних виробничих засобів, які є
основною складовою матеріально технічної бази сільськогосподарських
підприємств. Потужна і ефективно функціонуюча матеріально-технічна база
сільськогосподарських формувань є запорукою їх успіху в господарській
діяльності, забезпечує безперебійний виробничий процес, визначає
ефективність виробництва сільськогосподарської продукції.
Дослідники даної проблеми головними критеріями економічної
ефективності визначили підвищення продуктивності суспільної праці,
збільшення обсягів національного доходу, фондовіддачу, а також
прискорення строків окупності капітальних вкладень. Обумовлено це тим, що
й досі тривають дискусії вчених-економістів щодо головного критерію,
системи показників і методів визначення економічної ефективності
використання основних засобів [7, с. 176].
Аналіз показників економічної ефективності використання основних
засобів свідчить, що головним критерієм є підвищення рівня продуктивності
праці з урахуванням застосування інноваційної техніки і технології. Таким
чином, ефективність використання основних засобів сільськогосподарських
підприємств необхідно характеризувати системою показників, які включають
виробництво валової продукції в порівняльних цінах і валового доходу з
одиниці земельної площі із розрахунку на середньорічного працівника
(1люд/год.), затрат праці (1 грн. виробничих витрат) з розрахунку на одиницю
вартості
основних
виробничих
засобів,
тобто
"фондовіддачі",
"фондомісткості" та "фондоозброєності", що характеризує ефективність
основних засобів.
Так Андрійчук В.Г. оцінює поняття "фондовіддача" як відношення
вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних
виробничих засобів [4, с. 687]:
Фвід= П/Ф,
(1)
де П – обсяг товарної, валової чи реалізованої продукції, грн; Ф –
середньорічна вартість основних виробничих засобів підприємства, грн.
Фондовіддача показує загальну віддачу від використання кожної
гривні, витраченої на основні виробничі засоби, тобто ефективність
вкладення коштів [1, с. 298]. Збільшення фондовіддачі свідчить про те, що
підприємство розвивається. Фондомісткість продукції – величина, обернена
фондовіддачі і показує частку вартості основних засобів, що припадає на
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кожну гривню продукції, що випускається:
Фміс=Ф/П.
(2)
Якщо фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, то
фондомісткість – до зниження [6, с. 47]. За допомогою цих показників
оцінюємо відношення загального обсягу товарної, валової чи реалізованої
продукції до середньорічної вартості основних виробничих засобів.
"Фондоозброєність" (Фо) характеризує ступінь технічної оснащеності праці і
визначається як співвідношення вартості основних засобів (Вф) до
чисельності працівників (Чзм):
Фо=Вф/Чзм.
(3)
Показник "фондовіддачі" є одним із головних в аналізі діяльності
підприємства, а його поступове збільшення є позитивним з точки зору
виробництва [8, с. 419]. Шкарабан С.І. оцінює зміну "фондоозброєності"
залежно від зміни основних засобів і чисельності працівників [3, с. 405].
Показник "фондомісткості", маючи тенденцію до зменшення, є протилежним
до показника "фондовіддачі", за даними Л.К. Мілевського [6, с. 47].
Велике значення має показник рівня ефективності, як відношення
загального результату до затрат здійснених заходів. Результат найчастіше
визначається через певну грошову суму (реалізована продукція, прибуток
підприємства, галузі, національний дохід тощо) [1, с.298]. Результати на
підприємстві бувають позитивні (економія затрат) і негативні (збитки).
Сумарний економічний ефект за певний розрахунковий період Т{Ет)
обчислюють за формулою:
Ет = Рт – Вт,
(4)
де Рт – вартісна оцінка результатів від здійснення заходів за
розрахунковий період, грн; Вт – вартісна оцінка витрат на здійснення заходів
за цей же період, грн.
Важливого значення в економічному аналізі ефективності
використання основних засобів виробництва набуває правильний вибір і
розрахунок показників, які характеризують рівень економічного ефекту від
використання основних засобів у виробничих процесах господарської
діяльності підприємств, специфіка виробництва у просторових і часових
(сезонних) межах, врахування особливостей галузі і особливостей основного
засобу виробництва (землі), оскільки з нею пов’язані життєдіяльність живих
організмів, умови і характер експлуатації окремих видів основних засобів з
різними функціями у процесі виробництва. Враховуючи дані особливості,
більшість економістів-аграрників для аналізу економічної ефективності
використання основних виробничих засобів пропонують систему показників,
які визначені особливостями сільського господарства і можуть
застосовуватися на підприємствах різних форм власності.
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Завданням аналізу економічної ефективності використання основних
засобів у сільськогосподарських підприємствах є вивчення фізичних і
вартісних параметрів, співвідношення окремих видів основних засобів праці в
динаміці. Економічні процеси формування й ефективного використання
основних засобів у ринкових умовах передбачає застосування різних методів
сучасного економічного і статистичного аналізу, таких як:
- абстрактно-логічний (при здійсненні теоретичних узагальнень в
розробці моделей економічного механізму використання основних засобів) –
використовується на всіх стадіях вирішення економічних проблем. За його
допомогою формулюються категорії, поняття, економічні теорії і гіпотези,
висновки та рекомендації;
- економіко-статистичний – застосовується при вивченні масових
явищ, процесів, фактів і виявленні тенденцій та закономірностей їх
розвитку,що дає змогу встановити кількісний вплив окремих факторів на
досліджуваний результат, виявити головні чинники, що зумовили зміни в
економічних процесах;
- розрахунково-конструктивний
(при
розрахунку
фактичних
показників економічної ефективності) – широко застосовується при
прогнозуванні і плануванні виробництва й економічних процесів розвитку.
Він передбачає розробку кількох варіантів вирішення певної економічної
проблеми, їх оцінку з наступним вибором найкращого з них. Цей метод
включає багато прийомів, що забезпечують відносну точність економічних
прогнозів і планових показників;
- графічний (при відображенні взаємозв’язків і розвитку окремих
процесів та інструментів економічного механізму ефективності використання
і відновлення основних засобів);
- економіко-математичний з використанням ПЕОМ і прикладних
пакетів програми Microsoft Excel – застосовується при оптимізації
виробництва в цілому, а також окремих складових агрегованих систем, при
прогнозуванні важливих параметрів економічного розвитку і кількісній оцінці
впливу тих або інших факторів на результат за наявності кореляційних
зв’язків і взаємозалежностей;
- експериментальний – передбачає постановку експериментів, що
розглядаються як практичний крок до перевірки теоретично осмислених
проблем. Експерименти повинні базуватися на точних розрахунках і реальних
передбаченнях. Функція експериментів — підтвердити правильність
теоретичних розробок, уточнити їх або ж спростувати.
У процесі аналізу ефективності застосовуються статистичні моделі, за
допомогою яких виявляються можливості відносного зниження виробничих
витрат, витрат енергії, сировини і матеріалів. При аналізі економічної
ефективності використання основних засобів вихідними даними є матеріали
первинного обліку та річні звіти сільськогосподарських підприємств, зведені
річні звіти господарств, районів та області.
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Аналіз методом статистичних групувань дозволяє виявити
найважливіші залежності між факторними та результативними показниками,
оцінити ефективність використання основних виробничих засобів,
накреслити шляхи і розробити рекомендації щодо вдосконалення структури
основних засобів, ефективного їх використання. Даний аналіз економічної
ефективності доцільно підкріпити кількісним визначенням впливу окремих
чинників методом корекційно-регресійного аналізу (однофакторні та
багатофакторні кореляційно-регресійні залежності).
Основними напрямками підвищення ефективності використання
основних виробничих засобів є:
- екстенсивний, до якого належить в основному збільшення часу
роботи основних виробничих засобів;
- інтенсивний, до якого належить підвищення віддачі засобів праці на
одиницю часу.
Найважливіші шляхи підвищення ефективності використання основних
активів підприємства:
- поліпшення складу, структури і стану основних засобів
підприємства;
- удосконалення планування, управління і організації праці та
виробництва;
- зниження
фондомісткості,
підвищення
фондовіддачі
та
продуктивності праці на підприємстві;
- підвищення та розвиток матеріального та морального стимулювання
праці.
Однією з головних умов підвищення ефективності відтворювальних
процесів є оптимальність термінів експлуатації основних засобів, і передусім
активної їх частини, відповідно до первинного технологічного призначення.
При цьому як скорочення, так і продовження терміну експлуатації по-різному
впливають на ефективність відтворення та використання знарядь праці.
Скорочення термінів експлуатації основних засобів, з одного боку,
уможливлює прискорення їх оновлення, зменшення морального старіння,
зниження ремонтно-експлуатаційних витрат, а з іншого, — зумовлює
зростання собівартості продукції за рахунок амортизаційних сум, потребує
більших за обсягом інвестиційних ресурсів для нарощування виробничих
потужностей.
Продовження періоду функціонування основних засобів дає змогу
зменшити обсяг щорічної заміни спрацьованих засобів праці й за рахунок
цього спрямовувати більше ресурсів на розширене відтворення, але при
цьому знижується загальна продуктивність діючих основних засобів.
Саме тому терміни експлуатації машин і устаткування мають бути
оптимальними, тобто такими, що забезпечують найменші витрати суспільної
праці на їх виготовлення і використання у виробничому процесі протягом
усього періоду функціонування.
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Результати соціологічних досліджень свідчать, що найістотніше на
економічно доцільний термін експлуатації впливають щорічні амортизаційні
відрахування та середньорічні ремонтні витрати. Це дає можливість
застосувати на практиці дуже простий метод оптимізації термінів
експлуатації шляхом мінімізації сумарної величини цих економічних
показників використовуючи графічний спосіб.
Розширити відтворення основних засобів можна за допомогою таких
заходів:
- технічного переозброєння діючого підприємства;
- реконструкції виробництва;
- розширення виробничих потужностей;
- нового
будівництва
технологічно
завершених
виробничих
потужностей та підрозділів.
Підвищення ефективності використання основних засобів у даний час,
коли в країні спостерігається повсюдний і глобальний спад виробництва, має
величезне значення. Підприємства, що мають основні засоби, які дістались у
спадщину від соціалістичної економіки, повинні не тільки прагнути їх
модернізувати, але й максимально ефективно використовувати те що є,
особливо в існуючих умовах дефіциту фінансів і виробничих інвестицій.
Будь-який комплекс заходів щодо поліпшення використання виробничих
потужностей і основних засобів, повинний передбачати забезпечення
зростання обсягів виробництва продукції насамперед за рахунок більш
повного й ефективного використання внутрішньогосподарських резервів,
підвищення коефіцієнта змінності, ліквідації простоїв, скорочення термінів
освоєння введених у дію потужностей.
Висновки. Таким чином, ефективність використання основних засобів
характеризується такими показниками як фондомісткість, фондовіддача;
фондоозброєність та сумарний економічний ефект.
Раціональному використанню основних засобів сприяє модернізація та
реконструкція основних засобів, а також підбір обслуговуючого персоналу.
Тільки за злагодженої роботи кожної ланки виробництва можна досягнути
високих результатів.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах ринкової
економіки торговельні підприємства споживчої кооперації для формування
власних фінансових ресурсів використовують накопичену частину капіталу
та додатково створені ресурси, сформовані підприємством у процесі його
діяльності.
Одним із джерел формування власних фінансових ресурсів є прибуток
– сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати [6]. За цим
визначенням основним показником, що впливає на прибуток, є доходи.
Щоб глибше оцінити вплив доходів на збереження і покращення
загальної прибутковості діяльності торговельного підприємства, необхідно
забезпечити їх науково обґрунтовану класифікацію за окремими ознаками.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Класифікація доходів підприємств торгівлі та їх облік
розглядаються у працях українських та зарубіжних вчених, зокрема
В.І. Бачинського [1], Ф.Ф. Бутинця [3], А.М. Волошина [2], П.О. Куцика [2],
А.А. Мазаракі [4], В.О. Озерана [2], В.В. Сопка [8], Н.В. Чебанової [10] та ін.
Проте на рівні окремої галузі питання формування доходів торговельних
підприємств споживчої кооперації в умовах конкуренції з торговельними
підприємствами інших форм власності та їх обліку потребують подальшого
дослідження.
Цілі статті. Метою дослідження є розкриття видів та класифікація
доходів торговельних підприємств споживчої кооперації в умовах ринкової
економіки.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Поняття «дохід» розповсюджене,
широко вживане і, водночас, багатозначне. У широкому тлумаченні «дохід»
означає будь-яке надходження грошових коштів або матеріальних цінностей,
що мають грошову оцінку. Згідно з П(С)БО 15 «Дохід», дохід визнається під
час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання
власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків
учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно
визначена [7].
Для управління доходами необхідна їхня науково обґрунтована,
детальна класифікація на основі принципів логіки, тобто групування доходів
за певними ознаками для цілей обліку, аналізу, контролю, планування тощо.
Тим самим, класифікація виконує не формальну роль, а є найважливішим
елементом для побудови системи управління доходами.
Класифікація доходів, надана професором Ф. Ф. Бутинцем, більше
відповідає цілям фінансового обліку, ніж управлінського [3, с. 89]. Він
класифікує доходи з метою визначення суми доходу від реалізації продукції,
надання послуг, використання активів.
Професор Л. В. Нападовська поділяє доходи за видами діяльності; за
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галузями діяльності (промисловість, торгівля, послуги тощо); за періодом
формування – дохід звітного та минулого періоду, за видами – фактично
отриманий та плановий; за характером оподаткування – дохід, який підлягає і
не підлягає оподаткуванню [5, с. 123].
Великий вклад у розвиток та обґрунтування системи бухгалтерського
обліку доходів, з метою їх удосконалення, зробили українські науковці В. І.
Бачинський, П. О. Куцик, В. О. Озеран, які зазначили наступне щодо
класифікації доходів:
1) доходи в бухгалтерському обліку мають такі класифікаційні групи:
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші
операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні доходи;
2) розрізняють дохід від: реалізації продукції, товарів, інших активів,
придбаних з метою продажу (крім інвестицій у цінні папери); надання послуг,
виконання робіт; використання активів підприємства іншими фізичними та
юридичними особами, результатом якого є отримання відсотків, дивідендів,
роялті.
У зарубіжних і вітчизняних публікаціях зустрічаються лише окремі
елементи класифікації доходів, які мають скоріше теоретичне, ніж практичне
значення.
Базуючись на таких підходах, слід зауважити, що класифікаційними
ознаками доходів підприємств, зокрема торговельного підприємства
споживчої кооперації, можуть бути ті характеристики, які чітко виділяють
джерела утворення, місця формування, фактори впливу, час і спосіб визнання
тощо. Класифікація з урахуванням специфіки галузі є необхідним елементом
прийняття економічно обґрунтованих рішень у господарській діяльності
підприємств.
Однак, єдиної класифікації доходів, яка б задовольняла всіх науковців
та практиків, до сьогодні не розроблено, тому в практиці використовуються
різні групування доходів за класифікаційними ознаками (табл. 1).
Найбільшу питому вагу в доходах торговельного підприємства
споживчої кооперації займають доходи від основної діяльності –
торговельної. Джерелами доходів від реалізації є торгова націнка на товари,
одержані від постачальників за купівельними цінами. Оскільки метою
діяльності підприємств споживчої кооперації є задоволення потреб
споживачів, а не отримання максимального прибутку, то одержання таких
доходів обумовлено потребою відшкодування витрат, пов’язаних з діяльністю
підприємства, і утворенням певної суми прибутку з метою поповнення
фінансових ресурсів та власного капіталу. В умовах конкурентної боротьби за
виживання кооперативні торгові підприємства змушені ставити мінімальні
націнки і відповідно отримувати мінімальні доходи, які ледь покривають
витрати підприємства.
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Таблиця 1
Погляди українських та зарубіжних вчених
на класифікацію доходів

3

5

+
+
+

Нападовська Л.В.
[5]

Мазаракі А.А. [4]

Волошин В.М.
Куцик П.О.,
Озеран В.О. [2]
4

+
+

Сопко В.В. [8]

2

+

П(с)БО 15
«Дохід» [6]

1

За видами діяльності
За галузями діяльності
За періодом формування
За видами
За характером оподаткування
За метою визначення суми
доходу від реалізації продукції,
надання послуг, використання
активів
За важливістю прийняття рішень
За ступенем керованості

Бутинець Ф.Ф. [3]

Класифікаційні ознаки

Бачинський В.І.
[1]

