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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВЫХ
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БЕЛОРУССКОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
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В статье исследованы системы налогообложения Республики Беларусь и
Российской Федерации, а также сделаны выводы о достоинствах и недостатках
налоговой системы Беларуси.
Ключевые слова: Налоговая система, налоговая база, налог на добавленную
стоимость (НДС), налоговый период.
In the article the tax system of the Republic of Belarus and the Russian Federation,
as well as conclusions about the merits and demerits of the tax system in Belarus.
Keywords: tax system, the tax base, value added tax (VAT), tax period.
У статті досліджені системи оподаткування Республіки Білорусь та
Російської Федерації, а також зроблені висновки про переваги і недоліки податкової
системи Білорусі.
Ключові слова: Податкова система, податкова база, податок на додану
вартість (ПДВ), податковий період.

Под налоговой системой государства понимается совокупность
налогов, пошлин и сборов, установленных на его территории и
взимаемых
с
целью
создания
централизованного
общегосударственного фонда финансовых ресурсов, а также
совокупность принципов, способов, форм и методов их взимания.
Рассмотрим налоговую систему Республики Беларусь в
сравнении с системой Российской Федерацией. Для этого необходимо
проанализировать ряд показателей.
В Российской Федерации, как и в Республике Беларусь,
объектом налогообложения признается реализация товаров (работ,
услуг) на территории государства, в том числе использование товаров
(работ, услуг) для непроизводственных целей, обмен товаров (работ,
услуг), их безвозмездная передача, натуральная оплата работников.
Объектом налогообложения в обоих государствах является ввоз
товаров на их таможенную территорию. Кроме того, в Республике
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Беларусь объектом налогообложения признаются обороты по
реализации товаров (работ, услуг) в Российскую Федерацию, Грузию и
Туркменистан. В Российской Федерации обороты по реализации
товаров (работ, услуг) в государства - участники СНГ также являются
объектом налогообложения. Ввоз товаров, происходящих с
территорий этих государств, в Российской Федерации НДС не
облагается. Данное положение применяется и в Республике Беларусь
по товарам, ввозимым и происходящим с территорий Российской
Федерации, Грузии и Туркменистана.
В целях определения реализации на территории Республики
Беларусь и Российской Федерации работ и услуг производится
определение места их реализации, порядок установления которого как
Республике Беларусь, так и в Российской Федерации одинаков.
Налоговая база для исчисления НДС как в Республике Беларусь,
так и в Российской Федерации определяется как стоимость товаров
(работ, услуг), исчисленная исходя из цен с учетом акцизов (для
подакцизных товаров и подакцизного минерального сырья) и без
включения в них налога.
В Республике Беларусь существует особенность в определении
налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг) по
регулируемым розничным ценам (тарифам), которая исчисляется как
разница между ценой реализации и ценой приобретения этих товаров
(работ, услуг).
Налоговая база при реализации имущества, подлежащего учету
по стоимости с учетом уплаченного налога, определяется как разница
между ценой реализуемого имущества с учетом налога, акцизов (для
подакцизных товаров и подакцизного минерального сырья) и без
включения в нее налога с продаж и стоимостью реализуемого
имущества (остаточной стоимостью с учетом переоценок).
При реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся
налогоплательщиками), налоговая база определяется как разница
между ценой с учетом налога и без включения в нее налога с продаж и
ценой приобретения указанной продукции.
Также налоговая база в Российской Федерации определяется с
учетом сумм авансовых или иных платежей, полученных в счет
предстоящих поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Одинаковым образом в Российской Федерации и в Республике
Беларусь производится определение налоговой базы при реализации
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услуг по производству товаров из давальческого сырья (материалов), а
также при оказании услуг по реализации (приобретению) товаров на
основании договоров комиссии, поручения и других аналогичных
договоров.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется в
Республике Беларусь и Российской Федерации идентичным образом,
поскольку применяется одинаковый метод исчисления НДС. Расчет
обязательств перед бюджетом по НДС производится путем
уменьшения суммы налога, исчисленной от операций по реализации
товаров (работ, услуг), на суммы налоговых вычетов.
Ставка НДС в Республике Беларусь составляет 20% от оборота
по реализации товаров, работ или услуг, В Российской Федерации –
18 %.
Если сумма налоговых вычетов в соответствующем налоговом
периоде превышает общую сумму налога, налогоплательщик в данном
налоговом периоде налог не уплачивает, а разница между суммой
налоговых вычетов и общей суммой налога подлежит вычету в
первоочередном порядке из общей суммы налога в следующем
налоговом периоде или зачету либо возврату налогоплательщику в
Республике Беларусь в порядке, определяемом Советом Министров, а
в Российской Федерации - в порядке, определенном Налоговым
кодексом.
В Республике Беларусь возврат (зачет в счет уплаты других
налогов (платежей) разницы между суммой налоговых вычетов и
общей суммой налога производится за счет общих платежей налогов
налоговыми органами на основании представленных расчетов и по
письменному заявлению налогоплательщика в 10-дневный срок после
проведения проверки обоснованности возврата (зачета) этой суммы.
Проверка обоснованности возврата (зачета) производится налоговыми
органами в течение 20 дней с момента получения налоговой
декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость, по
которой сумма превышения составляет 3000 и более минимальных
заработных плат.
В Российской Федерации сумма превышения вычетов над
суммой налога, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг),
направляется в течение трех календарных месяцев, следующих за
истекшим налоговым периодом, на исполнение обязанностей
налогоплательщика по уплате налогов или сборов, включая налоги,
уплачиваемые в связи с перемещением товаров через таможенную
8