Автори, посилання на джерело

6

7

8

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

У сучасних умовах господарювання значний відсоток у доходах
торговельних підприємств споживчої кооперації становлять доходи від
оренди основних засобів. Часто орендовані основні засоби, що розташовані
неподалік торгових площ кооперативних підприємств, використовуються
орендарями з торговельною метою, що становить серйозну конкуренцію
підприємствам споживчої кооперації, аж до їх закриття.
Незначну частину в доходах торговельних підприємств споживчої
кооперації займає дохід від реалізації інших оборотних активів, від списання
кредиторської заборгованості, одержаних штрафів, пені та інші доходи від
операційної діяльності.
Для відображення доходів від операційної діяльності в обліку
торговельні підприємства споживчої кооперації використовують рахунки 70
«Доходи від реалізації» та 71 «Інший операційний дохід».
Інформацію про доходи від реалізації товарів торговельні підприємства
споживчої кооперації узагальнюють на субрахунку 702 «Дохід від реалізації
товарів», де за кредитом відображається збільшення доходу, а за дебетом –
сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та
інших, передбачених законодавством). Аналітичний облік ведеться у
журналах форми К-2, К-3, К-4.
Облік інших доходів від операційної діяльності підприємства у
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звітному періоді ведеться на відповідних субрахунках рахунку 71 «Інший
операційний дохід», де збільшення доходу відображається за кредитом, а
суми непрямих податків, списання сум у порядку закриття рахунку – за
дебетом. Аналітичний облік таких операцій ведеться в книзі форми № К-39 за
субрахунками. За кредитом записуються суми доходів за статтями
(субрахунками), а за дебетом – суми отриманого доходу і податку на додану
вартість.
Висновки. Отже, в умовах зростаючої конкуренції доходи є одним із
основних джерел формування власних фінансових ресурсів торговельних
підприємств споживчої кооперації. Це доходи від основної діяльності, оренди
основних засобів, реалізації інших оборотних активів, списання
кредиторської заборгованості, одержаних штрафів, пені та іншої операційної
діяльності. Їх облік ведеться на рахунках 7 класу «Доходи і результати
діяльності».
Складність структури й різноманіття процесів формування доходів
передбачає їхній розподіл за певними класифікаційними ознаками. Кожна
класифікаційна група доходів має своє економічне обґрунтування та
практичний зміст. Подальше вивчення доходів торговельних підприємств
споживчої кооперації та вплив на них різних чинників є перспективним і
важливим завданням.
Бачинський В. І. Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Текст] : навчальний
посібник. – Львів: Видавництво ―Магнолія‖ 2006. – 478 с.
2. Бухгалтерський облік у споживчій кооперації [Текст]: навчальний посібник /
В. О. Озеран, П. О. Куцик, А. М. Волошин. – Львів: вид-во Львівської
комерційної академії, 2008. – 660 с.
3. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст]: навчальний посібник / за ред. проф.
Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, 2000. – 608 с.
4. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства [Текст]: підр. для вузів / А.
А. Мазаракі; під ред. проф. Н.М. Ушакової. – К. : Хрещатик, 1999. – 800 с.
5. Нападовська Л. В. Управлінський облік [Текст] / Л. В. Нападовська. – К.: 2004. –
544 с.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом
Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.1999 р. // Бухгалтерія. – 2007. –
січень. – С. 138.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»,
затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р. //
Бухгалтерія. – 2007. – січень. – С. 85.
8. Сопко В. В. Бухгалтерський облік [Текст] / В. В. Сопко. – К. : 2000. – 578 с.
9. Чабанюк О. М. Загальновиробничі витрати: порядок формування та розподілу
[Текст] : / О. М. Чабанюк, П. О. Куцик. // Вісник Львівської комерційної академії /
[ред. кол. : Башнянін Г. І., Апопій В. В., Вовчак О. Д. та ін.]. – Львів :
Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – 482 c. – Вип. 35. (Серія
економічна).
10. Чебанова Н. В. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] / Н. В. Чебанова,
Ю. А. Василенко; – К.: Академія, 2002. – 672 с.
1.
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EQUITY TRADING ENTERPRISES: CONCEPT,
CLASSIFICATION AND STRUCTURE
The paper summarizes the approaches to the definition and classification of equity
considered elements of equity and equity structure analysis.
Keywords: equity, the classification of equity, equity structure.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах розвитку і
функціонування підприємств різних форм власності особливого значення
набуває дослідження процесів фінансування їх діяльності. Ринкові відносини
створюють умови, за яких власних джерел фінансування виявляється
недостатньо для відтворювального процесу, що зумовлює пошук нових
механізмів фінансового забезпечення діяльності підприємств та оптимізацію
структури джерел фінансування. Капітал залучається до господарювання у
формі позикових коштів або створеного на підприємстві використовуваного
суспільного капіталу. Криза гострих неплатежів, низька ліквідність
підприємств, падіння рівня виробництва, нестабільність банківської системи
та різке припинення кредитування фізичних та юридичних осіб потребують
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повноцінного використання залученого капіталу, здійснення комплексного
аналізу, його кількісного та якісного складу, відображення у системі обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у дослідження проблем методології та
теоретичного обґрунтування питань суті, структури обліку та аналізу капіталу
підприємств зробили відомі вчені: І. Бланк, М. Білуха, Ф. Бутинець, М.
Кужельний, В. Сопко, С. Голов, В. Пархоменко, Я. Крупка, Н. Ткаченко, Є.
Мних, Б. Усач, М. Пушкар, В. Ковальов, В. Палій, Я. Соколов та інші. Проте
у науковій літературі питання та класифікація власного капіталу
торгівельного підприємства є не достатньо висвітлені.
Цілі статті. Метою написання статті є дослідження теоретичних
підходів до поняття, класифікації та структури власного капіталу
торговельного підприємства.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Власний капітал (у відповідності
із вимогами П(С)БО №2 ―Баланс‖) – це частина в активах підприємства, що
залишається після вирахування його зобов’язань [6]. Так, М. Т. Білуха
зазначає, що власний капітал – це один із найважливіших показників для
підприємства, оскільки втілює забезпеченість коштами для функціонування
підприємства, платоспроможність та кредитоспроможність підприємства [1].
Тобто під власним капіталом підприємства слід розуміти фінансові ресурси,
які воно вкладає для організації та фінансування господарської діяльності.
Л.П. Краснової, Н.Т. Шалашової, Н.М. Ярцової під власним капіталом
розуміють джерело утворення майна організації [3]. Проте, таке визначення є
неточним оскільки джерелом утворення майна можуть бути як власні, так і
позикові кошти підприємства. В. Сопко зазначає, що власний капітал — це
власні джерела підприємства, які без визначення строку повернення внесені
засновниками або залишені ними (засновниками) на підприємстві з уже
оподаткованого прибутку.
На наш погляд, вдалий зміст власного капіталу формулює група таких
економістів як І. А. Бланк, Ф. Ф. Бутинець, А. Г Загородній, Г. Г. Кірейцев,
Н. В. Чебанова, Д. Стоун, визначаючи його як загальну вартість засобів
підприємства, що належать йому на правах власності і використовуються для
одержання прибутку.
Отже, власний капітал – це сукупність власних фінансових ресурсів
підприємства, відображена в першому розділі пасиву бухгалтерського
балансу, що знаходяться у формі статутного, додатковий капіталу, резервний
фонду та нерозподіленого прибутку і належать йому на правах власності,
господарського ведення і повного розпорядження.
При створенні підприємства власний капітал представлений
першочергово інвестованим або статутним капіталом. При цьому варіанти
рівнянь можуть бути наступними:
а) статутний капітал = грошові кошти;
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б) статутний капітал = необоротні активи + грошові кошти;
в) статутний капітал = кошти + основні засоби + нематеріальні активи
+ фінансові вкладення + матеріали + товари [4].
Дослідивши економічну сутність поняття ―капітал‖ та з метою
ефективного управління власними та залученими коштами на підприємстві на
нашу думку необхідно розглянути його класифікацію.
Капітал класифікується за різними ознаками: за складовими
елементами в балансі (статутний, пайовий, додатковий, резервний,
нерозподілений прибуток (непокритий збиток), за фактом оплати (оплачений,
неоплачений), за правом власності (власний і позичений). При цьому
найпоширенішою класифікацією капіталу в бухгалтерському обліку є
розподіл капіталу за приналежністю підприємству (за джерелами
утворення)та його поділ на власний і залучений. Зокрема, такий підхід
пропонують М. Коробов, А. Афанасьєв, І. Балабанов, І. Бланк та інші [7].
В економічній літературі висвітлено різні підходи до структуризації
капіталу за джерелами його формування. Так, В.В. Ковальов та інші
розрізняють за джерелами формування власний, залучений і позиковий
капітал. Більш узагальнено відображено структуризацію капіталу за
джерелами формування у В. Родіонової та А. Поддєрьогіна. Вони виділяють
такі джерела формування капіталу: власні та прирівняні до них кошти [7].
На формування структури капіталу спричиняє вплив безліч факторів:
галузева приналежність підприємства, стадія життєвого циклу підприємства,
кон’юнктура товарного та фінансового ринків, рівень рентабельності,
коефіцієнт операційного левериджу, відношення кредиторів до підприємства,
рівень оподаткування прибутку тощо. Однак, на наш погляд, саме галузева
приналежність підприємства в більш значній мірі впливає на формування
структури фінансового капіталу підприємств, ніж інші фактори, які
здійснюють вплив на формування структури капіталу.
За даними Державного комітету статистики України була простежена
структура власного капіталу підприємств роздрібної торгівлі на 30 вересня
2011 року (рис.1) [2].
На основі проведених досліджень можна стверджувати, власний
капітал торгового підприємства представлений наступними формами:
1. Статутний капітал, що характеризує первісну суму власного
капіталу, спрямовану на створення підприємства і початок його господарської
діяльності. Його розмір визначається статутом торгового підприємства. Для
торгових підприємств ряду організаційних форм (товариство з обмеженою
відповідальністю, акціонерне товариство) мінімальний розмір статутного
фонду регулюється законодавством.
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Рис. 1. Структура власного капіталу підприємств роздрібної торгівлі на
30.09.2011р.
2. Резервний фонд являє собою зарезервовану частину власного
капіталу підприємства, призначену для внутрішнього страхування його
господарської діяльності. Розмір резервного фонду визначається установчими
документами. Формування резервного фонду здійснюється за рахунок
прибутку підприємства, а його мінімальний розмір відрахування регулюється
законодавством.
3. Цільові фінансові фонди, формовані в торговому підприємстві,
складаються з амортизаційного фонду, фонду стимулювання праці, фонду
виробничого розвитку, фонду майбутньої уцінки товарів і ряду інших.
Порядок формування і використання засобів цих фондів регулюються
статутом та іншими установчими документами торгового підприємства.
4. Нерозподілений прибуток являє собою різницю між сумою
отриманого прибутку і розподіленою його частиною, включаючи
використану. За своїм економічним змістом вона є однієї з форм резерву
власних фінансових засобів торгового підприємства.
5. Інші форми власного капіталу являють собою розрахунки за майно
при здачі його в оренду, розрахунки з учасниками по виплаті їм доходів у
формі відсотків і дивідендів та деякі інші, відображені в першому розділі
пасиву балансу.
Висновок. Таким чином, ми узагальнили підходи до визначення та
класифікації власного капіталу, розглянули специфічні особливості елементів
власного капіталу та проаналізували структуру власного капіталу. Зокрема,
питання структуризації власного капіталу є актуальним та не є остаточно
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розкритим у наукових джерелах. Подальші розробки щодо визначення
сутності даного поняття можуть мати істотний вплив на класифікацію
елементів власного капіталу.
1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: навчально-практичний посібник /
Білуха М.Т. - К.: 2006. - 523 с.
2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс].- Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Краснова Л. П. Бухгалтерский учет : учебник /Л. П. Краснова, Т. Н. Шалашова,
Н. М. Ярова. – М : Юриста, 2001. – 550 с.
4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / перекл. з англ. ; за ред.
С. Ф. Голова. – К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. –
1272 с.
5. Пилипенко О.І. Облік та аналіз власного капіталу: теорія і практика: автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік,
аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» /О.І. Пилипенко.- К.: НАУ,
2005.-20 с.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
7. Управління цільовою структурою капіталу підприємств / Н.Г. Драна // Науковий
вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. –
№ 19.3. – С. 164-168.
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ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН З
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
У статті розкрито економічний зміст та досліджено значення розрахунків з
постачальниками і підрядниками у господарському обороті; вивчені облікові аспекти
договірних відносин з постачальниками та підрядниками для підвищення
розрахунково-платіжної дисципліни підприємства.

Strilchenko V.
ACCOUNTING ASPECTS CONTRACTUAL RELATIONSHIPS
WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS
In the article the economic content and investigated the value of payments to
suppliers and contractors in the economic turnover, studied accounting aspects of the
contractual relationship with suppliers and contractors to improve settlement and payment
behavior of the enterprise.
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Стрильченко В.В.
УЧЕТНЫЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ С
ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ
В статье раскрыто экономическое содержание и исследовано значение
расчетов с поставщиками и подрядчиками в хозяйственном обороте; изучены учетные
аспекты договорных отношений с поставщиками и подрядчиками для повышения
расчетно-платежной дисциплины предприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У процесі своєї
діяльності підприємства вступають у господарські відносини із
постачальниками, підрядниками, працівниками, покупцями, іншими
юридичними і фізичними особами. Господарський договір між економічними
агентами у сучасних умовах стає важливішим об’єктом обліку, контролю та
регулювання діяльності підприємств. Цим обумовлюється необхідність його
перетворення на зобов’язання, що відповідає критерію ―неухильності‖, тобто
зобов’язання, якого не можна уникнути без сплати його повної вартості (або
вартості, збільшеної на розмір відповідних санкцій) [4, с. 106-108].
Визнання господарського договору об’єктом бухгалтерського обліку
потребує розробки способів його відображення у обліковій системі, що і
обґрунтовує потребу у продовженні наукових досліджень у даному напрямі.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Зокрема питання щодо облікових аспектів договірних відносин з
постачальниками та підрядниками вивчали такі відомі вчені як: Л. Флорі,
Д. Манчіні, А. Гільбо, І.Ф. Шера, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов,
В.Д. Новодворський. Дослідження у означеному науковому напрямі вели й
вітчизняні вчені: О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович,
Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, Ю.І. Осадчий.
Основним завданням обліку виконання договірних зобов’язань у
відносинах із постачальниками є з’ясування законності та обґрунтованості
укладення договорів, виконання їх умов та перевірка здійснення
взаєморозрахунків по господарських операціях.
Проведене дослідження наукових праць провідних вчених-економістів
та практики господарської діяльності свідчить про те, що окремі теоретичні
положення щодо трактування поточних зобов’язань за розрахунками з
постачальниками і підрядниками є дискусійними, а низка важливих аспектів
класифікації, визнання, оцінки, методики їх обліку та аналізу потребують
уточнення та подальшого вдосконалення.
Цілі статті. Отже, метою статті є розкриття економічного змісту та
дослідження значення розрахунків з постачальниками і підрядниками у
господарському обороті; вивчення облікових аспектів договірних відносин з
постачальниками та підрядниками.
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Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Дослідження теоретичних засад
поточних зобов’язань у системі джерел утворення активів підприємства
підтвердило, що основною складовою зобов’язань будь-якого підприємства є
його кредиторська заборгованість. У свою чергу доведено, що економічна
категорія «зобов’язання» значно ширша, ніж поняття «кредиторська
заборгованість» [5, с. 45].
У результаті проведеного дослідження трактування терміна
«зобов’язання» встановлено, що зобов’язання мають одночасно юридичний
та економічний характер. З точки зору бухгалтерського обліку використання
поняття «зобов’язання» є більш вузьким, ніж з юридичної. На практиці
зобов’язання реєструються в обліку тільки в тому разі, якщо за ними виникає
заборгованість, тобто зобов’язання, які передбачені договором і підлягають
виконанню в майбутньому, не є заборгованістю і не відображуються в обліку.
Т.І.
Тесленко
встановлено,
що
термін
«минула
подія»
використовується в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського
обліку, проте не подано його визначення. Автором запропоновано
трактування терміна «минула подія» як перша з двох подій господарської
операції, яка здійснюється з метою збільшення економічних ресурсів
(одержання товарів, робіт, послуг, авансів, нарахування заробітної плати,
податків, зборів тощо) в розрахунку на отримання від їх використання
більшої вигоди, ніж очікуване зменшення ресурсів при погашенні зобов’язань
[6, с. 14 ].
Розрахункові взаємовідносини між постачальниками і покупцями
виникають у процесі господарської діяльності підприємств, і цим відносинам,
як правило, повинне передувати укладання договорів (контрактів) купівліпродажу товарно-матеріальних цінностей, договорів підряду на виконання
різних робіт, надання послуг тощо [1, с. 17].
Господарські відносини регулюються договорами. При встановленні
господарських відносин між сторонами виникають певні права і зобов'язання.
З юридичної точки зору ці права і зобов'язання виникають в момент
укладення договору.
У бухгалтерському обліку виникнення зобов'язань однієї сторони
перед іншою відображається після здійснення однією із сторін дій,
передбачених у договорі. Виникнення заборгованості пояснюється тим, що не
завжди співпадають моменти виконання зустрічних зобов'язань. Як наслідок,
в однієї сторони в складі господарських засобів виникає актив у вигляді
дебіторської заборгованості, а в іншої – зобов'язання погасити цю
заборгованість перед кредитором.
Розрахунки з постачальниками та підрядниками є кредиторською
заборгованістю за товари роботи, послуги за умов наступної оплати або
іншого погашення поточних зобов'язань. У випадку здійснення передоплати в
бухгалтерському обліку виникає дебіторська заборгованість за авансами
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виданими.
З метою підвищення надійності поставок при виборі постачальника
потрібно враховувати ряд умов, серед яких: цінова конкурентоспроможність
(включаючи витрати на зберігання, транспортування і страхування); умови
платежу; гарантійні строки; ремонт і післяпродажне обслуговування;
відповідність продукції постачальника стандартам якості; можливість закупок
безпосередньо у виробників або оптовиків; географічне положення; основні
види діяльності та фінансовий стан; виробнича потужність та обсяги випуску
продукції за останні роки [3, с. 41].
Про реальність укладання договору купівлі свідчить наявність таких
документів: журнал обліку вантажів, що надійшли (М-1); акт про приймання
матеріалів (М-7); акт про виявлені дефекти устаткування (М-17); накладні на
відпуск ТМЦ; прибутковий ордер (М-4); товарно-транспортна накладна
(1-ТН); податкова накладна, платіжні та розрахункові документи.
Висновки. З’ясування економічної сутності зобов’язань, як джерел
утворення активів, та їх класифікації є важливим питанням при формуванні
інформації про господарську діяльність підприємства. Уточнення понять
«кредиторська заборгованість» та «зобов’язання» підтвердило, що економічна
категорія «зобов’язання» значно ширша, ніж поняття «кредиторська
заборгованість». Вивчення й аналіз поняття «минула подія» дали змогу
дослідити зміст подій за господарськими операціями, що обумовлюють
виникнення та погашення поточних зобов’язань.
Організація розрахунків з постачальниками та підрядниками повинна
активно сприяти зміцненню договірної дисципліни; підвищенню
відповідальності підприємств за своєчасне і в повному обсязі здійснення
платежів за всіма зобов'язаннями; прискоренню обороту оборотних коштів;
ефективному використанню тимчасово вільних коштів та ін.
Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку необхідних
матеріалів та оформлення договірних відносин, а також облік, реєстрацію,
зберігання договорів покладати на різні служби, відповідальні за підготовку і
оформлення договірних відносин.
Визнання господарського договору об’єктом бухгалтерського обліку
потребує розробки способів його відображення у обліковій системі. В зв’язку
з цим доцільним є ведення обліку господарських договорів товарного змісту
на рахунках позабалансового обліку ―Договірні зобов’язання‖ та ―Договірні
права‖ з моменту набуття договором юридичної сили. Головною
особливістю, яка визначає прийоми та методи відображення господарських
договорів на позабалансових рахунках, є врахування такої умови договору, як
спосіб оплати: повна передоплата, часткова передоплата, оплата після
одержання продукції [4, с. 106-108].
1. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р. зі змінами і
доповненнями [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу :
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http://www.rada.gov.ua.
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2004. – С. 916-920.
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В статье рассмотрены характеристики физического лица. Доказывается тот
факт, что процедура банкротства в наше время является весьма распространенным
явлением. Затрагивается вопрос законодательной базы банкротства, описывается
процедура банкротства физического лица. Также затрагивается тема банкротства
частных предпринимателей. Приведен пример банкротства частного лица.
Ключевые слова: физическое лицо, банкротство, правоспособность,
дееспособность, Министерство экономического развития, закон, должник, кредитор,
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Suhanova Yu.
BANKRUPTCIES OF INDIVIDUALS
The article describes the characteristics of the individual. It is proved by the fact that
the bankruptcy procedure nowadays is very common. Violated question the legal framework
of bankruptcy, insolvency procedure described individual. Also considered the topic of
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Суханова Ю.В.
БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНИХ ОСІБ
У статті розглянуті характеристики фізичної особи. Доводиться той факт, що
процедура банкрутства в наш час є дуже поширеним явищем. Порушується питання
законодавчої бази банкрутства, описується процедура банкрутства фізичної особи.
Також розглядається тема банкрутства приватних підприємців. Наведено приклад
банкрутства приватної особи.
Ключові слова: фізична особа, банкрутство, правоздатність, дієздатність,
Міністерство економічного розвитку, закон, боржник, кредитор, банкрути-шахраї.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Физическое лицо — человек как
субъект права (носитель прав и обязанностей), в отличие от юридических
лиц, должностных лиц и публично-правовых образований. По российскому
законодательству физическое лицо обретает правоспособность в момент
рождения и утрачивает еѐ в момент смерти. Обладает дееспособностью.
Полная дееспособность приобретается после достижения лицом
совершеннолетия.
Физические лица — все граждане (РФ, иностранные граждане, и лица
без гражданства). В целом, физическое лицо может обладать различными
правовыми статусами, иногда несколькими сразу. Такими как: лицо без
гражданства,
гражданин,
иностранец,
беженец,
предприниматель,
индивидуальный предприниматель, учредитель юридического лица.
Главной характеристикой физического лица является:
1. Правоспособность — способность стать участником гражданских
правоотношений.
2. Дееспособность — способность своими действиями приобретать и
осуществлять права и обязанности. В различных отраслях права
дееспособность определяется различными возрастными категориями.
Полная дееспособность наступает:
 С 18 лет, а также с момента вступления несовершеннолетнего в брак.
 Подросток может быть эмансипирован при достижении 16 лет, если
он работает по трудовому договору или занимается предпринимательством.
 Виды дееспособности гражданина:
До 6 лет — полностью не дееспособен
С 6 до 14 лет — частично дееспособен (по ГК РФ — «малолетний
возраст»)
С 14 до 18 лет — неполная дееспособность, то есть может
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самостоятельно распоряжаться доходами, вносить вклады в кредитное
учреждение, осуществлять авторские права; с 16 — трудоспособен, имеет
право вступить в брак при наличии уважительных причин (не «особых
обстоятельств», как до 16 лет), имеет право признать себя
эмансипированным.
Цели статьи. Изучить особенности банкротства физических лиц,
ознакомится с законодательной базой и обратить внимание заемщиков, что
они могут усугубить своѐ положение, ведь инициирование процедуры
банкротства означает прекращение любых платежей банку в счет погашения
кредита. И если процедура банкротства, которая длится около года, не
увенчается успехом и избавлением от кредита, заемщик получит огромные
штрафы.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Современные экономические отношения достигли такого уровня
развития, при котором процедура банкротства не является чем-то
катастрофическим. Банкротство в нынешних условиях это процедура
перехода собственности от того, кто не смог ею эффективно воспользоваться,
к тому, кто попытается это сделать и извлечь из собственности выгоду.
Однако процедура банкротств имеет ряд национальных особенностей. Так, в
нашей стране через банкротство могут пройти юридические лица и частные
предприниматели, а вот физические лица банкротами в России стать не
могут. Однако, судя по всему, оставаться таким положение вещей будет
недолго [4]
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Вопрос о том, что нужно
расширить законодательную базу процедуры банкротства, был поднят ещѐ в
докризисные времена, пару лет назад. Инициатором этого выступило само
государство,
вынужденное
реагировать
на
стремительный
рост
отечественного рынка потребительского кредитования. С одной стороны,
общедоступность кредитов для потребительских нужд позитивно сказывалось
на уровне жизни населения. Но была и другая сторона медали - огромное
количество взятых населением кредитов попросту не возвращалось, темпы
роста объѐмов невозвращѐнных кредитов в какой-то момент стал превышать
объѐмы кредитов выдаваемых. Это ложилось значительным бременем на
банковскую сферу и вело к снижению налоговых поступлений в
государственный бюджет. Так что именно эта ситуация и послужила
импульсом для рассмотрения вопроса об изменении законодательной базы в
сфере имущественных отношений в целом и процедуры банкротства в
частности. Именно появление возможности «обанкротить» физическое лицо,
не вернувшее кредит, могло бы позитивно отразиться на состоянии
банковской системы.
Поэтому уже с начала прошлого года Министерство экономического
развития начало разработку законопроекта, который позволял бы признать
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физическое лицо - гражданина Российской Федерации неплатѐжеспособным.
Официальным бюрократическим языком этот проект называется «О
реабилитационных процедурах, применяемых в отношении гражданинадолжника». В конце августа текущего года Минэкономразвития представил в
Государственную Думу уже дополненный и скорректированный вариант
законопроекта. Основное содержание законопроекта заключается в
следующем [3]
Начало процедуры банкротства физического лица может быть
инициировано как кредитором, так и самим заѐмщиком: для этого нужно
подать в суд заявление о неплатѐжеспособности гражданина, если
просроченная задолженность за полгода превышает 50 тысяч рублей.
Судебные органы производят проверку обоснованности заявления и
соответствия содержащихся в нѐм фактов действительности. После этого суд
объявляет о запуске по отношению к физическому лицу конкурсного
производства, а также устанавливает мораторий на предъявление требований
к должнику. Это делается для того, чтобы была возможность найти
оптимальные варианты дальнейших расчетов с кредиторами.
В законопроекте предусмотрена мера по предотвращению
использования процедуры банкротства самим должником в корыстных целях
(например, для прекращения выплат по кредиту): заявление о банкротстве
заѐмщик может подать лишь при наличии средств на выплату двухмесячного
вознаграждения арбитражному управляющему. После выполнения всех этих
действий задолженность решением суда может быть реструктурирована на
срок до пяти лет. Есть два варианта дальнейшего развития событий. Согласно
первому (и, как утверждает большинство экспертов, наиболее вероятному в
случае с физическими лицами), должник выполняет утверждѐнный план
реструктуризации долга и по истечении оговоренного срока освобождается от
долга и от всех ограничений, наложенных в связи с судебным
разбирательством и процедурой банкротства.
Второй вариант предусматривает невозможность физического лица
погасить задолженность и после назначенного судом срока. В таком случае
арбитражный суд выносит определение о признании его банкротом и об
открытии реального конкурсного производства, в ходе которого имущество
должника распродаѐтся, а полученные по итогам торгов средства передаются
кредитору или, если кредиторов было несколько, распределяется между ними
соответственно доле каждого.
Нужно отметить, что законопроект кажется драконовским по
отношению к населению лишь на первый взгляд. Он не ставит своей целью
непременное разорение каждого недобросовестного в финансовых вопросах
гражданина, главная задача в придании имущественным отношениям
цивилизованного характера. Для должника будет создана своеобразная
правовая и имущественная «подушка безопасности». Так, в состав
имущества, которое подлежит реализации в случае признания гражданина
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банкротом, не входит единственная имеющаяся у физического лица
недвижимость, пригодная для проживания. Кроме того, должнику должны
будут оставить определенную сумму денег, предметы домашней обстановки
и бытовую технику; однако всѐ это не должно в сумме стоить более 30 тысяч
рублей.
Для того чтобы гражданина признали неплатежеспособным достаточно
иметь долг от 100 000 рублей, который не получилось выплатить в течение
полугода. Запустить процедуру оформления банкротства может и должник, и
кредитор.
Минэкономразвития предлагает статус банкрота отдавать гражданина
только в том случае, если при невозможности погасить сумму долга он всетаки хочет вернуть его кредитору. Должник обращается в арбитражный суд и
получает статус банкрота, а вместе с ним рассрочку на выплату долга сроком
в пять лет. За это время будут начисляться проценты в размере 1/2 ставки
рефинансирования ЦБ. Суд принимает решение о реструктуризации, не
учитывая мнение кредиторов. Реструктуризация может быть и льготной, но
ей сможет воспользоваться только гражданин с постоянным доходом.
Потенциальные банкроты-мошенники также не смогут чувствовать себя в
безопасности – за разного рода махинации предусмотрена уголовная
ответственность.
Помимо должника и кредитора, банкротство физических лиц могут
начать оформлять и налоговые органы. С момента подачи иска кредиторы в
течение месяца должны объявить свои претензии к должнику. По истечении
срока вводится мораторий на подачу новых требований. Должнику
назначается временный управляющий, и они совместно должны выработать
план выплаты долгов. При невозможности выплатить долг даже в рассрочку
имущество должника продается с молотка. Впрочем, некоторые вещи нельзя
пустить с молотка. Не продается единственное жилье семьи должника,
земельный участок, предметы обихода, личные вещи, бытовая техника
дешевле 30 000 рублей. Когда процедура банкротства завершена, все
требования кредиторов считаются погашенными, а гражданин освобожден от
исполнения обязательств.
Процедура банкротства способна решить многие проблемы человека,
однако, она еще и существенно ограничивает его. Так, лицо, признанное
банкротом, не сможет брать кредиты в банках в течение пяти лет (а, скорее
всего, и намного больше), заниматься предпринимательской деятельностью в
течение года, организовывать свою фирму (юридическое лицо), получать
различные ссуды и занимать руководящие должности на предприятиях.
Формально процедуру банкротства как юридических, так и физических
лиц в России регулирует федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)». Согласно этому документу, любой человек имеет
возможность объявить себя банкротом, если он не в состоянии вернуть долги.
Банкротство дает возможность заемщику «начать с чистого листа» 500
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после того, как как кредиторы получат все, что он сможет выплатить тем или
иным способом, его долги аннулируются.
В тексте закона указано, что гражданин считается не способным
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если их
сумма превышает стоимость его имущества, а просрочка по платежам
составляет более трех месяцев. Для возбуждения дела о банкротстве
физического лица арбитражным судом требования к должнику должны
составлять не менее 10 тысяч рублей [1]
Должник может сам подать заявление о возбуждении процедуры
банкротства в арбитражный суд по месту жительства. В таком заявлении, в
частности, должны быть указаны сумма требований кредиторов, с которой
согласен должник, и обоснование невозможности эти требования
удовлетворить.
К заявлению может быть приложен план погашения долгов. Если
кредитор не возражает, арбитражный суд может этот план утвердить. После
чего должник обязан исполнять утвержденный план. Тогда производство по
делу о банкротстве приостанавливается, но не более чем на три месяца.
Заявление может быть подано должником и до фактического
банкротства, если очевидно, что он не сможет выполнить свои обязательства
перед кредитором в установленный срок. Согласно тексту закона, если
должник подал подобное заявление, имея возможность выполнить
обязательства перед кредитором, он несет ответственность за убытки,
связанные с возбуждением дела о банкротстве.
Подать заявление в арбитражный суд может и кредитор. Заявление
может быть основано на объединенной заложенности по нескольким
обязательствам (несколько кредитов в одном банке) или быть одним от
нескольких кредиторов (несколько кредитов в разных банках). Должник в
случае несогласия имеет право в десятидневный срок после получения
определения о подаче заявления в арбитражный суд направить туда отзыв,
содержащий доказательства необоснованности требований заявителя.
Кстати, при процедуре банкротства, согласно действующему закону,
сделки должника, осуществленные им за последний год и связанные с
передачей имущества супругам или близким родственникам, признаются
ничтожными; имущество считается принадлежащим должнику. Возврат
полученных прибылей осуществляется в порядке установленной законом
очередности кредиторов.
Согласно закону об исполнительном производстве, с должника в
первую очередь взыскивают денежные средства. Однако в ситуации
банкротства предполагается, что таковых нет. В этом случае судебные
приставы обращают взыскание на имущество должника.
Если имущество находится в совместной собственности (например,
супругов), взысканию подлежит только часть, принадлежащая должнику.
Например, если речь идет о квартире, в случае банкротства одного из
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собственников ее придется продать с тем, чтобы купить квартиру меньшей
площади для второго собственника, или поменять на меньшую с доплатой.
Если должник является индивидуальным предпринимателем, его
госрегистрация в этом качестве утрачивает силу с момента признания
банкротства. Кроме того, аннулируются все выданные ему лицензии.
Тем не менее, взысканию подлежит не всякое имущество. Согласно
Гражданскому процессуальному кодексу РФ, к таковому не относится,
например, жилье, если оно является для должника единственным пригодным
для проживания, предметы домашней обстановки, одежда и обувь, призы и
госнаграды. Если должник владеет квартирой, купленной в кредит, который
не является предметом судебного иска, и кредит еще не погашен, она также
не подлежит взысканию.
Дело о банкротстве должно быть рассмотрено арбитражным судом не
позднее семи месяцев с даты поступления заявления о признании должника
банкротом. Все судебные расходы ложатся на должника и возмещаются вне
очереди. Однако, мировым соглашением между должником и кредиторами
может быть предусмотрен иной порядок распределения расходов.
В то же время в законе сказано, что предусмотренные им положения о
банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями,
вступают в силу только вместе с соответствующими изменениям и
дополнениями в федеральные законы. Это означает, что фактически действие
закона о банкротстве в России в настоящее время на частных лиц не
распространяется.
Минэкономразвития еще в 2004 году начал готовить новый закон,
прописывающий процедуру банкротства физических лиц. С учетом
экономического кризиса и предшествующего ему массового увлечения
кредитами решение этого вопроса стало особенно актуальным. В мае 2009
года министерство представило очередную версию этого документа,
названного авторами «О реабилитационных процедурах, применяемых в
отношении гражданина-должника».
Законопроект в качестве основного инструмента для решения проблем
должника и кредитора в случае невозможности выплаты кредита
предусматривает реструктуризацию долга. Делать это предлагается в
соответствии с планом, предложенным должником и утвержденным
арбитражным судом, на срок не более пяти лет. Поводом для обращения в суд
может стать полугодовая просрочка по выплате долга.
Причем план реструктуризации может быть принят без согласия
кредитора, если с его помощью можно полностью удовлетворить требования
кредиторов. Аналогичная мера предусмотрена и в «Законе о банкротстве»,
однако в варианте, предложенном Минэкономразвития, вся процедура
прописана значительно подробнее.
Новый документ предлагает повысить порог минимальной суммы
задолженности до 50 тысяч рублей. При этом претендующий на
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реструктуризацию займов должник должен будет доказать в суде наличие у
него постоянного дохода.
Авторы законопроекта считают, что реструктурировать долг банку
выгоднее, чем забрать у должника имущество, стоимость которого с большой
вероятностью весь долг не покроет. Банк в момент реструктуризации
получает на баланс «свежий» кредит, сумма по которому не будет
просроченной какое-то время, даже если должник так же безнадежен, как и
был до реструктуризации. С точки зрения отчетности и создания резервов
такая ситуация для банка предпочтительней.
После выполнения плана реструктуризации долгов бывший должник
освобождается от долгов. Однако, в течение последующих пяти лет при
обращении в кредитную организацию он не имеет права скрывать, что
прибегал к реструктуризации долга.
Если должник по той или иной причине не выполнил обязательства в
соответствии с планом реструктуризации долгов, или такой план не был
принят (например, из-за отсутствия у должника постоянного источника
доходов), арбитражный суд признает должника банкротом. В этом случае его
имущество распродается, вырученные средства делятся между кредиторами
пропорционально суммам их требований.
Предложенный Минэкономразвития проект закона в целом повторяет
положения действующего закона, но в нем подробнее прописаны детали
процедуры банкротства физических лиц по сравнению с нынешним законом о
банкротстве. Кроме того, предполагается, что в случае принятия закона
процедура банкротства физических лиц наконец станет реальностью.
Физические лица успешно избавляются от долгов по банковским
кредитам через процедуру банкротства. Этому тщетно пытается помешать
Генпрокуратура.
Генеральная
прокуратура
(ГПУ)
возмущена
«многочисленными фактами незаконного уклонения должников банков от
выполнения своих обязательств путем личного банкротства». По данным
ведомства, в текущем году некоторые юридические и консалтинговые
компании начали предлагать услуги по банкротству частных лиц, хотя
подобная
процедура
пока
не
предусмотрена
действующим
законодательством. В то же время банкротство физического лица,
являющегося частным предпринимателем, возможно.
В распоряжении газеты БИЗНЕС оказалось письмо ГПУ №07/2/2209вих-4130кв-09 от 30.11.11 г. за подписью заместителя Генпрокурора
Виктора Кудрявцева. Послание адресовано прокурорам относительно
осуществления прокурорского надзора за соблюдением законодательства в
банковской сфере. В письме приводится подробное описание схемы
банкротства частного лица. Сначала заемщик банка регистрируется как
субъект предпринимательской деятельности (СПД). В дальнейшем
формируются долговые обязательства гражданина-предпринимателя в
размере, необходимом для начала процедуры банкротства в соответствии с
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требованиями Закона «О восстановлении платежеспособности должника или
признании его банкротом». Генеральный директор Консультационного
центра по вопросам банкротства Анатолий Родзинский выступал
арбитражным управляющим по одному из таких дел, на которые дается
ссылка в прокурорском послании. Он уверяет, что его компания не
занимается регистрацией СПД «задним числом» и формированием
фиктивных долгов, связанных с предпринимательской деятельностью. По его
словам, сегмент заемщиков-СПД — это обширное поле деятельности.
Интересно, что в ходе процедуры банкротства имущество должно
продаваться по максимально возможной цене, в чем, собственно, и должен
быть заинтересован банк. По его мнению, банкиров не устраивает прозрачная
процедура реализации, так как продажа залогов является источником теневых
заработков самих банковских работников [2]
Пример банкротства частного лица.
Физическое лицо, некая 55-летняя гражданка «О.Т.Г.», 10 июля 2011 г.
взяла кредит в Морском транспортном банке на $70 тыс. для покупки
нежилых помещений, которые использовались в предпринимательской
деятельности. При этом в документе не сказано, когда именно она была
зарегистрирована как СПД. Затем (1 августа 2011 г.) у «О.Т.Г.» возникли
долги одновременно перед двумя частными предпринимателями: 500 тыс.руб.
— по договору займа, 264 тыс.руб. — по договору на выполнение ремонтных
работ. На момент официального объявления о признании «О.Т.Г.» банкротом
(8 мая 2012 г.) ее задолженность перед банком составляла 487,4 тыс.руб. (т.е.
около $64 тыс. по курсу на тот момент). Оказалось, что у бизнес-леди нет ни
квартиры, ни машины. Единственная собственность «О.Т.Г.» — нежилое
помещение площадью 42,5 кв.м, находящееся в залоге у банка. Оно было
оценено в 115,7 тыс.руб. и продано в ходе аукциона за 154,0 тыс.руб. Из этой
суммы банк получил 125,3 тыс.руб., что позволило покрыть лишь 26%
задолженности по кредиту, остаток долга был списан. Оценщику имущества
досталась 1 тыс.руб., товарная биржа, на которой продавалось имущество,
получила 12,3 тыс.руб. Арбитражный управляющий — 15,4 тыс.руб.
Выводы. Насколько я знаю, услугу банкротства физических лиц, не
являющихся частными предпринимателями, предлагает только одна
структура. Апелляционный и Высший хозяйственные суды в случае
обращения банка вряд ли оставят в силе постановления о фиктивных
банкротствах, полученные в судах первой инстанции. Поэтому реальная
реализация предлагаемой схемы возможна только по доброй воле всех
сторон: арбитражного управляющего, заемщика и банка. В то же время
финансовые учреждения редко соглашаются на банкротство заемщика, и это
неудивительно. По сути, заемщик говорит банку: «Я добровольно отдаю
залоговое имущество, стоимость которого в разы меньше задолженности по
кредиту, а вы за это простите мне весь долг». Понятно, что банкирам это не
всегда интересно.
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управлінського обліку як самостійної системи з метою отримання оперативної
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Стремительный переход к
рыночным отношениям вызвал объективную необходимость создания такой
информационной системы деятельности организации, которая бы оперативно
снабжала бы руководство организации необходимыми данными для принятия
своевременных управленческих решений. В этом плане бухгалтерский учет
не мог выступать такой системой, поскольку традиционно в бухгалтерском
учете отражалась информация прошлых периодов, систематизировались
данные прожитой жизни. В соответствии с этим исторически сложилась
необходимость возникновения управленческого учета как самостоятельной
системы.
Существуют мнения, что бухгалтерский управленческий учет как
система регистрации, контроля, анализа и управление хозяйственной
деятельностью людей зародился несколько тысячелетий назад и развивался и
совершенствовался одновременно с развитием человеческого общества
[5, c. 5].
Цели статьи. В мировой практике в своем развитии управленческий
учет прошел определенный период развития. Бухгалтерский учет как единая
система учета имущества, капитала и прибыли возник в 15 веке и был
изначально предназначен только для внутреннего пользования.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. В период зарождения и расцвета
мануфактурного производства возникла потребность в учете затрат и
калькулировании себестоимости продукции. С появлением акционерного
капитала учет, предназначенный для составления финансовой отчетности с
целью контроля за действиями администрации компании и предоставления
базы для налогообложения, выделился и трансформировался в
самостоятельное направление бухгалтерского учета.
В международной практике управленческий учет был выделен из
общей системы бухгалтерского учета к 40-м – 50-м годам 20 века, что было
связано с проблемой повышения эффективности предпринимательской
деятельности. Бухгалтерский учет стал не только средством обработки и
группировки экономической информации, содержащейся в первичных
документах, но и превратился в «участника» и «исполнителя»
управленческой политики организации. Появились дополнительные функции
по сбору и повышении информации для группы лиц, принимающих
хозяйственные решения, по формированию и сохранению справочной
информации разного назначения – в целях планирования, прогноза, принятия
решений, контроля.
Бухгалтерский учет приобрел такие качества, как оперативность,
аналитичность. Большое внимание бухгалтеры стали уделять учету затрат на
производство, учету фактического объема производства, оценке выполнения
производственных программ не только предприятия в целом, но и его
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подразделений. На предприятиях сформировались две бухгалтерии:
финансовая и управленческая, каждая со своими целями, задачами и
функциями.
Таким образом, в 20 веке произошло окончательное разделение
финансового и управленческого учета и формирование двух самостоятельных
подсистем бухгалтерского учета, имеющих различные цели и задачи. Однако
это не означает, что они существуют независимо друг от друга. С одной
стороны, в управленческом учете используются данные финансовой
отчетности, а с другой – управленческий учет позволяет рассчитать такие
важные показатели финансового учета, как себестоимость, остатки готовой
продукции и др.
Дальнейшее развитие управленческого учета связано с расширением
масштабов бизнеса компаний. Применение системы нормирования и
оперативного управления производством стало началом систематизации
производственного учета. Наряду с чистой прибылью и рентабельностью
капиталовложений отклонения от нормативных затрат стали важнейшим
финансовым показателем для оценки результатов управленческой
деятельности [3, c. 125].
В отечественной учетной практике также возникла необходимость
выделения управленческого учета в отдельную систему, предпосылками
которой стали:
- зарождение и становление рыночных отношений в стране, при
которых возникает необходимость организациям самостоятельно принимать
управленческие решения;
- изменение российского законодательства, согласно которому
организации получили возможность на официальном уровне осуществлять
ведение управленческого учета;
- развитие различных зарубежных и отечественных теорий, согласно
которым были вызваны в жизни новые принципы и методы управления
производством.
Значимость и важность управленческого учета вызвала необходимость
его систематизации на предприятии. Необходимым является правильная
постановка системы, цель которой – обеспечение руководства компании
максимально полной информацией, необходимой для эффективной работы и
своевременного
принятия
управленческих
решений.
Система
управленческого учета позволит проводить оценку состояния бизнеса,
взвесить конкурентные преимущества компании, создать эффективную
систему мотивации персонала.
В последнее время усиление интереса к управленческому учету
объясняется тем, что управленческий учет является важным инструментом
эффективного управления организацией, позволяющим повысить качество и
своевременность принимающих управленческих решений.
В российской действительности построение системы управленческого
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учета происходило в первую очередь в крупных компаниях,
ориентированных на мировой рынок. Зачастую во многих организациях
управленческий учет понимался как объективный учет, отражающий
реальное состояние предприятия.
Следует отметить, что система управленческого учета специфична для
отдельных предприятий и различных видов бизнеса. Эта специфика
определяется следующим:
- технологией бизнеса в целом и конкретного вида деятельности в
частности – например, для непрерывного производства основная
классификация затрат для определения результатов деятельности будет
подразумевать их деление на постоянные и переменные издержки;
- нормативной базой конкретного вида бизнеса – например, в одних
случаях есть разработанные нормативы затрат на используемые материалы и
сырье, поэтому калькулируется нормативная себестоимость произведенной
продукции; в других случаях таких нормативов нет и соответственно
осуществляется калькуляция фактической себестоимости произведенной
продукции;
- учетной политикой предприятия и правилами учета затрат на
конкретный вид деятельности или объект затрат;
- организационной структурой предприятия;
- ориентацией системы управленческого учета.
Так, систему управленческого учета определяют объемом информации,
поставленными перед ней целями, критериями и средствами достижения
целей составом элементов и их взаимодействием. Важным моментом
является выбор оптимальной системы для организации [3, c. 145].
Распространенным определением управленческого учета является то,
при котором управленческий учет выступает подсистемой бухгалтерского
учета, которая в рамках одной организации обеспечивает ее управленческий
аппарат информацией, используемой для планирования, управления и
контроля за деятельностью организации.
Известно
несколько
различных
вариантов
организации
управленческого учета.
Первый вариант. Взаимосвязь между финансовым и управленческим
учетом осуществляется при помощи контрольных счетов. К ним относятся
счета доходов и расходов или элементов затрат финансовой бухгалтерии, с
которых обороты зачисляются на соответствующие счета управленческой
бухгалтерии. В случае прямой корреспонденции счетов управленческого
учета с контрольным счетами финансового учета обеспечивается
интегрированная, однокруговая система бухгалтерского учета в организации,
но с выделением подсистем финансового и управленческого учета.
Второй вариант. Используются парные контрольные счета одного и
того же наименования (отраженные, зеркальные счета или счета - экраны).
Через эти счета обороты финансового и управленческого учета
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разграничиваются изначально. При данном варианте подсистемы
финансового и управленческого учета являются автономными, замкнутыми.
Третий вариант. Применяются специальные передаточные счета, через
которые передаются обороты из одной подсистемы в другую.
Выводы. Исходя из этого, каждая организация может выбирать для
себя наиболее важную и на этой основе строить свою модель системы
управленческого учета.
Таким образом, управленческий учет прошел в своем развитии
довольно значительный период с учетом особенностей исторических
формаций и в настоящее время продолжает стабильно и динамично
развиваться с учетом возникающих потребностей.
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Tymul E.
FEATURES OF ANALYSIS OF ACTIVITY OF ENTERPRISES OF
POWER INDUSTRY
The particular qualities of conducting analysis of energy enterprises' financial status
are examined in the article. Algorithm of conducting energy enterprise analysis is presented.
Possible risks are expedient to be considered during energy enterprises financial planning.
Keywords: analysis, financial state, energy, efficiency, profitability, risks, planning.