границу Российской Федерации, на уплату пени, погашение недоимки,
сумм налоговых санкций, присужденных налогоплательщику,
подлежащих зачислению в тот же бюджет. По истечении трех
календарных месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом,
сумма,
которая
не
была
зачтена,
подлежит
возврату
налогоплательщику по его письменному заявлению. Возмещение сумм
налога в результате применения нулевой ставки производится не
позднее
трех
месяцев,
считая
со
дня
представления
налогоплательщиком
налоговой
декларации
и
документов,
подтверждающих обоснованность применения этой ставки налога. В
течение указанного срока налоговый орган производит проверку
обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и
налоговых вычетов и принимает решение о возмещении путем зачета
или возврата соответствующих сумм либо об отказе (полностью или
частично) в возмещении.
По вышеизложенному можно сделать некоторые выводы.
Применяемая в республике налоговая система имеет общепризнанный
набор налоговых платежей, используемых в европейских странах и в
странах СНГ, однако активное участие Беларуси в региональных
экономических группировках и, в частности, в Евразийском
экономическом сообществе вызывает необходимость реформирования
национальной налоговой системы.
Формирование равной налоговой нагрузки в пределах
объединенной экономики является базовым условием формирования
единого налогового пространства, обеспечивающим свободу движения
товаров, труда и капитала и создающим равные условия развития
национальных экономик.
Хозяйствующие субъекты уплачивают в бюджет и во
внебюджетные фонды более двадцати видов налогов и сборов,
которые в комплексе позволяют наиболее полно учесть
платежеспособность налогоплательщиков, разнообразие форм их
доходов, соблюсти принципы равенства и справедливости и
эффективно регулировать потребления и накопления.
Для Республики Беларусь в связи со становлением налоговой
системы особое значение приобретает принцип разумного сочетания
ее гибкости со стабильностью, обеспечивающий адекватность налогов
меняющейся экономической ситуации и одновременно создающий
гарантию постоянства налоговой нагрузки в течение длительного
времени.
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Главные недостатки налоговой системы Республики Беларусь
можно свести к следующим:
- практикуется многократное обложение разными налогами
одной и той же базы,
- налоговая система перегружена большим количеством налогов
и платежей,
- доминирование косвенных налогов по сравнению с прямыми,
- регулирование налогов осуществляется с помощью
многочисленных нормативных актов, инструктивных и методических
материалов, принимаемых органами исполнительной власти,
- роль налоговой инспекции сужена до наложения штрафных
санкций вместо активной профилактики налоговых нарушений.
Вместе с тем серьезным недостатком отечественной налоговой
системы является рассредоточение элементов ее нормативно-правовой
регламентации по многочисленным законам и подзаконным актам, что
вызывает вполне справедливые нарекания у налогоплательщиков.
Ситуация еще более усугубляется недостаточной конкретизацией
отдельных норм налогового законодательства и противоречивостью их
интерпретации.
Тем не менее, налоговая система Республики Беларусь от начала
своего становления достигла сравнимо лучших результатов в уровне
налоговой нагрузки и организации всего процесса налогообложения.
Литература:
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У статті досліджені підходи до визначення термінів “борг”,
“заборгованість”, “розрахунки з дебіторами“, “дебітор” та виокремлено їх основні
ключові ознаки.
Ключові слова: дебітор, дебіторська заборгованість, борг .
This article explores the approaches to the definition of the terms “debt”,
“indebtedness”, “accounts receivable”, “debtor” and singled out their main key features.
Keywords: debtor, accounts receivable, debt.
В статье рассмотрены подходы к определению терминов “долг”,
“задолженность”, “расчеты с дебиторами”, “дебитор” и выделены их основные
ключевые признаки.
Ключевые слова: дебитор, дебиторская задолженность, долг.

У
процесі
фінансово-господарської
діяльності
кожне
підприємство вступає у відповідні економічні взаємовідносини з
іншими господарюючими суб‘єктами. Значною частиною таких
відносин є розрахункові відносини, наслідком яких є виникнення, у
тому числі, і дебіторської заборгованості. А належна організація
обліку дебіторської заборгованості на підприємстві сприяє отриманню
прозорих та достовірних даних із розрахункових операцій з
дебіторами, тому на сьогодні це питання є актуальним.
Вивчення економічних літературних джерел дає можливість
узагальнити інформацію щодо економічної сутності дебіторської
заборгованості, її обліку та управління нею. Цьому присвячені праці
як вітчизняних, так і зарубіжних економістів: О.П. Крайник,
Г.Г. Кірейцев, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, С.Ф. Голов,
В.І. Бєлозерцев, Т.В. Момот, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский,
Е.Б. Стародубцева та інш.
Актуальні питання бухгалтерського обліку дебіторської
заборгованості досліджувалися також науковцями Львівської
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комерційної академії П. Куциком, М. Корягіним, В. Озераном,
О. Чабанюк тощо.
Проф. Куцик П.О. відмічав, що важливою складовою системи
управління є управління дебіторською заборгованістю, яка виникла у
результаті діяльності підприємства [14].
Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі
поточних активів і впливає на фінансовий стан підприємства.
Наявність дебіторської заборгованості, а тим більше її зростання
ведуть до виникнення потреби в додаткових джерелах засобів,
погіршують фінансовий стан підприємства – зазначає у своїх працях
доц. Чабанюк О.М [28].
Так, Білик М.Д. та Дубровська Є.В. розкривають проблемні
питання сутності поняття ―дебіторська заборгованість‖ [4; 8], Момонт
Т. та Савчук В.П. розглядають проблеми управління дебіторською
заборгованістю в умовах фінансової кризи [18; 26], Лищенко О.Г. і
Ніколаєнко О. приділяють увагу аналізу дебіторської заборгованості
[15; 21].
Але незважаючи на те, що на сьогодні існує ґрунтовне
напрацювання
вченими
питань
управління
дебіторською
заборгованістю, єдиної позиції щодо її сутності та економічного змісту
немає.
Задля уникнення різного роду непорозумінь у практичній
обліковій діяльності підприємства необхідно детально розглянути
поняття ―дебіторська заборгованість‖.
Основними
нормативно-правовими
документами.
що
регламентують відображення дебіторської заборгованості в
бухгалтерському обліку є П(С)БО 10 ―Дебіторська заборгованість‖ та
П(С)БО 13 ―Фінансові інструменти‖. Однак її суть у цих стандартах, а
також в інших нормативних документах, розкривається не однаково
(табл. 1).
Крім того, на наш погляд, потрібно розкрити такі поняття, як:
―борг‖, ―заборгованість‖, ―розрахунки―, ―дебітор‖. У економічному
словнику [19] заборгованість – це сума невиконаного зобов‘язання,
несплаченого боргу. Борг – це грошова сума, взята в позичку на
певний термін і на певних умовах [19], а заборгованість – це
оформлені договором цивільно-правові відносини, в силу яких одна
сторона зобов‘язана здійснити на користь іншої сторони певні дії або
утриматись від певних дій, та як сума коштів, яка повинна бути
сплачена на певну дату в майбутньому, або існуюча (завдяки минулим
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операціям чи подіям) заборгованість підприємства щодо передачі
певних активів чи надання послуг іншому підприємству у
майбутньому.
Таблиця 1
Визначення поняття ―дебіторська заборгованість‖
№
з/п
1
1

2

3

4

5

6

7

Джерело

Визначення

2
П(С)БО 10 ―Дебіторська
заборгованість‖ [22]

3
Дебіторська заборгованість – сума заборгованості
дебіторів підприємству на певну дату

П(С)БО 13 ―Фінансові
інструменти‖ [23]

Дебіторська заборгованість – це один із видів
фінансових активів і визначається як контракт, що
надає право отримувати грошові кошти або інший
фінансовий актив від іншого підприємства

Порядок
бухгалтерського обліку
окремих активів та
зобов‘язань бюджетних
установ [25]
Інструкція про
застосування Плану
рахунків бухгалтерського
обліку банків України [10]

Інструкція щодо
заповнення форми
звітності № 1 (річна) ―Звіт
про зелене
господарство‖ [11]

Міжгалузеві нормативи
чисельності
працівників
бухгалтерського обліку
[17]
Національне положення
(стандарт)
бухгалтерського обліку в
державному секторі 124
―Доходи‖ [20]

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості
дебіторів установі на певну дату
Дебіторська заборгованість – це сума вимог банку до
юридичних і фізичних осіб на певну дату щодо
отримання активів, послуг тощо
Дебіторська заборгованість – заборгованість покупців,
замовників та інших дебіторів (у тому числі яка
забезпечена векселями) за надані їм продукцію, товари,
роботу або послуги; фінансових і податкових органів за
податками, зборами та іншими платежами до бюджету;
також заборгованість з сум нарахованих дивідендів,
відсотків, роялті тощо, що підлягають надходженню;
заборгованість
пов'язаних
сторін
та
з
внутрішньовідомчих розрахунків; інша поточна
дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість,
у разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів,
наводиться за чистою реалізаційною вартістю
Дебіторська заборгованість – сума заборгованості
дебіторів підприємству на певну дату