Тимуль Є.І.
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
У статті розглядаються особливості проведення аналізу фінансового стану
підприємств енергетики. Пропонується алгоритм проведення аналізу енергетичного
підприємства. Доцільно враховувати можливі ризики при фінансовому плануванні на
енергетичних підприємствах.
Ключові слова: аналіз, фінансовий стан, енергетика, ефективність,
рентабельність, ризики, планування.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Финансовое состояние
предприятия – это экономическая категория, которая отражает состояние
капитала в процессе его кругооборота и способность субъектов
хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени.
Финансовое
состояние
может
быть
устойчивым,
неустойчивым
(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия своевременно
производить платежи, финансировать свою деятельность, переносить
непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в
неблагоприятных обстоятельствах говорит о его устойчивом финансовом
состоянии.
Цели статьи. Финансовое состояние предприятия характеризуется
совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и
использования его финансовых средств.
Задачи анализа финансового состояния предприятия:
1. Дать оценку рационального размещения средств предприятия.
2. Проанализировать состав и структуру источников средств
предприятия.
3. Изучить показатели ликвидности на начало и конец отчетного
периода, а также тенденции изменения этих показателей.
4. Определить степень платежеспособности и пути ее улучшения.
5. Проанализировать финансовую устойчивость предприятия, его
деловую активность и кредитоспособность.
6. Наметить пути улучшения финансового состояния предприятия.
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Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Данному проблеме посвящены работы зарубежных и
отечественных авторов. Зарубежные авторы (например, Эдвард Альтман)
делают упор на изучение математической статистики, влияния рынков на
развитие энергетической отрасли, акционирование отрасли распределению
акционерного капитала и т.д. Отечественные авторы (например,
Шеремет А.Д., Левкович А.О. Левкович О.А., Самсонов В.С., Вяткин М.А. и
др.) делают упор на методы экономических оценок производства и
инвестиций, управление энергетическим предприятием, формирование
тарифов и оценке себестоимости производимой энергии, а также
финансирование проектов в энергетической отрасли. На текущий момент
особенности финансового планирования в отечественной энергетике
недостаточно разработаны как в теоретическом так и в прикладном аспекте.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Анализ финансового состояния
организации производится на основании бухгалтерского баланса за
последний отчетный период, а также бухгалтерского баланса на первое число
текущего месяца (если дата составления этого бухгалтерского баланса не
совпадает с датой окончания последнего отчетного периода), представляемых
организацией.
В связи с изменениями в типовом плане счетов бухгалтерского учета в
2011 году была утверждена новая Инструкция о порядке расчета
коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового
состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования Республики
Беларусь (далее Инструкция).
Энергетическая отрасль – одна из ведущих в Беларуси. От ее
стабильной и эффективной работы, обеспечения надежного и бесперебойного
энергоснабжения зависит работа всех других отраслей национальной
экономики республики. Анализ финансового состояния энергетической
организации выявляет особенности предприятий этой отрасли. Прежде всего,
энергетическая
отрасль
одна
из
самых
фондоемких
отраслей
промышленности Республики Беларусь.
Целесообразно проводить оценку финансового состояния по
следующему алгоритму, который включает в себя несколько этапов. На
первом этапе необходимо оценить эффективность использования капитала.
Затем исследовать рентабельность собственного капитала. И на
заключительном этапе выполнить анализ финансовой устойчивости
предприятия. Анализ финансового состояния РУП «Минскэнерго» по
приведенному выше алгоритму выявил следующее.
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Таблица 1
Показатели эффективности использования капитала предприятия
Показатели
2009
2010
2011
Выручка от реализации товаров, продукции,
услуг (за вычетом налогов, сборов,
2961567
4025213
7288532
включаемых в выручку)
Прибыль (убыток) от реализации
33801
-59023
-380066
Себестоимость реализованной продукции,
2926552
4082098
7665202
товаров, работ, услуг
Средняя сумма совокупного капитала
5331566
6076440 13332786
Показатели оборачиваемости
Оборачиваемость операционных активов (в
0,56
0,66
0,55
оборотах) (Коб)
Оборачиваемость операционных активов (в
657,1
551,0
667,7
днях)
Рентабельность оборота (Rоб)

1,1%

-1,5%

-5,2%

Рентабельность (эффективность
использования) совокупного капитала (ROA)

0,6%

-1,0%

-2,9%

Рентабельность затрат (Rз)

1,2%

-1,4%

-5,0%

В 2010 и 2011 годах предприятие не получило прибыли от реализации,
т.е. было убыточным, что отрицательно отразилось на показателях
рентабельности.

Рис. 1. Динамика изменения показателей рентабельности.
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В целом представленные данные отражают как ухудшение показателей
доходности предприятия, так и снижение уровня эффективности работы.
Показатели доходности собственного капитала являются составной
частью показателей эффективности функционирования предприятия.
Основным показателем доходности собственного капитала является его
рентабельность (ROE).
Таблица 2
Рентабельность собственного капитала
Показатели

2009

2010

2011

Рентабельность капитала с позиции всех заинтересованных лиц
Коэффициент генерирования доходов (ВЕР) на
предприятии

0,014

0,002

-0,025

Рентабельность оборота

0,95%

-0,67%

-4,67%

Мультипликатор капитала (отношение совокупного
1,327
1,326
и собственного капитала)
Рентабельность капитала с позиции инвесторов

1,394

Рентабельность совокупных активов (ROA)

0,61%

-0,52%

-3,00%

Рентабельность инвестированного капитала (ROI)

8,90%

-7,00%

-57,50%

Рентабельность собственного капитала
Рентабельность собственного капитала (ROE)

0,75%

-0,07%

-2,75%

Коэффициент оборачиваемости собственного
капитала

0,64

0,77

0,88

Данные показывают, что рентабельность собственного капитала на
предприятии за анализируемые 3 года резко уменьшилась, в то время как
коэффициент оборачиваемости собственного капитала увеличивался.
Отношение совокупного и собственного капитала на протяжении данного
периода времени было неизменным, что указывает на высокую стабильность
его сложившегося экономического состояния.
Финансовое состояние предприятия и его устойчивость во многом
зависят от:
- оптимальности структуры источников капитала (соотношения
собственных и заемных средств);
- соотношения активов и пассивов предприятия по функциональному
признаку.
Уровень финансовой устойчивости предприятия и его финансовых
рисков характеризуется следующими показателями:
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Таблица 3
Показатели финансовой устойчивости предприятия
Показатель
Коэффициент финансовой
независимости
Коэффициент финансовой
зависимости
Коэффициент
долгосрочной
независимости
Коэффициент покрытия
долгов собственным
капиталом
Коэффициент
финансового риска (плечо
финансового рычага)

Нормативное
(желательное)
значение

01.01.
2009

01.01.
2010

01.01.
2011

01.01.
2012

0,5

0,843

0,753

0,754

0,717

0,5

0,157

0,247

0,246

0,283

↑

0,900

0,910

0,904

0,917

0,050,3

5,39

3,06

3,07

2,54



0,19

0,33

0,33

0,39

Из представленных данных видно, что на протяжении 2009-2011гг.
уровень финансовой автономии предприятия снизился с 84,3 до 71,7%, а
уровень его финансовой зависимости увеличился с 15,7 до 28,3%.
Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом уменьшился
при этом с 5,39 до 2,54.
Все эти показатели указывают на то, что, несмотря на начавшееся на
предприятии интенсивное финансирование обновления основных средств, его
экономическое состояние не только оставалось стабильно устойчивым, но и
заметно улучшилось.
Для оценки ликвидности активов и определения платежеспособности
предприятия рассчитываются следующие показатели: коэффициент
абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой (срочной) ликвидности и
коэффициент текущей ликвидности.
Из представленных данных видно, что все три коэффициента
ликвидности за анализируемый период показатели значительно изменялись.
При этом, если в 2009-2010 гг. наблюдалось увеличение показателей, то в
2011 г. можно заметить значительное уменьшение всех показателей
ликвидности.
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Таблица 4
Показатели платежеспособности
Показатели

Нормативное
(желательное)
значение

01.01.
2009

01.01.
2010

01.01.
2011

01.01.
2012

1. Коэффициент текущей
платежеспособности

>1

1,57

0,82

0,85

3,87

2. Коэффициент
абсолютной ликвидности

0,2÷0,3

0,148

0,025

0,041

0,088

3. Коэффициент
промежуточной
ликвидности

>0,7÷0,8

0,336

0,12

0,788

0,214

>1÷1,7

1,529

2,431

1,532

0,75

4. Коэффициент общей
ликвидности

Наиболее
полно
уровень
платежеспособности
предприятия
характеризует коэффициент общей ликвидности, учитывающий общую
обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами для
ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных
обязательств. На РУП «Минскэнерго» этот показатель за период с
01.01.2009г. по 01.01.2012г. сначала увеличился с 1,5 до 2,4, а затем снизился
до значения 0,75. Однако такой уровень обеспеченности предприятия
собственными оборотными средствами признается недостаточным, так как
удовлетворительным считается коэффициент не менее 1,7.
Согласно проведенному анализу, финансовое состояние РУП
«Минскэнерго» за анализируемый период с 01.01.2009 по 01.01.2012
значительно ухудшилось по ряду важных показателей. Прежде всего,
прибыль за 2010 и 2011 имела отрицательное значение, что привело к
значительному снижению всех показателей рентабельности.
Показатели платежеспособности предприятия ниже рекомендуемых
Инструкцией значений, что крайне негативно сказывается на инвестиционной
привлекательности предприятия. Количество долгосрочного заемного
капитала в 2009-2011гг. значительно увеличилось, в то время как прирост
краткосрочных кредитов был значительно меньшим.
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Рис. 2. Динамика изменения коэффициентов ликвидности
Однако, как показали отрицательные значения эффекта финансового
рычага, привлечение заемных средств в хозяйственный оборот РУП
«Минскэнерго» являлось невыгодным. В тоже время, необходимо отметить
высокий уровень финансовой независимости РУП «Минскэнерго» (значение
коэффициента финансовой независимости в среднем 0,77), а также высокую
степень покрытия долгов собственным капиталом. Данный показатель
составил на конец анализируемого периода 2,54. Тем не менее, положение
РУП «Минскэнерго» можно признать критическим.
Выводы. Результаты проведенного экономического анализа выявили
не только негативные тенденции в развитии РУП «Минскэнерго», но и
недостатки в процессе финансового планирования. Поэтому организации
необходимо корректировать свою финансовую стратегию для того, чтобы
улучшить финансовые показатели, стабилизировать прибыльность и
увеличить инвестиционную привлекательность организации. Необходимо
учитывать различные финансовые риски, присущие данному виду
деятельности. Учитывая особенности энергетической отрасли, а также
развития экономики Республики в целом, можно отметить, что наибольшее
влияние на результативность финансового планирования оказывают
валютный, инфляционный и кредитный риски. Чтобы их предотвратить или
минимизировать необходимо проводить следующие мероприятия:
– мониторинг величины коэффициента финансовой независимости
организации;
– более четкая работа с потребителями по расчетам за поставленную
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электрическую и тепловую энергию (с 2012 года введена предоплата для
юридических лиц в размере более 100%);
– установление обоснованных норм и контроль потребления энергии;
– установка приборов учета энергии у разных групп потребителей;
– мероприятия по энергосбережению и экономии энергии как в быту
так и на производстве.
1. Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения
анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования,
утвержденная постановлением Министерства финансов и Министерства экономики
Республики Беларусь от 27.12.2011 № 140/206.
2. Караванова Б.П. Разработка стратегии управления финансами организации: учебн.
пособие. М.: Финансы и статистика, 2008. 128 с.
3. Официальный сайт РУП «Минскэнерго» филиал «Энергосбыт» [Электронный
pecypc]. Режим доступа: http://www.minsk.energosbyt.by/tariffs.php свободный. –
Загл. с экрана (дата обращения: 15.10.2012).
4. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности
коммерческих организаций. М.: ИНФРА – М, 2004. 237 с.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Відповідно до вимог
законодавства публічні акціонерні товариства, починаючи з 2012 року, а
професійні учасники фондового ринку, починаючи з 2013 року, повинні
складати фінансову звітність за МСФЗ. Також розглядається подання
звітності відповідно до МСФЗ і недержавними пенсійними фондами.
Застосування Міжнародних стандартів дозволить уніфікувати фінансову
звітність та зробить її більш прозорою, зрозумілою, взаємопов'язаною, що в
свою чергу передбачає підвищені вимоги до повноти розкриття інформації
щодо фінансових показників. Проте, на даний період часу існують певні
проблеми щодо переходу від П(С)БО до МСФЗ, які значно призупиняють
процес реформування існуючої системи обліку в НПФ.
Цілі статті. Розглянути основні переваги та проблеми переходу НПФ з
П(С)БО до МСФЗ, а також надати пропозиції щодо вирішення зазначених
проблемних питань.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у вирішення питань щодо проблем переходу з
П(С)БО до МСФЗ зробили такі вітчизняні науковці як В. Геєць,
В. Гордієнко, Б. Зайчук, С. Злупко, В. Колбун, Т. Мельник, О. Неліпович,
А. Рибальченко, Т. Сальникова та інші. Проте, ці дослідження носили досить
вузький характер або стосувалися переходу до МСФЗ в цілому, не
враховуючи саме особливості переходу для НПФ.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Як і у всьому світі, в
Україні облік результатів діяльності недержавних пенсійних фондів (НПФ)
означає зведення балансу доходів і витрат, для чого необхідний обмін
звітною інформацією в середині кожного фонду, а також надання інформації
учасникам НПФ, регуляторам та аудиторам. В кожній з таких ситуацій НПФ
повинен забезпечувати інформативність, справедливість і прозорість збору
інформації та розкриття її у фінансовій звітності. Саме застосування МСФЗ
дозволяє уніфікувати фінансову звітність, робить її більш зрозумілою для
різних користувачів, поліпшує якість статистичної інформації, відкриває
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можливості її зіставлення з аналогічною у інших країнах.
Проте, незважаючи на те, що формально в Україні вже прийнято
МСФЗ, однак між ними та П(С)БО існують значні відмінності, що призводять
до суттєвих розходжень між фінансовими звітами, складеними за
міжнародними і національними стандартами. З метою забезпечення єдиних
підходів при застосуванні компаніями з управління активами МСФЗ
Українська асоціація інвестиційного бізнесу у травні 2012 року звернулася до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з проханням
посприяти у залученні фахівців Проекту USAID «Розвиток фінансового
сектору» для підготовки експертного висновку щодо виявлення розбіжностей
при застосуванні МСФЗ та діючої методології у НПФ [2]. Проте, після
скасування рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 30 листопада 2010 року № 1780, згідно якого НПФ повинні були перейти
на МСФЗ з 2013 року, розробка експертного висновку сповільнилась [3]. Але
виявлення та усунення розбіжностей у веденні обліку та складанні звітності
НПФ згідно з П(С)БО та МСФЗ залишається важливим і відкритим питанням.
Відмінність у стандартах має неоднозначний вплив на фінансову
звітність НПФ. Розмаїття стандартів впливає на фінансову звітність НПФ у
декількох аспектах:
1. Різні результати та форми представлення за П(С)БО та МСФЗ:
залежно від того, який комплекс стандартів застосовується, різниця між
результатами однієї і тієї самої фінансової статті може бути значною.
2. Відмінності методів оцінки при визначенні та відображенні
вартості активу чи портфелю: використання методів історичного
ціноутворення та інших прийомів оцінки, які безпосередньо впливають на
фінансову інформацію, призводить до значних розбіжностей між фінансовою
звітністю за МСФЗ та П(С)БО.
3. Збільшення розміру цих двох розбіжностей при кумулятивному
оцінюванні активів портфелю за ринковими цінами.
Під час переходу з П(С)БО на МСФЗ, аналіз для перерахування слід
робити по трьом компонентам, які відповідають цим аспектам впливу.
Першими будуть перераховуватися статті фінансової звітності всередині
НПФ. Через два інших аспекти потім необхідно буде зробити переоцінку
портфелів. Ринкові ціни всіх цінних паперів будуть змінені, тому що
перерахування фінансової звітності емітентів з П(С)БО на МСФЗ приведе до
коригування ринкових перспектив кожного емітента (третій аспект впливу).
Потім вартість портфелю та одиниці внесків слід перерахувати за методом
форвардного, а не історичного ціноутворення.
Враховуючи, що між П(С)БО та МСФЗ існує багато розбіжностей,
складена відповідно до П(С)БО та підтверджена аудитором фінансова
звітність, з точки зору інвестора, може перекручувати реальний фінансовий
стан компанії. Складену за національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку України та підтверджену українським аудитором
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фінансову звітність неможливо порівняти з фінансовою звітністю, яка
складена та підтверджена за МСФЗ, незважаючи на те, що аудиторські
висновки мають однакову форму.
Узяті разом, ці розбіжності створюють переплетіння облікових
стандартів, які суттєво впливають на сутнісний аспект змісту фінансових
звітів. Частина рекомендацій МСФЗ не враховується в П(С)БО, і навпаки.
Система П(С)БО відрізняється від системи МСБО.
Якщо ж покласти край таким розбіжностям, українські НПФ матимуть
кращий доступ до іноземного інвестиційного капіталу, тому що якість їх
фінансової звітності дозволятиме дати якісну оцінку підприємству через
прямі співставлення з результатами інших компаній та порівняння за
підприємствами-орієнтирами.
Перехід до МСФЗ також дозволить скоротити витрати НПФ, які вже
складають звітність для зовнішніх споживачів за МСФЗ, та тих компаній,
яким потрібно інтегрувати свою звітність у глобальну мережу. А
найголовніше, це дасть регуляторам доступ до більш широкого масиву
кількісних показників обліку та способів аналізу звітності , що дозволятиме
їм оперативніше встановлювати наявність шахрайських дій та неналежного
управління фінансами адміністраторами НПФ.
Також перехід на міжнародні стандарти надасть особам, що не є
спеціалістами з питань фінансових ринків, кращу можливість отримати
потрібні знання та приймати кращі фінансові рішення. Люди здатні приймати
кращі фінансові рішення, якщо розуміють поняття відсоткових платежів,
інфляції, диверсифікації ризиків тощо. Не маючи довгої історії діяльності
фінансових ринків або бізнес-освіти, Україна наразі проходить важливий
період розвитку власних фінансових ринків в умовах, коли фінансова
грамотність населення не є достатньо поширеною. У країні видається
відносно мало літератури про інвестиційні стратегії, частково через
обмежений вибір наявних фінансових інструментів, а також через те, що
загальноприйняті інвестиційні стратегії неможливо напряму застосувати на
практиці на українському ринку. Це пояснюється тим, що фінансові
показники, за допомогою яких можна розрізнити розумні інвестиції та більш
ризикові інвестиції, ґрунтуються на попередньому аналізі фінансових звітів,
складених за міжнародними стандартами обліку.
Відповідно до МСФЗ, фінансова звітність НПФ має безоплатно
оприлюднюватися в Інтернеті на веб-сайті кожного фонду та регулюючого
органу. Крім того, стандартний комплект фінансової звітності за МСФЗ
також включає аудиторський висновок, звіт про зміни у чистих активах,
наявних для здійснення виплат, стислий опис важливої облікової політики,
план, опис змін, внесених до плану протягом звітного періоду та звіт про
обговорення та аналіз фінансового стану компанії її керівництвом (звіт
керівництва). В жодному відкритому джерелі в Україні ця інформація не
представлена в повному обсязі. Згідно з Розпорядженням 674, Комісія з
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регулювання ринків фінансових послуг України (Нацкомфінпослуг) одержує
від НПФ значний обсяг інформації: фінансову звітність за національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, довідки про доходи,
прибутки та інвестиції, списки активів, довідки про зобов’язання операційні
та за виплатами, витрати, відомості про учасника, страхові показники,
вартість одиниці, загальну кількість одиниць, а також чисту вартість активів.
Більш того, згідно з Положенням № 5945, Нацкомфінпослуг вимагає
обчислювати та розкривати декілька різноманітних фінансових коефіцієнтів
[4]. На жаль, громадськість не має доступу до всієї цієї інформації.
У відкритому доступі можна знайти окремі частини цієї інформації, але
в жодному публічному джерелі її немає в повному обсязі. За законом, кожний
учасник може раз на рік безоплатно одержати виписку зі свого
індивідуального рахунку. Ця виписка містить лише відомості з рахунку
учасника (внески, розподіл прибутків чи збитків, суми знятих коштів чи
здійснених виплат). Оприлюдненої фінансової інформації учасник не
одержує. Раз на рік в офіційному друкованому виданні НПФ повинен
оприлюднювати фінансову звітність, у тому числі примітки та аудиторський
висновок. Таке розкриття інформації є обмеженим, оскільки воно не включає
звітів про рух грошових коштів і власний капітал та не надається учасникам
безкоштовно, а для того, щоб ознайомитися з цією інформацією, вони мають
придбати таке друковане видання. Через Електронну систему оприлюднення
інформації (ЕСОІ) про діяльність недержавних пенсійних фондів
Нацкомфінпослуг відкрив доступ громадськості до певних частин цієї
інформації. ЕСОІ містить інформацію про ЧВА, вартість одиниці та
диверсифікацію портфелю, але повний комплект фінансової звітності та
аудиторський висновок поки не оприлюднюються. Зрозумілість та
відкритість інформації значно підвищить рівень довіри населення до НПФ,
так як буде можливість реально оцінити положення того чи іншого фонду та
доцільність інвестування коштів у нього.
Але складання та подання фінансової звітності НПФ відповідно до
вимог МСФЗ також ускладнюється і розбіжностями та невідповідностями у
законодавчій базі. Згідно з вимогами, що висуваються
ЗУ «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», для складання
фінансової звітності МСФЗ підлягають застосуванню тільки у випадку, коли
«вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті
Міністерства фінансів України». Проте, МСФЗ, які, як відомо, постійно
вдосконалюються та змінюються, тому потрібно постійно оновлювати
офіційний переклад МСФЗ на веб-сайті Міністерства фінансів України. На
даний момент маємо переклад від 2011 року, що вже має відмінності з
деякими оновленими стандартами МСФЗ.
Висновки. Процес переходу НПФ з національних стандартів
бухгалтерського обліку на міжнародні та подальше застосування МСФЗ є
досить складним і потребує врахування вже існуючого досвіду інших країн.
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Особливе занепокоєння викликають розбіжності при застосуванні МСФЗ та
діючої методології при складанні фінансової звітності НПФ, що призводить
до спотворення інформації та значно зменшує рівень довіри населення до
НПФ.
Для вирішення зазначених вище проблемних питань потрібно:
 зробити перегляд нормативно-правових актів, що стосуються
порядку складання фінансової звітності, а також її оприлюднення, з метою
врахування вимог Європейського законодавства та МСФЗ;
 внести відповідні зміни до Законів України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг» та «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні»;
 прийняти відповідні нормативно-правові акти щодо застосування
МСФЗ у НПФ;
 розробити та затвердити методичні рекомендації щодо застосування
МСФЗ у сфері недержавного пенсійного забезпечення;
 забезпечити фінансову підтримку процесу переходу на МСФЗ;
 організувати підготовку спеціалістів з МСФЗ у системі вищої освіти;
 створити реальний механізм контролю за дотриманням МСФЗ.
1. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 2003року, N 47-48, зі
змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-15 – Назва з екрана.
2. УАІБ: перехід ІСІ та НПФ на міжнародні стандарти потребує висновків зарубіжних
експертів
[Електронний
ресурс]–
Режим
доступу:
http://www.uaib.com.ua/news/162976.html – Назва з екрана.
3. Про затвердження Порядку розкриття інформації про діяльність публічних
акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності:
рішення ДКЦПФР від 30.11.2010 N 1780 (Рішення втратило чинність на підставі
Рішення комісії з цінних паперів та фондового ринку N 953 ( z1271-12 ) від
10.07.2012)
[Електронний
ресурс]
//
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/346546 – Назва з екрана.
4. Про затвердження Критеріїв оцінки фінансового стану недержавного пенсійного
фонду: розпорядження ДКЦПФР від 27.06.2006 р. N 5945 [Електронний ресурс]–
Режим доступу : http://www.uaapf.com/index.php?option=com_content... – Назва з
екрана.
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АУДИТ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Вивчено погляди вчених відносно цілей аудиту, об'єктів перевірки та порядку
складання аудиторського висновку. Розглянуто методику проведення аудиту витрат
виробництва і собівартості продукції, ефективне використання аудиторського
дослідження.
Ключові слова: аудит, аудиторський висновок, витрати, собівартість, об’єкти
аудиту.

Chemsak R.
AUDIT OF RASKHODOV PROIZVODSTVA I SEBESTOIMOSTI PRODUKCII
The looks of scientists are studied in relation to the aims of audit, objective
verification and order of drafting of public accountant conclusion. The method of lead
through of audit of charges of production and unit cost is considered. effective use of public
accountant research.
Keyword: public account ant conclusion, charges, prime price, objects of audit.

Чемсак Р.Ю.
АУДИТ РАСХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ
Изучены взгляды ученых относительно целей аудита, объектив проверки и
порядка составления аудиторского вывода. Рассмотрена методика проведения аудита
расходов производства и себестоимости продукции, эффективное использование
аудиторского исследования.
Ключевые слова: аудит, аудиторский вывод, расходы, себестоимость, объекты
аудита.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Діяльність суб’єктів
підприємництва в сучасних умовах і конкуренції потребують незалежного,
об’єктивного контролю та підтвердження достовірності даних, які
використовуються у системі управління та відображаються у звітності
підприємства. Один з елементів контролю за використанням засобів для
виробництва продукції є аудит витрат виробництва і собівартості продукції.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства багато вчених і
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практиків, так і не дійшли спільної думки щодо ефективності проведення
аудиту витрат виробництва і собівартості продукції. Вивченням проблемних
аспектів аудиту даних витрат у свої працях приділяли такі вчені: В. Андреєв,
В. Бачинський, М. Білик, Ф. Бутинець, А. Бутко, Н. Дорош, В. Завгородній,
М. Корягін, В. Кравченко, П. Куцик [2], В. Озеран, К. Редченко,
Д. Робертсон, Т. Рогуленко, Н. Рубан, В. Рудницький [1], І. Стефанюк та
інші.
Більшість з них досліджувала визначення сутності аудиту витрат
виробництва і собівартості продукції, адже, для більшості розвинутих
підприємств це є важливим і невід’ємним фактором для ефективної
діяльності.
Актуальність дослідження полягає в тому, що виробнича діяльність
пов’язана з перевитратами матеріалів і фінансових ресурсів, зловживання на
виробництві. Тому для запобігання цих ризиків потрібен ―суворий‖ контроль
процесу виробництва, детальна його перевірка та виявлення факторів, які
впливають на сам процес.
Цілі статті. Визначення значення і сутності аудиту витрат виробництва
та собівартості продукції в діяльності виробничих підприємств, його мети,
завдання та об’єктів перевірки.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням
отриманих
результатів.
На
сучасному
етапі
господарювання проблема формування витрат на виробництво та визначення
собівартості продукції є актуальною, оскільки, необхідно встановити
достовірність даних первинних документів щодо понесених витрат на
виробництво у відповідності до калькуляційних норм, повноти та
своєчасності їх відображення в реєстрах бухгалтерського обліку.
Метою аудиту собівартості продукції є складання аудитором висновку про
те, чи відповідає інформація, відображена в обліку та у звітності щодо
собівартості продукції, в усіх істотних аспектах нормативним документам, які
регламентують порядок обліку та складання звітності.
Аудит виробничих витрат є обов’язковим елементом контролю за
величиною витрат, достовірністю, повнотою, своєчасністю їх відображення в
облікових реєстрах і фінансовій звітності підприємства. У наукових джерелах
зустрічаються різні погляди авторів на формулювання мети аудиту витрат на
виробництво і калькулювання собівартості.
Так, Білик М. визначає, що мета аудиту витрат підприємства в цілому і
виробничих витрат, зокрема, полягає в установленні достовірності даних
первинних документів щодо накопичення і списання витрат, повноти та
своєчасності відображення їх у первинних даних і зведених облікових регістрах,
правильності ведення обліку витрат і його відповідності прийнятій обліковій
політиці, чинному податковому та іншому законодавству.
А вчений Бутинець Ф. формулює мету аудиту виробничих витрат як
перевірку обґрунтованості формування та правильності обліку витрат
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виробництва, від яких залежить рівень достовірності кінцевого фінансового
результату від реалізації проведеної продукції (куплених товарів) [3]. Вчений
Рудницький В. вважає, що метою аудиту витрат на виробництво є об'єктивний
збір і оцінка даних про списання на виробництво необхідної сировини і
матеріалів, з метою встановлення фактично списаних на виробництво матеріалів
з даними бухгалтерського обліку та надання результатів перевірки зацікавленим
користувачам [4].
На нашу думку, метою аудиту витрат виробництва є всебічна перевірка
списаних на виробництво матеріалів, визначення точної кількості працівників
задіяних у виробництві, ефективності їх роботи, раціональному використанню
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, оскільки, саме за допомогою
витрат на виробництво та інших витрат пов’язаних з ним можна визначити
собівартість виготовленої продукції. Виходячи з мети, яку необхідно досягти,
аудиторові при дослідженні операцій, формуються об'єкти аудиту, якими на
нашу думку є: первинні документи з обліку витрат; список осіб, що мають право
підписувати документи; об'єкти обліку витрат і об'єкти калькулювання; склад
виробничої собівартості; метод обліку витрат і калькулювання; склад постійних і
перемінних загально виробничих витрат; розмір нормальної виробничої
потужності; порядок і база розподілу загально виробничих витрат; порядок
оцінки залишків незавершеного виробництва; витрати на виробництво продукції,
виконання робіт, надання послуг; собівартості реалізованої продукції (робіт,
послуг); реєстри обліку та звітність; інформація про порушення порядку ведення
бухгалтерського обліку.
До предметної сфери аудиторського дослідження собівартості продукції
належить також інформація про технологію виробництва, виробниче обладнання,
структуру виробничого управління тощо. Переважно аудитори – це спеціалісти в
галузі економіки чи юриспруденції, а аудит собівартості продукції вимагає також
і знання технологічного аспекту виготовлення продукції. Ще однією складністю
може бути також і те, що на окремих підприємствах немає відкритого доступу до
виробництва, тому аудиторам важко об’єктивно оцінити всі фактори та ризики,
що пов’язані з виробництвом й визначенням собівартості продукції. Тому, на
нашу думку, для ефективного виконання аудиторської перевірки собівартості
продукції потрібно насамперед ознайомитися з організаційними й
технологічними особливостями підприємства, типом виробництва, видами
продукції, що виготовляються та ресурсами, що використовуються.
Аудитор повинен здійснити перевірку наявності та правильності
оформлення первинних документів, що є підставою для записів з формування
собівартості продукції, перевірки правильності віднесення витрат до складу
собівартості, оцінки стану синтетичного й аналітичного обліку витрат на
виробництво, перевірки повноти, правильності і достовірності відображення
операцій із формування собівартості продукції в обліку та звітності, правильності
формування собівартості за об’єктами калькулювання витрат, перевірки
правильності оприбуткування готової продукції, перевірки правильності
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відображення в обліку і звітності собівартості реалізованої продукції.
Після перевірки всіх об’єктів, які пов’язані з виробництвом, аудитор
складає висновок (у цій частині перевірки).
Аудиторський висновок – це офіційний документ, засвідчений підписом
та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому
порядку за наслідками проведеного аудиту і містить у собі висновки стосовно
повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам
бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. Зміст цього
документа залежить від конкретних обставин і результатів перевірки. В зв’язку з
цим форма аудиторського висновку може бути довільною, але обов’язково в
ньому мають бути такі розділи як: заголовок; вступ; масштаб перевірки; висновок
аудитора стосовно питання, яке перевіряється; дата аудиторського висновку;
підпис під аудиторським висновком.
Аудиторський висновок є завершальним етапом перевірки, після нього
складається аудиторський звіт про результати аудиторської перевірки - це
документальне відображення аудитором виявлених порушень, помилок та
відхилень від чинного законодавства та встановлених стандартів здійснення
господарської діяльності, ведення обліку та складання звітності, а також
проведена аудитором оцінка стану бухгалтерського обліку та достовірності
звітності на певну дату. Інформація, що наводиться в аудиторському звіті, має
бути більш детальною, надійною і компетентною, а також незалежною,
об’єктивною і правдивою.
Як свідчить аудиторська практика, найпоширенішими порушеннями, що
призводять до перекручування показників собівартості продукції, є
неправильний розрахунок амортизації, оскільки саме вона є значним і, водночас,
легко регулюючим елементом витрат на виробництво. Також нерідко
спостерігається викривлення показника собівартості незавершеного виробництва,
який визначається проведенням інвентаризації. Не менш серйозним є порушення,
що стосуються облікової політики, наприклад, порушення вимоги незмінності
методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, недотримання
встановленого порядку розподілу накладних витрат тощо.
Висновки. Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що аудит
витрат на виробництво продукції та визначення собівартості продукції є
важливою складовою контролю, запобігає зловживанням на виробництві та є
запорукою ефективного функціонування підприємства.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті розкривається сутність, завдання та особливості формування
фінансової звітності в сучасних умовах господарювання та розвитку економічних
відносин. Розглянуто роль фінансової звітності у зв’язку з підвищенням
інформаційних потреб користувачів до фінансової інформації. Окреслюється коло
проблем організаційно-економічного характеру, розв’язання яких дасть змогу значно
посилити економічну ефективність.
Ключові слова: фінансова звітність, принципи складання фінансової звітності,
етапи формування фінансової звітності, користувачі фінансової звітності.