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості
суб'єкту державного сектору на певну дату, що виникає
внаслідок обмінних та необмінних операцій
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Дебітори, згідно з П(С)БО 10 ―Дебіторська заборгованість‖, це
юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших
активів [22].
Вчені Загородній А.Г., Вознюк Л.Г., Смовженко Т.С [9]
визначають заборгованість як суму фінансових зобов‘язань чи
грошового боргу, яке підлягає погашенню. Щодо терміну
―розрахунки‖ існують розбіжності. Одні вчені трактують розрахунки,
як систему взаємовідносин. Прихильники іншої позиції вважають
розрахунки безпосередньо взаємовідносинами (без використання
слова ―система‖). Треті пояснюють економічну сутність розрахунків
без наведення їх визначення [19].
Сучасне трактування поняття ―дебіторська заборгованість‖
з‘явилось ще у VІІІ ст. н.е. Значний внесок у вивчення цього питання
зробили Е. Дегранж та Дж. Дзаппи, які почали розглядати дебіторську
заборгованість як один з показників, що характеризує фінансовий стан
підприємства – показник його фінансової конкурентоспроможності,
кредитоспроможності, платоспроможності, визнання зобов‘язань
перед іншими підприємствами.
Сучасні
вітчизняні
вчені
розглядають
дебіторську
заборгованість як кошти, вилучені у підприємства, або які на певний
термін знаходяться в інших осіб. Голов С.Ф. розглядає дебіторську
заборгованість, як фінансовий актив, що є контрактним правом однієї
сторони отримати гроші й узгоджується з відповідним зобов‘язанням
сплати іншої сторони [7]. Д. Стоун, К. Хитчинг трактують дебіторську
заборгованість, як суму боргів, які винні підприємству юридичні або
фізичні особи та які виникли у результаті господарських
взаємовідносин з ними [27]. Лищенко О.Г. розглядає дебіторську
заборгованість як фінансовий актив, який є контрактним правом
отримувати грошові кошти або цінні папери від іншого підприємства
[15]. За Момотом Т.В. дебіторська заборгованість – це безвідсоткова
позика контрагентам [18]. Крайник О.П. і Клепікова З.В. розглядають
дебіторську заборгованість у формі відстрочки платежу (відкритий
кредит) – неформальної або формальної угоди, яка передбачає
виконання послуг замовником або реалізації продукції покупцю з
відстрочкою оплати за них. Такий кредит вважається безкоштовним та
без чіткого визначення строку [13]. За Кірейцевим Г.Г. дебіторська
заборгованість – це складова оборотного капіталу, яка є комплексом
вимог до фізичних чи юридичних осіб щодо оплати товарів, продукції,
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послуг [12]. Бєлозерцев В.І. трактує дебіторську заборгованість як
грошове вираження результату вимушеної або заздалегідь
запланованої господарсько-економічної операції кредитного характеру
з контрагентами (юридичними або фізичними особами), що мала місце
у минулому та борг за неї може бути достовірно визначений,
узгоджений з контрагентом та сплачений підприємству у
майбутньому, а в поточний момент відображений у балансі
підприємства як актив [3]. Дебіторська заборгованість – сума боргів
юридичних і фізичних осіб перед підприємством – таке визначення
подає Береза С.Л [2]. Матицина Н. розглядає дебіторську
заборгованість як розмір неспроможності суб‘єкта підприємницької
діяльності виконати грошові зобов‘язання перед підприємством після
настання встановленого договором строку оплати їх [16].
Відповідно до міжнародних та національних стандартів
бухгалтерського обліку, дебіторська заборгованість (Accounts
Receivable) визначається як сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату. Але необхідно відмітити, що термін
―дебіторська
заборгованість‖
у
міжнародних
стандартах
бухгалтерського обліку має суттєві відмінності. Прийнято розрізняти
два види дебіторської заборгованості: Accounts Receivable та
Receivables. Accounts Receivable (дебіторська заборгованість, обсяг
продажу або дебітори) – суми, що мають надійти від покупців та
відображені в бухгалтерських книгах підприємства, але не
підтверджені векселями, тратами або акцептами (відкриті балансові
рахунки), тобто сукупна сума, що має бути виплачена торговельними
боржниками. Поряд із дебіторською заборгованістю словосполучення
Accounts Receivable має ще й такі варіанти перекладу: рахунки до
отримання, рахунки дебіторів, дебітор за розрахунками. Receivables
(торговельна дебіторська заборгованість) – вимоги до третіх осіб на
отримання в майбутньому грошей, товарів, послуг. Така дебіторська
заборгованість охоплює рахунки на отримання заборгованості від
покупців з продажу в розстрочку, заборгованості за векселями на
отримання, заборгованість робочих та службовців, заборгованість
страхових компаній з усунення майнових збитків.
У закордонних авторів є цікаві підхіди до тлумачення
дебіторської заборгованості. Зокрема, Д. Стоун та К. Хитчинг
зазначають, що дебіторська заборгованість має назву ―рахунки до
отримання‖, а дебітори – це особи, які винні гроші за товари і послуги,
вже одержані, але не оплачені ними [27]. Професори Гарвардського
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університету З. Боді та Р. Мертон визначають дебіторську
заборгованість як ―рахунки до отримання‖ [6], зазначаючи, що це та
сума, яку покупці продукції повинні виплатити корпорації
(підприємству). Дж. Ван Хорн розглядає дебіторську заборгованість як
кількісний результат, що виникає у результаті реалізації кредитної
політики підприємства. Барт Едвардс, у своїй книжці ―Кредитний
менеджмент‖ розкриває поняття ―дебіторська заборгованість‖, суто як
термін, який використовується тільки в обліку [1].
Таким чином, дебіторська заборгованість є наслідком
господарських операцій, які були здійснені у минулому, але будуть
погашені у майбутньому, тому що відносини між боржником і
кредитором залишається незавершеними [24].
Отже,
детально
розглянувши
поняття
―дебіторська
заборгованість‖ можна з певністю сказати, що ідентичного
трактування цього поняття немає, але кожне визначення дає зрозуміти,
що дебіторська заборгованість суттєво впливає на фінансові
результати діяльності підприємства, а чітке розуміння суті цього
поняття дозволяє ефективно формувати стратегію управління.
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ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩ
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Обґрунтовано можливість та доцільність використання затоплених під
водосховища Дніпра площ. Наведені розрахунки по сьогоднішній ситуації, та можливі
шляхи покращення ситуації.
Ключові слова: водосховище, електроенергія, ГЕС, сільське господарство ,
ефективність, раціоналізація.
There are described possibility and feasibility of using flooded area under the
reservoir Dnieper. These calculations are made of the current situation, and on the base of
calculations were made suggestions of possible improvements.
Keywords: reservoir, electricity, hydroelectric power, agriculture, efficiency,
rationalization.
Обоснована возможность использования затопленных под водохранилища
Днепра площадей. Приведенные расчеты по сегодняшней ситуации, и возможные
пути улучшения ситуации.
Ключевые слова: водохранилище, электроэнергия, ГЭС, сельское хозяйство,
эффективность, раионализация.

Ми живемо в час стрімкого розвитку інформаційних технологій,
швидкої зміни концепції економічного розвитку та головних положень
національної безпеки. Та ще декілька років тому вважалось істиною в
останьої інстанції вже підлягає ретельному критичному аналізу.
Зупинимося на питаннях продовольчої та енергетичної безпеки нашої
країни.
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На наш погляд електрификація у колишньому СРСР
здійснювалась значним чином за рахунок втрат потенційних
можливостей аграрного виробництва. Слід підкреслити, що в
розвинутих країнах побудова гідроелектростанцій здійснювалась
переважним шляхому в гірській місцевості де значні потужності
досягались за рахунок перепаду висот, а не площ затоплених
територій[3].
Однак час минув, в Україні збудовано декілька потужних АЕС,
гостро постає питання оновлюваної (сонячної, вітрової та
біоенергетики), і частка генерації електроенергії за рахунок ГЕС
зменшилась до 10%. За останні десятиріччя аграрний сектор
української економіки перетворився у потужного гравця на світовому
продовольчому ринку, аграрний експорт країни стає однією з домінант
національного економічного розвитку, тому питання раціонального
використання наявних природних ресурсів
стає надзвичайно
актуальним.
Зупинимося на Дніпровському каскаді ГЕС, який був
побудований під час планової економіки з 1927 року (Дніпровська) до
1976 року (Канівська). Загальна площа водосховищ складає 6,9 тис. кв.
км, що складає від території України 1,1% (табл.2). Однак, якщо
враховувати що територія прибережжя великих рік завжди була
найбільш продуктивною для аграрного виробництва, слід оцінити
частку водосховищ у площині сільскогосподарських земель -1,7%.
Однак значна частка з земель сільскогосподарського призначення
малопродуктина і реально використовувана в аграрному секторі площа
складає приблизно 27 млн. га (270 тис.кв. км) з стандартною
похибкою. В цьому випадку частка дніпровських водосховищ зростає
до 2,6% від фактично використовуваної у аграрному виробництві.
Порівняємо загальні обсяги суспільно-корисної продукції що
можна отримати за допомогою аграрного виробництва з площ
затоплених при створенні водосховищ та обсягів електроенергії
генерованих каскадом Дніпровських ГЕС. Загальні характеристики
водосховищ та їх електрогенеруючі потужності представлено у табл.1.
З загальної площі водосховищ за допомогою природних характеристик
Дніпра, нами відроховано природну площу водної поверхні ріки, і
таким шляхом отримано затоплені площі, яки потенційно могли б бути
використані у аграрному виробництві. Вони складають 6тис.кв. км.
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Таблиця 1
Встановлена
потужність, МВт

Середнє річне
виробництво,
млн кВт·год
683

225
2

185

0,9

166,5

2085,
5

567

114

0,9

102,6

464,4

46,44 2460

352

1328

410

129

1,2

154,8

255,2

25,52 3320

1569

4008

Каховське8,4

215
5
688
7

230

1,2

276

Довжина, км

408,5

Кремен6,0
чуцьке
Дніпродзе
4,3
ржинське
Дніпро8,1
вське

87,8 3730
47,0
2500
3
208, 135
55
20

Площа, км кв.

Об'єм млн. м куб.

Затоплені площі, тис. га

Затоплені площі, км кв.

Природня площа,
км кв.

Середня ширина, км

Середня глибина, м

Інформація про водосховища

Київське 4,0

922

110

0,4

44

878

Канівське 4,3

581

123

0,9

110,7

470,3

Разом

1879
6032

187,
9

181
80

444

972

632,9

1506

351

1489
9986

Джерело: [1]
За допомогою оцінок середніх значень обсягів продукції у
грошовому виразі
та площ, можна отримати наступну оцінку
ефективності використання 1 тис. квадратних кілометрів площ в
аграрному виробництві. Вона дорівнює 0,89 млрд. грн., з стандартною
похибкою 0,03 млрд. грн. А це означає, що з затоплених територій
Дніпровського каскаду водосховищ можна отримати аграрної
продукції на суму 5,4 млрд. грн. з стандартною похибкою 0,2 млрд.
грн.
Головне
цільове
призначення
водосховищ
виробіток
електроенергії, найбільш потужна найменша по площі Дніпровська
ГЕС, що за рік виробляє приблизно 4 млрд. кВт. год. Разом
Дніпровський каскад виробляє приблизно 10 млрд. кВт. год.
Наведені в табл.2 дані, свідчать що ефективність використання
затоплених площ суттєво відрізняється для різних водосховищ.
Найбільш ефективним є водосховище Дніпровської ГЕС, і цілком
зрозуміло, оскільки ГЕС побудована в місці, де знаходяться пороги
Дніпра (суттєві перепади висот). Подальша побудова електростанцій
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призвела до затоплення значних площ, які б мали більшу цінність при
використанні в аграрному виробництві.
Таблиця 2
Грошовий еквівалент виробництва електроенергії

Назва
водосховища

Затоплені
площі,
км кв.

Київське

878,00

Грошовий
еквівалент
виробітку
аграрної
продукції
на
затоплених
площах.
млрд грн
0,78

Канівське

470,30

0,42

313,18

74,82

Кременчуцьке

2085,50

1,86

485,23

26,14

Дніпродзержи
нське

464,40

0,41

427,88

103,52

Дніпровське

255,20

0,23

1291,38

568,57

Каховське

1879,00

1,67

479,76

28,69

Ціна
електроенергії від
електростанції з
ПДВ,
млн грн

Ефективність
затоплених
площ в
грошовому
еквіваленті,
%

220,06

28,16

*Джерело: власні розрахунки
Тому в майбутньому, коли витрати на підтримку греблей, і
очищення водосховищ приблизяться до вартості вироблюваної
електроенергії та виникне питання демонтажу греблей, цей процес
повинен
починатись
поступово
з
найменш
ефективних
водосховищ(Кременчуцьке, Київське, Каховське).
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У статті розглядаються питання класифікації витрат за різними ознаками з
урахування специфіки підприємств торгівлі споживчої кооперації. Окреслена
значимість первинного обліку витрат з метою їх ефективного зниження.
Ключові слова: витрати, класифікаційні ознаки, класифікація витрат.
The article deals with the classification of costs according to various criteria specific
to commercial establishments consumer cooperatives. Outlined the importance of initial cost
accounting for effective reduction.
Keywords: costs, classification criteria, classification of costs.
В статье рассматриваются вопросы классификации затрат за разными
признаками с учетом специфики предприятий торговли потребительской
кооперации. Обозначенная значимость первичного учета затрат с целью их
эффективного снижения.
Ключевые слова: расходы, классификационные признаки, классификация
расходов.