Chesak S.
FINANCIAL STATEMENTS IN THE INFORMATION MANAGEMENT
SOFTWARE NOW
In the article essence, task and features of forming of the financial reporting, opens
up in the modern terms of menage and development of economic relations. The role of the
financial reporting is considered in connection with the increase of informative necessities of
users to financial information. The circle of problems of organizationally-economic
character, the decision of that will give an opportunity considerably to strengthen economic
efficiency, is outlined.
Keywords: financial reporting, principles of stowage of the financial reporting, stages
of forming of the financial reporting, users of the financial reporting.

Чесак С.В.
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В
СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье раскрывается сущность, задачи и особенности формирования
финансовой отчетности в современных условиях хозяйствования и развития
экономических отношений. Рассмотрена роль финансовой отчетности в связи с
повышением информационных потребностей пользователей финансовой информации.
Очерчивается круг проблем организационно-экономического характера, решение
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которых позволит значительно усилить экономическую эффективность.
Ключевые слова: финансовая отчетность, принципы составления финансовой
отчетности, этапы формирования финансовой отчетности, пользователи финансовой
отчетности.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Господарські
операції, які щоденно здійснюються підприємствами, оформлюються
первинними документами та відображаються в облікових регістрах. Для
управління діяльністю підприємства, оцінки її результатів виявлення резервів
зростання обсягу виробництва та підвищення його економічної ефективності
складається фінансова звітність. Для того, щоб звітність була ефективним
засобом в управлінні діяльністю підприємства, вона має об’єктивно
відображати результати фінансово-господарської діяльності. Адже, звітність
використовується для контролю за виконанням планів, аналізу господарської
діяльності, формування стратегічних планів і рішень тощо. Від якості
складання звітності залежить якість прийняття як тактичних, так і
стратегічних рішень, а отже, і ефективність функціонування як кожного
окремого підприємства, так і держави в цілому. Саме тому тема наукової
роботи є актуальною і практично значимою.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питаннями фінансової звітності займалися провідні вітчизняні
вчені-дослідники,
зокрема
Бачинський
В.І.,
Верига
Ю.А.,
Домбровський В.М., Куцик О.П., Лень В.С., Усач Б.Ф. Проте, варто
відзначити, що вітчизняні П(с)БО, які регулюють порядок складання
фінансової звітності містять ряд дискусійних питань, які стосуються, як
принципів складання звітності, так і методики.
Цілі статті. Оґрунтування нагальності потреби переосмислення ролі
фінансової звітності, як основного джерела про майновий та фінансовий стан
підприємства для її користувачів, необхідність систематизації основних
завдань, принципів та послідовності її складання для ефективності вирішення
питань, пов’язаних з оптимізацією інформаційного задоволення потреб
користувачів.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Для досягнення мети статті
доцільно розкрити, перш за все, суть поняття фінансова звітність.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що
містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період [2].
Професор Б. Усач під фінансовою звітністю розуміє систему
узагальнених і взаємопов’язаних економічних показників, що характеризують
результати діяльності підприємств за певний звітний період (місяць, квартал,
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рік) [7, с. 176].
На нашу думку, фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що
містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для
прийняття ефективних управлінських рішень повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства [2].
Загалом користувачів фінансової звітності доцільно поділяти на:
1) зовнішні користувачі – це ті підприємства чи фізичні особи, які
мають певні фінансові інтереси й зацікавлені в інформації про підприємство.
2) внутрішні користувачі – це керівники, управлінський персонал і
працівники підприємства.
У кожного з цих користувачів свої специфічні інформаційні потреби,
що наведені у табл. 1.
Виходячи з інформаційних потреб доцільно сформулювати такі
завдання:
 визначення змісту фінансової звітності;
 вивчення нормативно-правової бази, яка регулює методи,
процедури обліку та складання фінансової звітності;
 дослідження методики складання форм фінансової звітності;
 ознайомлення з організацією підготовчих робіт по складанню
фінансової звітності;
 ознайомлення з порядком розгляду та подання фінансової звітності.
Для того, щоб фінансова звітність відповідала усім вимогам, а
показники, що в ній містяться, були точними та достовірними, при складанні
звітності необхідно керуватися принципами.
Відповідно до П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
принцип бухгалтерського обліку – це правило, яким слід керуватися при
вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні
їх результатів у фінансовій звітності.
Таблиця 1
Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів підприємств
№
Користувачі звітності
Інформаційні потреби
з/п
Інвестори, власники
1. Придбання, продаж та володіння
цінними паперами
2. Участь в капіталі підприємства
1
3. Оцінка якості управління
4. Визначення суми дивідендів, що
підлягають розподілу
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2

Керівництво підприємства
Банки, постачальники та
інші кредитори

3

4

Замовники
Працівники підприємства

5
6

Органи
управління

державного

Продовження табл. 1
Регулювання діяльності підприємства
1. Забезпечення
зобов’язань
підприємства
2. Оцінка
здатності
підприємства
своєчасно виконувати свої зобов’язання
щодо кредитів, відсотків за ними та
погашення кредиторської заборгованості
Оцінка здатності підприємства своєчасно
виконувати свої зобов’язання
Оцінка здатності підприємства своєчасно
виконувати свої зобов’язання перед
працівниками та їх забезпечення
Формування
макроекономічних
показників

Загалом визначено десять принципів, якими необхідно керуватись при
веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності [1]:
1) обачність – це застосування в бухгалтерському обліку методів
оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і
завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
2) повне висвітлення – фінансова звітність повинна містити всю
інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та
подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
3) автономність – кожне підприємство розглядається як юридична
особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та
зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності
підприємства;
4) послідовність – постійне (із року в рік) застосування підприємством
обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива тільки, якщо
змінюється статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення
(стандарти) бухгалтерського обліку або якщо зміни забезпечать достовірне
відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства і
повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;
5) безперервність – оцінка активів та зобов’язань підприємства
здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;
6) нарахування та відповідність доходів і витрат – для визначення
фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного
періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів;
7) превалювання сутності над формою – операції обліковуються
відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
8) історична (фактична) собівартість – пріоритетною є оцінка активів
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підприємства виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
9) єдиний грошовий вимірник – вимірювання та узагальнення всіх
господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності
здійснюється в єдиній грошовій одиниці;
10) періодичність – можливість розподілу діяльності підприємства на
певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.
Фінансова звітність підприємств є основним джерелом інформації про
його майно і фінансовий стан, яка необхідна для прийняття дієвих
управлінських рішень. Тому звітність повинна відповідати певним якісним
характеристикам. До них належать такі [5]:
1) державне регламентування – для всіх галузей економіки і
підприємств встановлюються єдині показники і єдині форми звітності,
принципи складання і терміни подання;
2) обов’язковість подання – будь-яке підприємство займається
діяльністю, яка не заборонна чинним законодавством і зобов’язане подавати
звітність до відповідних органів у встановлений термін і у визначеному обсязі
та складі;
3) дохідливість – розрахована на однозначне тлумачення звітності
користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у
сприйнятті цієї інформації;
4) доречність – звітна інформація вважається доречною, якщо вона
здатна вплинути на вартісну оцінку або на рішення, яке приймається в даний
час або на майбутній період, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені
в минулому;
5) достовірність – в бухгалтерському обліку всі записи здійснюються
на підставі належно оформлених документів, а перед складанням річної
звітності проводиться інвентаризація майна, грошових коштів і розрахунків;
6) точність – правильне відображення даних на рахунках
синтетичного та аналітичного обліку і у відповідних звітних формах та
взаємоузгодженість показників, відображених у формах звітності;
7) повнота – це необхідність і обов’язковість заповнення реквізитів та
показників форм звітності;
8) своєчасність подання – необхідна для прийняття правильних
управлінських рішень;
9) методологічна єдність показників – регламентується державою і
обов’язкова на всіх підприємствах, незалежно від виду діяльності і форми
власності;
10) порівнянність показників – звітність повинна бути порівнянною з
показниками попередніх звітних періодів, років, оскільки без цього
неможливі узагальнення;
11) простота і якість – полягає в створенні таких форм звітів, які б не
мали надмірної інформації і були зрозумілими працівникам підприємств,
акціонерам, інвесторам;
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12) доступність і гласність – з показниками фінансової звітності
ознайомлюється весь трудовий колектив підприємств. Фінансова звітність
підприємств підлягає оприлюдненню, а звітність акціонерних товариств
відкритого типу – публікації у друкованих засобах масової інформації;
13) неперервність – полягає в тому, що зберігаються одні і ті ж форми і
структура звітності протягом періоду діяльності підприємств;
14) раціональність – передбачає розумний, мінімальний обсяг
необхідних звітних показників для управління;
15) економічність – затрати праці і коштів на складання звітності
повинні бути мінімальними, при одночасній оперативності її складання і
своєчасності подання;
16) дієвість – передбачає необхідність проведення наукового
економічного аналізу звітних даних, виявлення недоліків у діяльності
підприємств, а також внутрішніх резервів виробництва.
Вважаємо, що важливим, на наш погляд, є встановлення оптимальної
послідовності для формування фінансової звітності. Зокрема, пропонуємо
процес складання звітності поділити на декілька етапів (рис. 1):
Етап 1

Етап 2

Етап 3

Збір первинної інформації про факти фінансовогосподарської діяльності та їх аналіз

Реєстрація первинної інформації в реєстрах аналітичного
обліку та її узагальнення
Реєстрація узагальненої інформації в головній книзі

Етап 4

Складання фінансової звітності

Етап 5

Розгляд, затвердження та подання звітності користувачам

Рис. 1. Послідовність формування інформації для користувачів
Висновки. Звітність підприємств – важлива інформаційна основа
управління. Вона є першочерговим елементом в прийнятті рішень щодо
інвестицій, кредитування та інших фінансових операцій.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №
87 // Бухгалтерський облік. Хрестоматія [Текст] : збірник систематизованого
законодавства / укл. І.О. Назарбаєва, Н.М. Тарасова. – Вид. 5-е, перероб. – К. : Бліц-
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Інформ, 2012. – Вип. 1. – 192 с.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16
липня 1999 р., з наступними змінами і доповнення // Бухгалтерський облік.
Хрестоматія [Текст] : збірник систематизованого законодавства / укл.
І.О. Назарбаєва, Н.М. Тарасова. – Вид. 5-е, перероб. – К. : Бліц-Інформ, 2012. – Вип.
1. – 192 с.
3. Бачинський В.І., Куцик П.О., Медвідь Л.Г., Попітич Т.В. Бухгалтерський облік
(загальна теорія) : навч. посібник / В.І. Бачинський, П.О. Куцик, Л.Г. Медвідь, Т.В.
Попітич. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 319 с.
4. Верига Ю.А. Звітність підприємств : навч. посібник / Ю.А. Верига, З.М. Левченко,
І.Д. Ватуля. – К. : Центр учбової літератури. 2008. – 776 с.
5. Домбровський В.М. Звітність підприємств : навч.-метод. посібник для сомостійного
вивч. дисц. / В.М. Домбровський. – К. : ЮШУ, 2001. – 195 с.
6. Лень В.С. Звітність підприємства : підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К. :
Каравела. 2010. – 672 с.
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Чупилкы Н.М.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ОСТАТКИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
В статье раскрывается сущность моделей оптимизации среднего остатка
денежных средств (модель Баумоля и модель Миллера-Орра), рассмотрены
сравнительную характеристику этих моделей и определены этапы внедрения модели
Миллера-Орра. Представленная модель Козыря служит как дополнение к уже
существующим оптимизационных моделей. Определены основные недостатки в
использовании этих моделей на современном этапе развития отечественных
предприятий.
Ключевые слова: денежные средства, модель Баумоля, модель Миллера-Орра,
модель Козыря.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Управління
грошовими коштами є одним з найважливіших напрямків діяльності
аналітичної служби підприємства і включати в себе: розрахунок часу обігу
грошових коштів, аналіз грошового потоку, прогнозування грошового потоку,
визначення оптимального рівня грошових коштів, створення бюджетів
грошових коштів тощо. Серед цих напрямків оптимізація рівня грошових
коштів на підприємстві є найперспективнішою складовою управління та
контролю за грошовими коштами і в той самий час найменш
використовуваною вітчизняними підприємствами.
Крім того, існує проблема порівняння вже існуючих моделей
оптимізації залишку грошових коштів, з метою визначення етапів їх
впровадження та усунення недоліків.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання оптимізації середнього залишку грошових коштів з
метою визначення їх обсягу, який, з одного боку, позбавив би підприємство
ризику виникнення їх дефіциту, а з іншого – виключив можливість утворення
занадто великої маси на рахунках та в касі, розглядалося в роботах як
зарубіжних (Баумоль В., Брейлі Р., Майєрс С., Міллер М., Орр Д.), так і
вітчизняних та російських дослідників (Бланк І.О., Бутинець Ф.Ф., Ковальов
В.В., Козирь Ю.В, Фомін П.А., Хохлов В.В., Шеремет А.Д. та ін.).
Цілі статті. Висвітити наукові підходи визначення оптимального рівня
грошових коштів та зазначити основні недоліки сучасних оптимізаційних
моделей для їх усунення.
Для вирішення зазначеної мети поставлені наступні завдання:
окреслити напрямки існуючих методик оцінки вартості ліквідності та виявити
можливість їх застосування у практичній роботі.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. В зарубіжних дослідженнях
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найбільшого поширення набули дві моделі оптимізації середнього залишку
грошових коштів:
1. Модель Баумоля, (розроблена в 1952 р.) – зміни залишку коштів на
рахунку, при якій всі отримані кошти від реалізації товарів чи послуг
вкладаються в цінні папери. Після використання запасів грошових коштів,
здійснюється реалізація частини цінних паперів для поповнення залишку
грошових коштів до початкової величини.
Таким чином, залишок коштів підприємства на рахунках в банку являє
собою „пилопо-дібний‖ графік (рис. 1):

Рис. 1. Графік зміни залишку грошових коштів на рахунках у банку
(модель Баумоля)
2. Модель Міллера–Орра, (розроблена в 1966 р.) – залишок грошових
коштів хаотично змінюється до того часу, доки не досягне деякої верхньої
межі. Після цього скуповується достатня кількість ліквідних цінних паперів,
щоб досягти нормального рівня грошових коштів. У разі досягнення
нижнього рівня „безпеки‖, продаються накопичені цінні папери і в такий
спосіб поповнюється запас грошових коштів до нормального рівня.
Модель Міллера–Орра значно складніша, ніж модель Баумоля і
максимально наближена до реальних виробничих процесів. При побудові
моделі М. Міллер та Д. Орр використовували процес Бернуллі стосовно руху
грошових коштів, тобто зважали на те, що надходження і витрачання грошей
від періоду до періоду є подіями випадковими.
Відповідно залишок коштів на рахунках в банку представлено на
рис. 2.
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Рис. 1.2. Графік зміни залишку грошових коштів на рахунках у банку
Згідно з моделлю Баумоля припускається, що підприємство розпочинає
працювати, при наявності максимального і доцільного для цього рівня
грошових коштів і постійно витрачає їх упродовж деякого періоду часу. Усі
кошти, які надходять на підприємство від реалізації товарів та послуг,
вкладається в короткотермінові цінні папери. При цьому, модель Міллера–
Орра дає змогу відповісти на запитання: як підприємству потрібно управляти
своїм грошовим запасом, якщо неможливо спрогнозувати щоденне
витрачання або надходження грошових коштів [4, с. 85].
З метою детальнішого розгляду елементів моделей Баумоля та
Міллера–Орра наведемо порівняльну характеристику цих моделей
оптимізації середнього залишку грошових коштів у вигляді таблиці 1.
Для моделі Міллера–Орра на рис. 3 наведено етапи її реалізації.
Однією з найвдаліших таких моделей є модель Козиря, вихідними
положеннями якої є набір змінних гіпотетичної функції ліквідності: ринкових
котирувань активів, постійних витрат конвертації, ставок процента за
цінними паперами, альтернативних ставок процента та час, необхідний для
конвертації з одного активу в інший. В деяких випадках допускалися
припущення щодо очікуваної дійсності, наприклад, вводились для розгляду
такі параметри, як очікуваний час зберігання активів у вигляді готівки до
конвертації в інший актив, ймовірність виникнення необхідності конвертації
за фіксований час, ймовірність продажу активу (тобто ймовірність
конвертації менш ліквідного активу в більш ліквідний) за фіксований час без
зміни котирувань, які склалися раніше [3].
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика моделей оптимізації середнього залишку
грошових коштів [2]
Характеристики
Модель Баумоля
Модель Міллера-Орра
моделей оптимізації
1

Вихідні положення

Математичний алгоритм
розрахунку
максимального розміру
залишку грошових
коштів

2

3

1. Постійність потоку
витрачання грошових
коштів.
2. Збереження всіх
резервів грошових
активів у формі
короткотермінових
фінансових вкладень.
3. Зміна залишку
грошових активів від їх
максимуму до мінімуму,
який дорівнює нулю або
наперед визначеній
величині.