Ринкові умови господарювання ставлять перед торгівельними
підприємствами споживчої кооперації України якісно нові завдання,
спрямовані на підвищення ефективності управління фінансовогосподарською діяльністю загалом і торговельними витратами
зокрема. Як складовий елемент ціни, торговельні витрати, з одного
боку, безпосередньо впливають на фінансовий результат діяльності
підприємств споживчої кооперації, а з іншого – є основним
стимулятором для продовження процесу виробництва у сфері обігу. З
огляду на це, раціональне управління витратами діяльності
торгівельних підприємств є запорукою їх фінансової стабільності й
стійкості. Недооцінка ролі управління в цьому питанні може
призвести до значних перевитрат коштів і непродуктивних втрат, що в
подальшому негативно позначиться на загальному рівні витрат
торговельних підприємств і в кінцевому підсумку – на результатах
господарювання [8].
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Управління витратами підприємства вимагає системного
підходу до їх вивчення, оскільки тільки це здатне забезпечити
оптимальне використання ресурсів. Система обліку витрат є
необхідною частиною функціонування кооперативних підприємств,
саме тому необхідно створити ефективну організацію обліку витрат.
Інформація про величину витрат, структуру та джерела їх виникнення
є однією із складових частин інформаційної бази для прийняття
правильних управлінських рішень.
Бухгалтерський облік не може повною мірою забезпечити
надання всієї необхідної під час управління інформації. Інформація у
ньому подається у зведених регістрах, типових формах, фінансовій
звітності тощо. Тому доцільно запроваджувати управлінський облік та
ширше використовувати його можливості з метою своєчасного та
повнішого отримання інформації щодо витрат.
Вагомий внесок у розробку питань обліку витрат внесли своїми
працями провідні вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти:
М.І. Баканов, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, К. Друрі,
Р. Ентоні, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, Ю.І. Осадчий, В.Ф. Палій,
В.М. Пархоменко, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко, Н.В. Фірсова тощо.
Різні аспекти обліку витрат розглядали також вчені-кооператори
Львівської комерційної академії: професори В.І. Бачинський,
М.В. Корягін, П.О. Куцик, В.О. Озеран, доценти С.І. Головацька, А.М.
Должанський, Й.В. Канак, Л.І. Коваль. Л.Г. Медвідь,
О.М.
Чабанюк та інш. Безпосередньо дослідженням питань управлінського
обліку витрат підприємств оптової торгівлі займалась доцент О. А.
Полянська.
Разом із тим низка важливих питань щодо обліку торговельних
витрат у споживчій кооперації залишилися не вирішеними і
потребують подальших наукових досліджень.
Аналіз структури торговельних витрат по системі Укоопспілки
показав, що основну долю у складі торговельних витрат становлять
прямі витрати і, зокрема, собівартість реалізованих товарів. А тому
раціональна організація обліку надходження, приймання, зберігання та
реалізації товарів має суттєве значення для зниження собівартості їх
реалізації. Проте, недосконала внутрішньовідомча звітність, яку
застосовують у системі споживчої кооперації, заважає своєчасно
отримувати необхідну інформацію та ускладнює пошук резервів для
ефективної діяльності [8].
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Необхідно краще зрозуміти сутність витрат обігу у складі витрат
торговельного підприємства, оскільки вони посідають переважне
місце. Вони становлять сукупність затрат живої та уречевленої праці
на здійснення процесу реалізації товарів, що виражені в грошовій
формі, тобто є за своєю суттю собівартістю послуг торговельного
підприємства щодо доведення товарів від виробника до споживача та
зміною форм вартості (перетворення товарів на гроші). Поділ витрат
за їх основними ознаками (критеріями поділу) дозволяє належним
чином організувати управління ними.
Провідний американський спеціаліст у сфері управління
підприємствами торгівлі Р. Маркін у своїй праці зазначає:
…Класифікувати витрати – означає згрупувати їх в уніфіковані класи
чи категорії, спираючись на попередньо розроблені (чи прийнятні)
принципи такого групування [3, c. 54].
У економічній літературі існують різні підходи щодо
класифікації витрат. Так, В.Ф. Палій виділяє шість класифікаційних
груп (за випливом обсягу виробництва; за способом віднесення на
собівартість; за періодичністю; за віднесенням до виробничого
процесу; за терміном розрахунку; за терміном агрегування [6, с. 92].
М.Т. Білуха класифікує витрати підприємства за трьома
ознаками: за технологічним призначенням; за способом віднесення на
собівартість; за принципом зв‘язку з технологічним процесом) [1, с.
95-96].
С.Ф. Голов рекомендує для цілей управлінського обліку
класифікувати витрати за трьома ознаками: за їх оцінкою та
визначенням фінансового результату; за рівнем прийняття
управлінських рішень; за можливістю контролю [2, с. 213-214].
Найбільш широку класифікацію витрат наводить Ю.С. ЦалЦалко: за центрами відповідальності; за однорідністю витрат; за
видами витрат; за способом перенесення на вартість продукції; за
ступенем впливу виробництва на рівень витрат; за календарними
періодами; за доцільністю витрачання; за визначенням відношення до
собівартості продукції [10, с. 19-21].
Розглядаючи План рахунків бухгалтерського обліку для системи
споживчої кооперації України слід зазначити, що для обліку витрат на
торгівельних підприємствах передбачено 8-й клас рахунків для
накопичення інформації за економічними елементами витрат та 9-й
клас рахунків, який призначається для обліку витрат за видами
діяльності: собівартість реалізації, адміністративні витрати, витрати на
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збут, інші витрати операційної діяльності, витрати фінансової та
інвестиційної діяльності та інші витрати діяльності.
Витрати обігу торговельного підприємства споживчої кооперації
можуть бути враховані в обліковій вартості товарів як торгова націнка.
Торгову націнку підприємства визначають самостійно (за винятком
державних обмежень) і вона має покривати витрати обігу та
заплановану величину прибутку. В той же час, з управлінської точки
зору, у структурі торгової націнки частка витрат обігу має бути
мінімальною, щоб можливо було закласти високу рентабельність та
забезпечити конкурентоздатність товару на ринку.

Рис. 1. Класифікація витрат операційної діяльності торгівельних
підприємств споживчої кооперації та зв'язок з планом рахунків
[сформовано авторами на підставі джерел 5,7]
На формування витрат торговельних підприємств споживчої
кооперації вагомий вплив мають різноманітні внутрішні та зовнішні
чинники.
До зовнішніх чинників належать:
 законодавчі та нормативні акти;
 ціноутворення на товарному ринку;
 інфляційні процеси;
 зміна попиту та пропозиції на товари;
 система оподаткування.
До внутрішніх чинники включають:
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 наявність фінансових ресурсів;
 кваліфікацію та чисельність працівників;
 рівень технологічного обладнання;
 форми реалізації товарів;
 систему управління;
 оборотність товарних запасів.
Для потреб управління витратами вагоме значення має їх
первинний облік, тобто відображення фінансово-господарських
операцій в первинних документах.
Такі інформаційні джерела розглядають за такими видами:
І - документи, що свідчать про здійснення певного
господарського факту, та мають юридичну силу. Вони
використовуються в системі фінансового обліку (рахунки, накладні,
акти тощо);
ІІ вид - комбіновані та зведені документи й реєстри, які могли
вже використовуватися на підприємстві для потреб фінансового обліку
або спеціально створені для потреб управлінського обліку (бюджети,
фінансові звіти, звіти матеріально відповідальних осіб);
ІІІ вид - спеціально створені для потреб управлінської
бухгалтерії звіти та запити менеджерів різних підрозділів і різних
ланок управління (звіти про виконання бюджетів і планів, звіти про
проведену діяльність, звіти про оцінку ринків збуту тощо);
ІV вид - первинна інформація, яку одержують працівники
управлінської бухгалтерії із засобів масової інформації, через мережу
Інтернет тощо.
Будувати систему первинного обліку витрат необхідно
відповідно до певних принципів. Така система повинна бути
зорієнтована на особу в ієрархії управління підприємством. Ця
функція може бути закріплена:
 за всіма співробітниками бухгалтерської служби на окремих
ділянках обліку;
 за спеціальним бухгалтером в цій службі;
 за самостійною управлінською бухгалтерією.
Система повинна будуватися виходячи з аналізу, проведеного
керівниками кожного рівня про склад і періодичність необхідної
інформації. Інформація має надійти раніше, ніж змінилася ситуація,
яку вона описує, інакше вона втратить своє значення. Склад
інформації, необхідної для потреб управлінського обліку витрат,
повинен точно і лаконічно описувати процеси, які відбуваються.
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Дослідивши класифікації витрат торгівельних підприємств
споживчої кооперації слід зазначити, що вони в цілому задовольняють
потреби як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів.
Система споживчої кооперації має тільки їй властиву
організаційну структуру. А тому для підприємств торгівлі є важливим
застосування таких класифікаційних ознак, як розподіл витрат за
основною діяльністю та її функціями (торгівля, управління, збут) та за
ланками (споживчі товариства, підприємства споживспілок,
госпрозрахункових відособлених підрозділів), які забезпечать
інформацію, необхідну для складання внутрішньовідомчої звітності.
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Розвиток інтелектуальної власності за умов становлення
інформаційного суспільства є складним та суперечливим процесом. У
наш час в національній системі обліку виникли такі нові терміни, як
«інтелектуальний капітал», «інтелектуальні ресурси», що в свою чергу
спричинило виникнення проблем їх оцінки та відображення у
звітності.
Метою даного дослідження є виявлення основних проблем
обліку інтелектуального капіталу, зокрема гудвілу та напрямів їх
вирішення.
Цю проблему досліджувало багато вітчизняних науковців, серед
яких Кузубов С.А., Графова Т.О., Легенчук С.Ф., К. Седефоі,
Е. Брукінг та інші.
Все більше уваги приділяється вивченню інтелектуальних
ресурсів, процесів їх відтворення, методичного забезпечення їх обліку.
Інтелектуальний капітал – це особливий вид капіталу
підприємства. Саме через складність ресурсів й джерел його
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формування інтелектуальний капітал набуває виразних особливостей.
Так, професор К. Седефоі класифікує інтелектуальний капітал на
6 категорій: людський, структурний, клієнтський, організаційний,
інноваційний та процесний капітал.
Інший вчений, Е. Брукінг, виходячи з поставлених цілей,
інтелектуальний капітал поділяє па 4 категорії активів (риночні,
людські, інтелектуальні, інфраструктурні) [4, с. 9].
М. А Мейрієва виділяє чотири складові інтелектуального
капіталу, які до цих пір не знаходять відображення в традиційних
моделях бухгалтерського обліку, так як їх вартість вважається
невідображеною документально: людський і структурний капітал,
інтелектуальна власність, ринкові нематеріальні активи [5, с. 11].
Професор Т. Стюарт вважає, що в інтелектуальному капіталі
існують дві складові: людський капітал і структурний капітал[4,c. 15].
У цій статті, інтелектуальний капітал розглядається як
сукупність активів підприємства, а саме: ринкових активів,
нематеріальних активів, навичок працівників підприємства.
Отже, інтелектуальний капітал – це сукупність активів
інтелектуальної власності, а також ринкових і нематеріальних активів
підприємства, здібностей й навичок працівників підприємства, що
формуються як наслідок реалізації їх інтелектуального потенціалу.
Перетворення інтелектуальних ресурсів (нематеріальні, ринкові
активи, здібності й навички працівників, інтелектуальна власність) на
інтелектуальний капітал є наслідком реалізації інтелектуального
потенціалу. На підставі визначення інтелектуального капіталу можемо
зробити висновок, що тільки у разі реалізації інтелектуального
потенціалу інтелектуальні ресурси підприємства перетворюються на
капітал.
На думку Цибульова П.М. ―Інтелектуальна діяльність - це
творча діяльність, а творчість - це цілеспрямована розумова робота
людини, результатом якої є щось якісно нове, що відрізняється
неповторністю,
оригінальністю,
унікальністю.
Чим
вищий
інтелектуальний потенціал індивідуума, тим цінніші результати його
творчої діяльності - інтелектуальна власність‖[5, c. 9]
З економічної точки зору інтелектуальний капітал дозволяє
отримати прибуток чи іншу користь від його використання. Оцінивши
цей капітал, його можна продати як товар, надати під заставу та ін.
Тому, проблема оцінки є актуальною. У вітчизняній і світовій
практиці існує безліч методів оцінювання інтелектуального капіталу,
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однак, найбільш поширеним серед них є Balanced Scorecard
(Збалансована система показників). Вона включає показники, що
вимірюють досягнення цілей і показники, які відображають процеси,
котрі забезпечують це досягнення.
Концепція системи передбачає побудову багатопланових
зв‘язків між показниками різних сфер, що дає змогу максимально
ефективно управляти компанією. Збалансована система показників
підтримує виміри фінансових показників, передбачає управління
нефінансовими індикаторами, які відображають рух компанії до
створення її майбутньої вартості через інвестиції в персонал,
оптимізацію бізнес-процесів і технологій, відносини з клієнтами і
позичальниками. Такий погляд на управління забезпечує об‘єктивну
оцінку стану компанії, аналіз можливостей її розвитку.
Практична значущість методики полягає у можливості
використання для бізнесу системи нефінансових показників, які
випереджають події і можуть слугувати надійною основою
прогнозування стратегічного розвитку. До переваг моделі можна
віднести також: швидке застосування на практиці; проста структура
для опису стратегічних завдань та моніторинг діяльності;