(1)

1. Наявність певного розміру
страхового запасу.
2. Наявність певної
нерівномірності в
надходженні і витрачанні
грошових коштів, а
відповідно, і їх залишку.
3. Мінімально межа
формування залишку
грошових активів
приймається на рівні
страхового залишку, а
максимально – на рівні
трикратного розміру
страхового залишку.

(2)

Q- оптимальний розмір максимального залишку грошових
активів;
V- запланований обсяг грошового обігу(сума витрат
грошових коштів);
с- витрати з конвертації грошових коштів в цінні папери;
r- середня ставка процента за короткотерміновими
фінансовими вкладеннями (рівень втрати альтернативних
доходів при збереженні грошових коштів);
v- варіація щоденного надходження грошових коштів на
рахунки підприємства;
On- мінімальна величина грошових коштів, яку доцільно
утримувати на рахунку (страховий залишок)
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Продовження табл. 1
Формули для
розрахунку
оптимального розміру
середнього залишку
грошових коштів

Логіка дій фінансового
менеджера при
використанні моделі

(3)

(4)

Qc- оптимальний
грошових коштів.
Всі
кошти,
які
надходять на поточний
рахунок
підприємства
(зокрема, від реалізації
товарів
та
послуг),
вкладаються
в
короткотермінові
цінні
папери. При нульовому
запасі грошових коштів
(або при наперед заданому
рівню
безпеки),здійснюється
продає частини цінних
паперів і тим самим
поповнює запас грошових
коштів
до
початкової
величини

розмір

середнього

залишку

Залишок коштів на
рахунку
хаотично
змінюється до того часу,
доки не досягне верхньої
межі. Як тільки це стається,
починається
придбання
достатньої кількості цінних
паперів з метою повернення
запасу грошових коштів до
нормального рівня. Якщо
запас
грошових
коштів
досягає нижньої межі, то в
цьому разі подаються цінні
папери і в такий спосіб
поповнюється
запас
грошових
коштів
до
нормального рівня

Використовуючи модель Козиря, фінансові аналітики підприємства
можуть відповісти на запитання: що вигідніше – зберігати активи в грошовій
формі чи у вигляді цінних паперів?
Звичайно ж, всі три моделі (Баумоля, Міллера–Орра та Козиря) мають
недоліки, над подоланням яких ще слід попрацювати як вітчизняним, так і
зарубіжним вченим та спеціалістам в галузі фінансів, обліку та аналізу.
Основні недоліки описаних в статті моделей оптимізації залишків
грошових коштів:
модель Баумоля – враховує лише постійні операційні витрати, не
беручи до уваги змінних і тимчасових витрат;
модель Міллера–Орра – не враховує змінні і тимчасові витрати і, крім
того, як характеристики надходження-вибуття грошових коштів використовує
дисперсію грошових потоків, що неадекватно відображає реально існуючі
процеси;
модель Козиря – визначає, що вигідніше в кожному конкретному
випадку, – зберігати активи в грошовій формі чи у формі цінних паперів,
проте не дає відповіді на питання про оптимальний розподіл коштів між
ліквідним портфелем та іншими активами.
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Рис. 3. Етапи реалізації моделі Міллера–Орра. [2]

Важко не погодитися з Р. Брейлі та С. Майерсом, які вважають,
що немає хорошої теорії, яка б пояснювала, як за рівних умов потрібно
розподілити свої вклади між більш ліквідними і менш ліквідними
активами та який достатній рівень грошових коштів на банківських
рахунках та в касі суб’єкта господарювання.
Висновки. Таким чином, узагальнено найбільш використовувані в
зарубіжній практиці моделі оптимізації середнього залишку грошових коштів
(модель Баумоля та модель Міллера–Орра) та розглянуто більш сучасну
модель, яку доцільно використовувати в Україні (модель Козиря).
Отже, незважаючи на складність використання розглянутих моделей,
вони заслуговують на подальше дослідження з метою усунення багатьох
недоліків та модифікацію їх застосування для потреб управління та аналізу
грошових коштів.
1. Брейлі Р., Майерс С. Принципи корпоративних фінансів. - М., 2010.
2. Бланк І.А. Управління грошовими потоками. - К., 2011.
3. Козир Ю.В. Оцінка впливу ліквідності на вартість активів // [Електронний ресурс], –
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В данной статье рассматривается некоторые положения Закона о банкротстве,
посвященные досудебным мерам по предупреждению банкротства предприятия.
Рассмотрена проблема отражения в бухгалтерских регистрах операций процедуры
внешнего управлении , а также сама процедуру по предупреждению банкротства
организации – внешнее управление. Отмечается, что на сегодняшний день
мероприятия, направленные на предупреждение банкротства, должны способствовать
главным образом повышению платежеспособности должника.
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Sheyko O.
REFLECTION IN ACCOUNTING OPERATIONS REGISTERS THE
INSOLVENCY ORGANIZATIONS THROUGH EXTERNAL CONTROL
PROCEDURES
This article discusses some of the provisions of the Bankruptcy Law, dedicated to the
pre-trial measures to prevent bankruptcy. The problem of reflection in the accounting books
of the operations of external control procedures, and the procedure itself is to prevent
bankruptcy of the organization - external management. It is noted that to date, measures
aimed at the prevention of bankruptcy, should contribute mainly increase the solvency of the
debtor.
Keywords: crisis, bankruptcy, external control, external control, financial
restructuring, the debtor.
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Шейко О.В.
ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКИХ РЕГІСТРАХ ОПЕРАЦІЙ
ВИЗНАННЯ НЕСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ
ПРОЦЕДУРИ ЗОВНІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ
У даній статті розглядаються деякі положення Закону про банкрутство,
присвячені досудовим заходам з попередження банкрутства підприємства. Розглянуто
проблему відображення в бухгалтерських регістрах операцій процедури зовнішнього
управління, а також саму процедуру щодо банкрутства організації - зовнішнє
управління. Відзначається, що на сьогоднішній день заходи, спрямовані на
попередження банкрутства, повинні сприяти головним чином підвищенню
платоспроможності боржника.
Ключові слова: криза, банкрутство, зовнішнє управління, зовнішній керуючий,
фінансове оздоровлення, боржник.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Банкротство организации, как
правило, наступает в связи с кризисом в деятельности организации. В
микроэкономике под кризисом понимается состояние хозяйствующего
субъекта, характеризующееся слабой конкурентной позицией, финансовой
неустойчивостью, ставящей под угрозу существование организации. Крайним
проявлением микроэкономического кризиса является полная потеря
платежеспособности, приводящая к несостоятельности (банкротству)
организации, т.е. неспособности организации погасить (оплатить) свои долги
в срок и в полном объеме.
Цели статьи. Введение процедуры внешнего управления на
предприятии предполагает улучшить финансовое положение за счет закрытия
нерентабельных производств, прекращения убыточного вида деятельности,
продажи предприятия (бизнеса), увеличения уставного капитала,
привлечения инвестиций, уступки права требований и других мероприятий.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Внешнее управление вводится
арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов, если есть
реальная возможность восстановить платежеспособность предприятиядолжника с целью продолжения его деятельности путѐм реализации части его
имущества и осуществления других организационных и экономических
мероприятий. Внешнее управление вводится на срок не более 18 месяцев,
который может быть продлен не более чем на шесть месяцев в порядке,
установленном Законом о банкротстве. Срок внешнего управления может
быть сокращен по ходатайству собрания кредиторов или внешнего
управляющего. В совокупности срок финансового оздоровления внешнего
управления не может превышать два года. Одновременно с введением
внешнего управления арбитражным судом утверждается внешний
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управляющий.
С точки зрения организации и ведения бухгалтерского учета в
процедуре внешнего управления следует отметить, что наряду с обычной
(производственной)
деятельностью
должника
осуществляются
и
специфические операции по восстановлению его платежеспособности. В
рамках указанной процедуры возможны различные судебные процессы,
связанные с признанием недействительности сделок, отказом от исполнения
ряда сделок, истребованием дебиторской задолженности, истребованием
имущества из чужого незаконного владения, организация аукционов по
продаже имущества должника и т.п. В связи с этим появляются
дополнительные расходы, не связанные с основной деятельностью должника,
но покрываемые за счет его имущества. Следует обратить внимание на еще
большее ограничение правоспособности и дееспособности должника при
внешнем управлении. Бухгалтерский учет в процедуре внешнего управления
ведется в общеустановленном порядке, но уже не органами управления
должника, а внешним управляющим или лицами, привлекаемыми внешним
управляющим для этой цели, с учетом специфики функционирования
организации-должника в указанной процедуре и конкретных мер,
осуществляемых для восстановления платежеспособности.
Введение процедуры внешнего управления на предприятии
предполагает улучшить финансовое положение за счет закрытия
нерентабельных производств, прекращения убыточного вида деятельности,
продажи предприятия (бизнеса), увеличения уставного капитала,
привлечения инвестиций, уступки права требований и других мероприятий.
Порядок отражения в бухгалтерском учете сделок по переуступке
права требования в настоящее время не определен нормативными
документами, поэтому переуступка права требования дебиторской
задолженности оформляется у кредитора как погашение дебиторской
задолженности по поставленным товарам, выполненным работам, оказанным
услугам.
Предприятие, приобретающее право требования задолженности,
учитывает их на счете 58 «Финансовые вложения» в сумме фактических
затрат.
В бухгалтерском учете право уступки требования оформляется
следующим образом.
У предприятия-должника:
 отражена уступка права требования.
Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы».
 списана стоимость права требования.
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
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 начислен НДС по оплаченной продукции, выполненным работам,
оказанным услугам.
Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
 определен финансовый результат от операции уступки права
требования.
Дебет счета 99 «Прибыли и убытки».
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы».
У организации, приобретающей право требования:
 приобретено право требования.
Дебет счета 58 «Финансовые вложения».
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
 поступили платежи в погашение долга от организации Дебет счета 51 «Расчетные счета».
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы».
 списана стоимость права требования.
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Кредит счета 58 «Финансовые вложения».
 начислен НДС с положительной разницы между ценой продажи
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
 определен финансовый результат от операции Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки».
В соответствии с п. 8 ПБУ 16/02 вследствие признания деятельности
прекращаемой, у организации, как правило, возникают обязательства,
обусловленные требованиями законодательства, условиями договора либо
добровольно принятые на себя организацией перед физическими и
юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в результате
прекращения деятельности.
Для урегулирования подобных обязательств, в отношении величины
либо срока исполнения которых существует неопределенность, организация
образует резерв, который создается по каждому виду обязательств.
Образование резерва в учете учитывается на счете 96 «Резервы
предстоящих расходов», и открывается следующая корреспонденция счетов.
Дебет счетов 08 «Вложения во внеоборотные активы», 20 «Основное
производство», 23 «Вспомогательные производства»,
25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные
расходы», 44 «Расходы на продажу»
Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов».
На конец года, начиная с признания деятельности прекращаемой, до
завершения
прекращения
этой
деятельности
бухгалтер
должен
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скорректировать сумму резерва. Если зарезервированных сумм недостаточно
для погашения обязательств, то непокрытая сумма расходов списывается в
общем порядке. При избыточности резерва неиспользованная сумма
признается прочим доходом организации, в случае отмены программы
прекращения деятельности должны быть восстановлены суммы ранее
созданных резервов. После принятия резервов необходимо снизить стоимость
активов, связанных с прекращаемой деятельностью. Убыток от снижения
стоимости отражается по состоянию на конец года, в котором деятельность
признана прекращаемой, и является прочим доходом. Данные о
прекращаемой деятельности должны быть обязательно отражены в годовой
отчетности. Однако резерв по прекращаемой деятельности создается только в
бухгалтерском учете, поскольку для целей налогового учета понятие
«прекращаемой деятельности» не существует. Налоговый учет не
предусматривает создания аналогичного резерва, следовательно, расходы на
его создание в целях налогообложения прибыли не учитываются.
Как уже было казано ранее внешнее управление включает в себя
комплекс различных мероприятий, вот как отражаются в бухгалтерском учете
некоторые из них.
Продажу активов предприятия-должника в учете отражают
следующими записями.
Продажа основных средств:
 списана первоначальная стоимость выбывающих основных средств
.
Дебет счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных
средств».
Кредит счета 01 «Основные средства».
 списана накопленная амортизация на момент продажи.
Дебет счета 02 «Амортизация основных средств».
Кредит счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных
средств».
 списана остаточная стоимость выбывающих основных средств
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие
расходы».
Кредит счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных
средств».
 отражена продажная стоимость основных средств.
Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие
доходы».
 начислен НДС.
Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие
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доходы».
 отражена полученная прибыль от реализации основных средств.
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо прочих
доходов и расходов»;
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки».
Операции по продаже предприятия (бизнеса) в бухгалтерском учете
отражают следующим образом:
 списано с баланса имущество предприятия по балансовой
стоимости.
Дебет счета «Продажа предприятия (бизнеса)».
Кредит счетов 01 «Основные средства», 03 «Доходные вложения в
материальные ценности», 04 «Нематериальные активы», 07 «Оборудование к
установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 58
«Финансовые вложения» и прочие имущественные счета, а также счета права
требования.
 списана накопленная амортизация основных средств и
нематериальных активов.
Дебет счетов 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация
нематериальных активов».
Кредит счета «Продажа предприятия (бизнеса)».
 начислены налоги, относимые на обороты по продаже.
Дебет счета «Продажа предприятия (бизнеса)».
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
 отражена задолженность покупателя предприятия по договору
купли-продажи.
Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Кредит счета «Продажа предприятия (бизнеса)».
 поступили денежные средства на счет предприятия-должника Дебет счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет»
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
 отражен зачет задатка, полученного от покупателя во время
проведения торгов .
Дебет счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет»
Кредит счета 86 «Целевое финансирование»;
 определен финансовый результат.
Дебет счетов «Продажа предприятия (бизнеса)» или 99 «Прибыли и
убытки».
Кредит счетов 99 «Прибыли и убытки» или «Продажа предприятия
(бизнеса)».
Выводы. Последствия внедрения внешнего управления:
 прекращаются полномочия руководителя должника, управление
делами должника возлагается на внешнего управляющего;
545

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».

 внешний управляющий вправе издать указ об увольнении
руководителя должника или предложить руководителю перейти на другую
работу в порядке и на условиях, которые установлены трудовым
законодательством;
 прекращаются полномочия органов управления должника и
собственника имущества должника – унитарного предприятия, полномочия
руководителя и иных органов управления должника переходят к внешнему
управляющему;
 отменяются ранее приятые меры по обеспечению требований
кредиторов;
 аресты на имущество должника и иные ограничения должника в
части распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть наложены
исключительно в рамках процесса о банкротстве;
 вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по
денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей.
1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 07.12.2011) "О
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Шмидт А.О.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА РАЗЛИЧНЫМИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫМИ ОСНОВАМИ В
КОНТЕКСТЕ ВЫХОДА УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА МИРОВЫЕ
ФОНДОВЫЕ БИРЖИ
В статье раскрыто применение различных концептуальных основ для
составления финансовой отчетности. Исследованы отличия и особенности
составления финансовой отчетности предприятий в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности и Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США.
Ключевые слова: общепринятые принципы бухгалтерского учета США,
Международные стандарты финансовой отчетности, международные фондовые
биржи, формы финансовых отчетов.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасні
глобалізаційні процеси в економіці надають нові можливості для українських
підприємств. У розширення зовнішньоторговельних зв’язків, збільшення
обсягів прямого іноземного інвестування набувають актуальності питання
адаптації фінансової звітності підприємств до різних міжнародних
концептуальних основ з метою їх виходу на світові фондові біржі. Перехід
українських акціонерних товариств до складання звітності за Міжнародними
стандартами фінансової звітності (МСФЗ) спростив вихід українських
«блакитних фішок» на європейський ринок капіталу. Але вихід на біржі США
та Японії досі є важкодоступним через значний обсяг розбіжностей МСФЗ та
Загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку США (GAAP), за
якими звітність має подаватись на фондові біржі вказаних країн. Тому
актуальним є питання визначення особливостей складання звітності за її
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різними концептуальними основами.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дана проблематика розглядалась у працях таких вчених як
Н.І. Дорош, С.Ф. Голова, Н.О. Гури, В.Я. Савченка, В.П. Завгородного,
Л.В. Чижевської, Н.В. Герасимчук, В.Ф. Палія, Я.В. Соколова,
А.Н. Кузьмінського та інших.
Цілі статті. Метою статті є дослідження особливостей формування
форм фінансової звітності згідно з МСФЗ та GAAP в контексті виходу
українських підприємств на міжнародні фондові біржі.
Для досягнення мети поставлено наступні завдання:
- розглянути застосування різних концептуальних основ для складання
фінансової звітності на світових фондових біржах;
- дослідити особливості складання форм фінансових звітів згідно з
МСФЗ та GAAP us;
- визначити можливі напрямки вивчення особливостей складання
звітності за GAAP в Україні.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Серед вітчизняних підприємств
поширеними способами залучення коштів без зміни форми власності є
кредитування та випуск облігацій. Однак останніми роками великі акціонерні
товариства почали використовувати залучення капіталу через розміщення
акцій підприємства на фондовому ринку.
Багато в чому успіх компанії залежить від біржі, на якій він
здійснений. З семи розміщень акцій українських підприємств на закордонних
біржах п'ять здійснено на Лондонській. По одному – на Франкфуртській і
Варшавській. І жодного на американській чи японській біржі.
Основною
перешкодою
для виходу вітчизняних суб'єктів
господарювання на фондові біржі є вимоги до фінансової звітності, що
повинна формуватись за міжнародними стандартами МСФЗ чи стандартами
GAAP.
Станом на сьогоднішній день Міжнародні стандарти фінансової
звітності є найпоширенішими серед країн світу. Вони є основою для
бухгалтерського обліку в багатьох країнах, базою для розробки власних
стандартів (рис. 1).