взаємозв‘язок оперативного і стратегічного менеджменту.
Разом з тим слід зазначити, що збалансована система показників
має свої недоліки, які полягають у такому: показники, що формують
систему, залежать від компетенції суб‘єктів господарювання; увага
надто фокусується на управлінні, яке базується на показниках;
виникають проблеми з вимірюванням показників; концепцією не
передбачені механізми вирішення конфліктів.
Іншою проблемою, не менш важливою, є непристосованість
нормативної бази бухгалтерського обліку України до відображення
нематеріальних активів у складі капіталу підприємства.
Виявлено причини необхідності відображення інтелектуального
капіталу в бухгалтерському обліку в сучасних умовах розвитку
економіки:
1) для забезпечення ефективного прийняття рішень
користувачами;
2) для забезпечення прозорості звітності;
3) для відображення в обліку ринкової вартості підприємства;
4) для забезпечення виміру інтелектуального капіталу, як
складової частини національного багатства на макрорівні.
Причинами неможливості обліку інтелектуального капіталу є:
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- пов‘язані з методологічними особливостями розвитку
національної системи обліку(в бухгалтерському обліку відображається
лише майно підприємства, недостатня сформованість та відсталість
фондового ринку в Україні),
- пов‘язані з загальноприйнятими положеннями теорії
бухгалтерського обліку(подвійний запис не забезпечує облік людських
ресурсів, особливості алгебраїчних властивостей знань, неможливість
достовірної оцінки інтелектуальних активів)
Через незацікавленість фірми і неможливість відображати всі
активи в бухгалтерському балансі виникає значний розрив між
відображеною балансовою вартістю фірми і її ринковою ціною. А це є
основною з проблем пов‘язаних з інвестуванням, тому що оцінюючи
підприємства, в тому числі й вітчизняні, потенційні інвестори і
партнери дедалі частіше звертають увагу саме на вартість
нематеріальних активів, якщо точніше - на гудвіл.
Існують наступні визначення гудвілу:
1. Гудвіл - активи, капітал фірми, який не піддається
матеріальному вимірюванню (репутація, технічна компетенція,
зв‘язки, вплив[6];
2. Гудвіл - це перш за все громадська думка про назву, стиль,
товарний знак, логотип, проекти, товари і будь-які інші предмети, що
знаходяться у власності або під контролем компанії.
На думку Соколова Я.В, під гудвілом розуміють сукупність
нематеріальних чинників (активів), наявність яких забезпечує
конкурентні переваги для підприємств і дає можливість отримувати
додатковий дохід[7, с. 19]
Сук П. класифікує нематеріальні активи на:
-торгові марки;
-заголовки та назви видань;
-комп‘ютерне програмне забезпечення;
-ліцензії та привілеї;
-авторські права, патенти та інші права на промислову власність,
права на обслуговування та експлуатацію;
-рецепти, формули, моделі, проекти та прототипи;
-нематеріальні активи на етапі розробки[7, с. 11].
На основі опрацьованих джерел по теорії інтелектуального
капіталу визначено, що гудвіл - обчислена різниця між балансовою та
ринковою вартістю активів - це інтелектуальні активи підприємства,
які не знайшли свого відображення в обліку, а також вартість
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синергетичних ефектів, які виникли в результаті взаємодії складових
таких активів.
Коли «Ай-Бі-Ем» поглинула компанію «Лотус» - постачальника
комп‗ютерних програм, ринкова ціна останньої перевищила у 15 разів
її опубліковану балансову вартість. «Ай-Бі-Ем» заплатила 3,5 млрд.
дол. за компанію, яка коштувала 230 млн дол. , оскільки вона мала
великі невідчутні активи - ринок постійних покупців, високий
професіоналізм персоналу, новостворені програмні розробки та ін. У
2005 р. здійснено продаж 93,5 % акцій банку «Аваль» Raiffeisen
lnternational Bank Holding за 1,028 млрд. дол. Більше ніж 20 %
сплаченої суми становить вартість бренду[8, с. 6].
Отже, згідно наведених даних можна що, особливостями
інтелектуального капіталу є те що:
- в умовах інформаційної економіки інтелектуальний капітал
виступає основним фактором економічного зростання;
- формування інтелектуального капіталу потребує від самої
людини і від суспільства в цілому значних затрат, які постійно
зростають;
- інтелектуальний капітал у вигляді знань, досвіду, навичок
може накопичуватись;
- з накопиченням інтелектуального капіталу його доходність
зростає до певного рівня, обмеженого тривалістю активного
працездатного віку, а потім різко знижується;
- характер і види інвестицій в інтелектуальний капітал зумовлені
історичними, національними, культурними особливостями та
традиціями;
- інвестиції в інтелектуальний капітал повинні забезпечувати
його власнику отримання вищого доходу;
- інвестиції в інтелектуальний капітал повинні приносити
значний за тривалістю і обсягом економічний і соціальний ефект. Чим
якісніші і триваліші інвестиції, тим вищий і триваліший ефект;
- використання інтелектуального капіталу завжди регулюються
самою особою незалежно від джерела інвестицій на його розвиток.
Також основними проблемами інтелектуального капіталу є його
оцінка і те що, традиційна модель бухгалтерського обліку України
нездатна надати достовірну інформацію про нематеріальні цінності
компанії, оскільки вони не можуть достовірно відображатися в обліку,
а інвестиції в них списуються на витрати. Тому, існує необхідність
відображати всі елементи інтелектуального капіталу в обліку для
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ефективної роботи суб'єкта господарювання, що на даний період часу
є проблематичним у зв‘язку із непристосованістю нашого
законодавства.
Бухгалтерський облік, який ґрунтується на концепції розвитку
інтелектуального капіталу (нематеріальних активів), надасть
можливість вітчизняним компаніям конкурувати із закордонними
компаніями, основою яких є інтелектуальний капітал.
Тому запропонована в даній публікації тема є дискусійною і
перспективною для подальших досліджень, оскільки об‘єктивне
відображення в обліку і звітності усіх господарських процесів в
комплексі є викликом глобалізаційної економіки.
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В статті розглянуто основні аспекти суті і ролі порогу рентабельності і
запасу фінансової тривалості в організації та ефективності діяльності
підприємства. Автор визначає поняття запасу фінансової тривалості підприємства
та порогу рентабельності, наводить основні методи розрахунку порогу
рентабельності, окрім того розкриває значення запасу фінансової тривалості в
діяльності підприємства.
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The article examines the main aspects of the nature and role of the threshold of
profitability and financial stability margin in the organization and efficiency of the
enterprise. The author defines a financial stability margin and profitability threshold,
provides the basic methods of calculating the threshold of profitability, besides revealing the
importance of financial stability in the stock of the company.
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В статье рассмотрены основные аспекты сущности и роли порога
рентабельности и запаса финансовой прочности в организации и эффективности
деятельности предприятия. Автор определяет понятие запаса финансовой
устойчивости предприятия и порога рентабельности, приводит основные методы
расчета порога рентабельности, кроме того раскрывает значение запаса
финансовой устойчивости в деятельности предприятия.
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Для прийняття управлінських рішень та планування роботи
підприємства на певний термін керівному складу фірми необхідно
мати достовірну та корисну інформацію про стан господарюючого