Рис. 1. Використання МСФЗ країнами світу
Джерело: побудовано автором на основі даних Комісії з цінних паперів США [7].
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Проте, як показали
застосовують GAAP (рис. 2)

дослідження,

найбільші

фондові

біржі

Рис. 2. Структура світового ринку капіталу 2011 р.
Джерело: побудовано автором на основі даних Комісії з цінних паперів США [7]

Американська система обліку (GAAP) є однією з провідних у світі.
Вона займає міцні позиції, в першу чергу завдяки найбільшому й
розвиненому фондовому ринку в світі, який пропонує найвигідніші умови
залучення капіталу. Тому багато іноземних компаній, що бажають розмістити
цінні папери на американському ринку, йдуть на значні витрати, пов’язані з
трансформацією звітності відповідно до GAAP.
Існуючі розбіжності між МСФЗ і стандартами бухгалтерського обліку
США призводять до додаткових витрат зарубіжних лістингових компаній,
пов'язаних з узгодженням своїх фінансових звітів з вимогами розкриття
інформації на фондових біржах США. Наприклад, кожна з 250 європейських
компаній, акції яких знаходяться на лістингу на фондових біржах, США
витрачають 5-10 млн дол. щорічно для узгодження з US GAAP [7].
Серед американських учасників ринку немає однозначної думки щодо
того, наскільки вигідно американському ринку, нехай навіть найбільшому й
розвиненому, протиставляти всьому іншому ринку свою систему фінансової
звітності, створюючи, таким чином, для входу на ринок іноземних компаній
бар'єри у вигляді додаткових трансакційних витрат на трансформацію
звітності відповідно до GAAP [3, с. 45].
На сьогоднішній день МСФЗ та GAAP мають приблизно 200 суттєвих
відмінностей. Тому доцільно розглянути детальніше особливості складання
фінансової звітності за цими концептуальними основами.
Усі відмінності можна поділити на суттєві і несуттєві. Прикладом
несуттєвої відмінності є використання назв статей фінансової звітності.
Наприклад:
• Оборот – Продажі;
• Статутний капітал – Звичайні акції чи оплачений капітал;
• Випуск акцій з премією - Додатковий капітал;
• Боржники - Дебіторська заборгованість;
• Кредитори - Кредиторська заборгованість.
Форми звітності, що подаються за GAAP та МСФЗ відрізняються.
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Згідно з МСФЗ підприємство подає п’ять форм звітності: Баланс, Звіт про
прибутки та збитки, Звіт про зміни у власному капіталі, Звіт про рух
грошових коштів та Примітки. Щодо складання звітності за GAAP, то крім
перелічених форм використовується додаткова – Звіт про нерозподілений
прибуток. Таким чином склад та структура звітності за різними
концептуальними основами відрізняється.
У всіх формах звітності повинні надаватися дані порівняльного
періоду, але при застосуванні МСФЗ він становить два роки для усіх форм, а
при застосуванні GAAP – три роки для Балансу і два роки для решти форм
звітності [6].
Розглянемо детальніше особливості складання кожної з форм.
Міжнародні стандарти не наказують конкретної форми подання
фінансової звітності. В результаті на практиці використовується різноманіття
форм. Баланс країн, які використовують МСФЗ має вигляд:
Активи - Зобов'язання = Капітал
Тоді, як у США баланс має вигляд:
Активи = Зобов'язання + Капітал.
Згідно з GAAP статті в Балансі повинні бути розміщені за ступенем
зменшення ліквідності. Активи представляються від найбільш ліквідних до
найменш ліквідних, зобов’язання – від зобов’язань з найкоротшим терміном
до довготермінових, статті власного капіталу зображують після зобов’язань.
Також для цієї системи формування звітності характерним є те, що розділ
власного капіталу представляється в трьох частинах: вкладений капітал,
накопичений нерозподілений чистий прибуток та інший накопичений
сукупний дохід. В першій частині міститься інформація про дозволений до
випуску капітал, випущену кількість акцій, капітал, що знаходиться в обороті,
а також наводиться інформація про номінальну вартість акцій
[5, с.
134].
Вимоги МСФЗ відносно складання та подання фінансових звітів
представлено в МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів
фінансової звітності». В ньому не встановлено вимог щодо порядку
наведення статей в балансі, тому вони можуть подаватися як в порядку
зростання, так і зменшення ліквідності. Також у будь-якому випадку активи
та зобов’язання строком менше і більше 12 місяців розкриваються окремо.
Також в МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності» висуваються вимоги щодо мінімальної інформації, що повинна
бути представлена в балансі. Особливим для складання звітності за цією
концептуальною основою є те, що в Балансі міститься стаття «Частка
меншості», що розкривається тільки у консолідованій звітності, де
показується частка мінорних акціонерів у власному капіталі групи компаній
[1].
Звіт про прибутки та збитки, складений відповідно до GAAP умовно
можна розбити на такі частини, як прибуток від звичайної діяльності та
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результати надзвичайних подій, де відображаються результати припинення
виду діяльності, результати надзвичайних подій та результати внесення змін
до облікової політики. При застосуванні Міжнародних стандартів подання у
Звіті про прибутки та збитки інформації про результати надзвичайних подій
не вимагається [4, с. 47].
Вимоги до змісту Звіту про рух грошових коштів згідно з
американськими та міжнародними стандартами аналогічні. В ньому
розкривається інформація про рух грошових коштів підприємства за звітний
період. Необхідність створення цього звіту обумовлена тим, що облік
ведеться згідно з принципом нарахування, тому доходи і витрати розраховані
за цим принципом не забезпечують користувачів інформацією про реальне
надходження і витрачання коштів [5, с. 356].
Звіт про зміни у власному капіталі розкриває інформацію про причини
зміни розміру власного капіталу підприємства за звітний період. Інформація,
що відображається у цій формі звітності відповідно до GAAP та МСФЗ, є
ідентичною. Відмінності існують в термінах, що використовуються, та складі
деяких статей, що обумовлено різними правилами ведення обліку.
Відповідно до вимог GAAP існує практика подання ще однієї форми
звітності – Звіту про нерозподілений прибуток. Цей звіт може представлятися
окремо або об’єднаним зі Звітом про прибутки та збитки. Звіт про
нерозподілений прибуток забезпечує користувачів інформацією про
формування нерозподіленого чистого прибутку, що відображається в Балансі.
Згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності ця форма не є
обов’язковою, оскільки інформація, що міститься у ньому, відображається у
Звіті про зміни у власному капіталі [6].
Важливою частиною фінансової звітності є Примітки. В них
розкривається інформація про облікову політику підприємства, а також
інформація, розкриття якої вимагається іншими стандартами, щоб зробити
звітність більш зрозумілою для користувача. Що стосується приміток до
фінансової звітності, Міжнародні стандарти вимагають розкриття інформації
про валюту, в якій подається фінансова звітність. Валюта відповідно до
МСФЗ не обов’язково повинна бути основною валютою країни, в якій
розміщена компанія. Наприклад, компанія що базується в Австралії може
використовувати євро в звітності [3, с. 34].
Таким чином, відмінності між двома концептуальними основами є
досить суттєвими, що значно ускладнює складання звітності суб’єктами
господарської діяльності, що функціонують на ринках капіталу різних країн,
та можливість зіставлення інформації. Ця проблема зумовлює необхідність в
удосконаленні та продовжені процесу наближення МСФЗ та GAAP, а також
виборі оптимального шляху їх співіснування.
Висновки. Таким чином, на сучасному етапі необхідним заходом є
запровадження в Україні вивчення стандартів GAAP з метою виходу
національних підприємств на фондові біржі США та Японії. Переклад
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американських стандартів на українську мову та сприяння їх вивченню на
рівні університетів або спеціальних курсів сприятиме пожвавленню
діяльності українських компаній на фондових ринках світу та дасть їм
можливість залучати капітал на найбільш вигідних умовах.
1. Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 ―Перше застосування міжнародних
стандартів фінансової звітності‖ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua/
2. Голов С. Міжнародні стандарти фінансової звітності: вдосконалення та
застосування /С. Голов/ Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - №11. – С. 43-53.
3. Джерард М. Зак. Справедливая отчетность – соблазны манипулирования
отчетностью. Новые глобальные риски и методы их выявления. Пер. с англ. – М.:
Маросейка, 2011. – 230 с.
4. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. – 3-е изд.,
испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 547 с.
5. Соловьев О.В. Международная практика учета и отчетности – М.: Альпина Бизнес
Букс, 2007. – 1124 с.
6. Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua/
7. Офіційний сайт Комісії з цінних паперів США [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: www.accountingobserver.com
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Ямкова В.В.
РАНГОВАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ НАУКИ РЕГИОНА
В статье рассмотрены понятие и особенности развития региональных
инновационных систем и науки с учетом необходимости применения комплексного
подхода. Обоснована необходимость использования статистического инструментария
при осуществлении исследования науки.
Ключевые слова: региональные инновационные системы, корреляция.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. На сучасному етапі
розвитку світового господарства характерною є концентрація інноваційної
діяльності в окремих регіонах.
Досвід високорозвинених країн світу засвідчує, що створення
постіндустріального суспільства можливе лише на інноваційній основі при
максимальному використанні інноваційного потенціалу регіонів та з
урахуванням особливостей кожного з них.
Концентрація інноваційної діяльності в окремих регіонах зумовила
необхідність формування в країні повноцінної системи, за допомогою якої
створюються комфортні умови для інтеграції наукових, промислових та
фінансових структур в національну інноваційну систему (НІС), в рамках якої,
формуються регіональні інноваційні системи (РІС).
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми.
Серед
вчених,
які
займаються
науково-теоретичним
обгрунтуванням суті та об’єктивної необхідності розвитку регіональних
інноваційних систем та науки, – Б. Ашейм, А. Ісаксен, К. Фрімен, Х. Брачик
та інші.
Проте, дослідження регіональних інноваційних систем як
найпрогресивнішої форми розвитку економіки передбачає постійне
відслідковування тенденцій, визначення проблем і прогресивних напрямів
його розвитку, а також застосування статистичного інструментарію для
здійснення всебічної та ґрунтовної характеристики стану і розвитку
регіональних інноваційних систем.
Цілі статті. Перспективи розвитку національної економіки нерозривно
пов'язані з економічним розвитком регіонів на інноваційних засадах. У зв'язку
з цим становлення регіональної інноваційної системи і проведення
структурної перебудови економіки України вимагають активної участі
регіонів у впровадженні інноваційних процесів.
Для цього спочатку необхідно дослідити та проаналізувати нинішній
стан і тенденції розвитку регіональних інноваційних систем.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ефективність
функціонування РІС залежить від багатьох чинників та їх взаємодії, а саме
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[2]:

 структур, що створюють і генерують знання і втілюють їх в
розробки (науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, академічні
структури, дослідні лабораторії підприємств);
 державних інститутів (Міністерства науки і освіти, молоді та
спорту України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку,
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи) на які покладені
функції фінансової і правової підтримки інноваційної діяльності (формування
сприятливої кредитної, податкової і митної політики);
 організацій, які здійснюють фінансування інновацій (Український
Банк реконструкції та розвитку, міжнародні фінансові інститути, венчурні та
інвестиційні фонди, небанківські фінансові організації та ін.);
 місцевих органів виконавчої влади у сфері регулювання
інноваційних процесів та контролю за функціонуванням наукоємних
підприємств;
 структур, які на регіональному рівні формують сприятливі умови
для продукування інновацій (науково-технологічні та наукові парки,
технопарки, технополіси та інші структури);
 підприємств різних форм власності, що виробляють та реалізують
інноваційну продукцію.
Значну роль в розвитку наукових досліджень відіграє капітал, а саме
фінансування науково-технічних розробок. Вважаємо за доцільне розглянути
як впливає фінансування на кінцеві результати наукової діяльності.
Для оцінки залежності результатів інноваційної діяльності в регіонах
країни від чинників впливу на них доцільно провести аналіз причиннонаслідкових звязків за допомогою рангової кореляції, що характеризує
взаємозвязок ознак, які можна проранжувати на основі бальних оцінок. За
допомогою розрахунку рангового коефіцієнта кореляції визначимо щільність
звязку між показниками.
Користуючись даними статистичного збірника «Наукова та інноваційна
діяльність в Україні - 2010», а саме даними про фінансування наукових та
науково технічних робіт (ФНТР) - факторна ознака, і кількістю виконаних
наукових та науково-технічних робіт (КНТР) - результативна ознака у 2005
(табл. 1) та 2010 (табл. 2) роках, за допомогою рангового коефіцієнта
кореляції визначимо щільність звязку між досліджуваними показниками [1].
За допомогою розрахункових показників таблиці 1 та 2 визначимо
ранговий коефіцієнт кореляції за формулою:

  1
Звідси,
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6  1018
6108
 1
 1  0,311  0,689
2
19656
27  (27  1)
6  316
1896
 1
 1
 1  0,096  0,904
2
19656
27  (27  1)

 2005  1 
 2010

Таблиця 1
Вихідні дані для аналізу щільності звязку між досліджуваними показниками
у 2005 році
Розрахункові дані
Вихідні дані
Розрахунки
Ранги
ФНТР,
КНТР,
Регіон
Rx
Rу
R
R 2
млн. грн
од.
АР Крим
87,4
2996
11
6
-5
25
Вінницька
43,9
796
14
15
1
1
Волинська
12,1
506
24
22
-2
4
Дніпропетровська
518,5
4598
3
4
1
1
Донецька
264,5
3715
4
5
1
1
Житомирська
10,6
100
25
27
2
4
Закарпатська
16,1
555
21
20
-1
1
Запорізька
230
1456
5
11
6
36
Івано-Франківська
30,6
7926
17
3
-14
196
Київська
89,6
627
10
19
9
81
Кіровоградська
19,5
1435
20
12
-8
64
Луганська
71,3
1474
13
10
-3
9
Львівська
157,6
2321
7
8
1
1
Миколаївська
220,9
543
6
21
15
225
Одеська
119,3
2682
8
7
-1
1
Полтавська
42,2
776
15
16
1
1
Рівненська
10,2
447
26
23
-3
9
Сумська
107
1737
9
9
0
0
Тернопільська
12,4
917
23
14
-9
81
Харківська
812,6
8590
2
2
0
0
Херсонська
20,1
687
19
18
-1
1
Хмельницька
4,1
103
27
26
-1
1
Черкаська
27,4
1386
18
13
-5
25
Чернівецька
15,2
726
22
17
-5
25
Чернігівська
32,1
121
16
25
9
81
16496
м. Київ
2109,7
1
1
0
0
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м. Cевастополь
Всього в Україні

75,3
5160,4

210
63926

12
-

Продовження табл. 1
24
12
144
0
1018

Таблиця 2
Вихідні дані для аналізу щільності звязку між досліджуваними показниками
у 2010 році
Розрахункові дані
Вихідні дані
Розрахунки
Ранги
ФНТР,
КНТР,
Регіон
Rx
Rу
R
R 2
млн. грн
од.
АР Крим
149,9
1005
10
10
0
0
Вінницька
55,5
636
16
16
0
0
Волинська
198,5
76
23
27
4
16
Дніпропетровська
731,4
2462
3
5
2
4
Донецька
547,7
4251
4
3
-1
1
Житомирська
19,5
131
24
25
1
1
Закарпатська
25,3
194
22
21
-1
1
Запорізька
440,7
1140
5
9
4
16
Івано-Франківська
60,8
951
14
11
-3
9
Київська
235,3
782
7
14
7
49
Кіровоградська
30,0
156
21
24
3
9
Луганська
121,1
1735
11
7
-4
16
Львівська
291,9
1990
6
6
0
0
Миколаївська
230,6
862
8
12
4
16
Одеська
190,9
2586
9
4
-5
25
Полтавська
57,7
697
15
15
0
0
Рівненська
12,3
263
26
20
-6
36
Сумська
103,5
859
13
13
0
0
Тернопільська
15,1
173
25
23
-2
4
Харківська
1620
8085
2
2
0
0
Херсонська
41,5
296
18
19
1
1
Хмельницька
6,2
102
27
26
-1
1
Черкаська
55,3
1299
17
8
-9
81
Чернівецька
35,4
320
19
18
-1
1
Чернігівська
33,5
187
20
22
2
4
3754
20463
м. Київ
1
1
0
0
м. Севастополь
111,3
336
12
17
5
25
52037
Всього в Україні
8996
0
316
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Отже, звязок між даними про фінансування наукових та науковотехнічних робіт та кількістю виконаних наукових та науково-технічних робіт,
прямий в обох випадках (2005=0,70; 2010=0,90), проте, щільність зв'язку є
вищою у 2010 році. Це свідчить про більшу взаємозалежність вкладених та
використаних у науці коштів, ніж у 2005 році.
Висновки. Проведене дослідження показало, що результативність
функціонування регіональних систем залежить від фінансування даного виду
діяльності. Так, спостерігаємо значний розвиток інноваційної діяльності у
м. Києві, Донецькій та Харківській областях. Волинська область має досить
низький рівень фінансових вливань у розвиток інновацій, а тому і займає
останнє місце по інноваційних результатах.
Для підтримання рівномірності розвитку регіональних інноваційних
систем необхідно здійснювати рівномірний розподіл коштів на фінансування
інноваційної діяльності кожного регіону.
1. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. – К.:
ДП «Інформ.-видавн. Центр Держстату України», 2011. – 282 с.
2. Науковий та інноваційний потенціал України у міжнародних статистичних
порівняннях: Моногр. / Єгоров І.Ю., Жукович І.А., Рижкова Ю.О. – К.:
ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2010.-156 с.
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