суб'єкта. Розрахунок показників порогу рентабельності та запасу
фінансової тривалості необхідний для менеджерів щоб планувати
подальшу діяльність фірми і приймати управлінські рішення.
Актуальність даної теми обумовлюється тим, що аналіз порога
рентабельності і оцінка запасу фінансової тривалості дозволяють з
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робити досить впевнені і обґрунтовані висновки про стан справ в
організації та ефективності її діяльності. Це особливо важливо у
випадку, якщо у фірми велика кількість конкурентів, а галузь
економіки, в якій функціонує суб'єкт господарювання - нестабільна.
Кожне підприємство у своїй комерційній діяльності прагне
отримати найбільший прибуток і знизити свої витрати. Щоб
організація була прибутковою, її діяльність повинна бути
рентабельною, тобто виручка від реалізації виробленої фірмою
продукції повинна компенсувати витрати і витрати підприємства.
У сучасному конкурентному середовищі без ретельного аналізу
своєї діяльності та її планування на підставах цього аналізу,
неможливе функціонування жодного господарюючого суб'єкта. У Щоб
успішно зміцнитися на ринку, підприємство перед кожним звітним
періодом повинно планувати свої показники. Зрозуміло, що метою
роботи будь-якого комерційного господарюючого суб'єкта є прибуток.
Але планувати свій прибуток фірма може, тільки ґрунтуючись на інші
економічні показники, такі як постійні та змінні витрати.
Розрахунок показників порогу рентабельності і запасу
фінансової тривалості дозволяє керівництву організації зрозуміти,
який обсяг продукції йому необхідно випустити і продати, щоб вийти
в "нуль", тобто повністю окупити свої витрати. Далі, на основі цих
розрахункових даних, керівництво фірми може планувати випуск
продукції і ціни реалізації для того, щоб отримати той прибуток, на
яку організація розраховує. Запас фінансової тривалості дозволяє
оцінити, наскільки підприємство далеко пішло від порога
рентабельності в зону прибутку. Чим більше запас фінансової
тривалості, тим підприємство більш підготовлено до різних
несприятливих економічних явищ. У разі будь-яких непередбачених
збоїв в роботі організації, або ж погіршення стану зовнішнього
середовища - у фірми є шанс залишитися в зоні прибутку або ж збитки
будуть менше ніж вони могли б бути, якби організація була близька до
зони збитковості і запас фінансової тривалості був б невеликим.
Поріг рентабельності (точка беззбитковості, критична точка,
критичний обсяг виробництва (реалізації)) - це такий обсяг продажів
фірми, при якому виручка від продажів повністю покриває всі витрати
на виробництво і реалізацію продукції. Для визначення цієї точки,
незалежно від застосовуваної методики необхідно передусім розділити
прогнозовані витрати на постійні та змінні.
Постійні витрати - це витрати, величина яких не змінюється зі
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зміною ступеня завантаження виробничих потужностей, або зміни
обсягу виробництва. Змінні витрати зростають або зменшуються
пропорційно обсягу виробництва продукції (надання послуг,
товарообігу), тобто залежать від ділової активності організації.
Для розрахунку порога рентабельності застосовуються:
- Математичний метод (метод рівняння);
- Метод маржинального доходу (валового прибутку);
- Графічний метод.
Розглянемо детальніше кожен із наведених методів.
Математичний метод (метод рівняння). Для обчислення порогу
рентабельності спочатку записується формула розрахунку прибутку
підприємства:
П = ВР - Впост. – Взм., де П - прибуток; ВР - виручка від
реалізації; Впост - постійні витрати; Взм. - змінні витрати
Або ж дана формула може мати наступний вигляд:
П = Цод * Х – В зм.од. * Х - В пост, де Цод - ціна за одиницю
продукції; Взм.од - змінні витрати на одиницю продукції; Х - обсяг
реалізації в точці беззбитковості, шт.
Потім у лівій частині рівняння за дужку виноситься обсяг
реалізації (X), а права частина - прибуток - прирівнюється до нуля
(оскільки мета даного розрахунку - у визначенні точки, де у
підприємства немає прибутку):
Х * (Ц.од – В зм.од.) - В пост = 0,
При цьому в дужках утворюється маржинальний дохід на
одиницю продукції. Маржинальний дохід - це різниця між виручкою
від продажу продукції (робіт, послуг, товарів) і змінними витратами.
Далі виводиться кінцева формула для розрахунку точки рівноваги:
X = В пост / МДод, де МДод - маржинальний дохід на одиницю
продукції.
До складу маржинального доходу входять прибуток і постійні
витрати. Організація так повинна реалізувати свою продукцію (товар),
щоб отриманим маржинальним доходом покрити постійні витрати і
отримати прибуток. Коли отриманий маржинальний дохід, достатній
для покриття постійних витрат, досягається точка рівноваги.
Альтернативна формула розрахунку має вигляд:
П = МД - В пост,
Оскільки в точці рівноваги прибутку немає, формула
перетвориться наступним чином:
МДед * ОР = З пост, де ОР - обсяг реалізації.
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ОР буде порогом рентабельності. Формула для обчислення
порога рентабельності в цьому випадку буде мати вигляд:
ПР = В пост / МДод,
Для прийняття перспективних рішень корисним виявляється
розрахунок співвідношення маржинального доходу і виручки від
продажу, тобто визначення маржинального доходу у відсотках від
виручки. Для цього виконують наступний розрахунок:
(МД / ВР) * 100%,
Графічний метод. Точку беззбитковості можна визначити,
скориставшись даним методом.
Графік складається з чотирьох прямих - прямої, що описує
поведінку постійних витрат, змінних витрат, сумарних витрат і
виручки.
На осі абсцис відкладається об'єм реалізації (товарообіг) у
натуральних одиницях виміру, на осі ординат - витрати і доходи в
грошовій оцінці. Точка перетину прямих сумарних витрат і виручки
від реалізації буде свідчити про стан рівноваги.
Фірма повинна обов'язково пройти поріг рентабельності і
враховувати, що за періодом збільшення маси прибутку неминуче
настане період, коли для продовження виробництва (нарощування
випуску продукції) просто необхідно буде різко збільшити постійні
витрати, наслідком чого неминуче стане скорочення одержуваної в
короткостроковому періоді прибутку.
Приймаючи конкретне рішення про обсяг виробництва
продукції, підприємцю слід рахуватися з цими висновками.
Запас фінансової тривалості показує, на скільки можна
скоротити реалізацію (виробництво) продукції, не несучи при цьому
збитків. Перевищення реального виробництва над порогом
рентабельності є запасом фінансової тривалості фірми:
ЗФП = ВР-ПР, де ЗФП - запас фінансової тривалості; ВР виручка від реалізації; ПР - поріг рентабельності.
Розрахунок цього показника дозволяє оцінити можливості
додаткового зниження виручки від реалізації продукції в межах точки
беззбитковості.
Оцінка запасу фінансової тривалості здійснюється за формулою:
Ф = ((ВР - ПР) / ВР) * 100%, де Ф - показник оцінки запасу
фінансової тривалості; ВР - виручка від реалізації; ПР - поріг
рентабельності.
Маючи великий запас фінансової тривалості, фірма може
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освоювати нові ринки, інвестувати кошти як у цінні папери, так і в
розвиток виробництва.
Наведемо приклад розрахунку порогу рентабельності та запасу
фінансової тривалості. (табл. 1).
Таблиця 1
Сума, тис. грн.
Показники
А
1. Чистий дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
2. Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт,
послуг)
3.
Валовий
прибуток
(маржинальний дохід)
(п.1 – п. 2)
4. Частка маржинального
доходу виручки від реалізації
(п. 3 : п. 1)
5. Постійні та умовнопостійні витрати
6. ―Критична точка‖ обсяг
продажу (п. 5 : п. 4)
7.
Запас
фінансової
тривалості (п. 1 – п. 6)
8.
Запас
фінансової
тривалості, % до обсягу
продажу (п. 7 : п. 1)
9. Прибуток (збиток) від
реалізації (п. 1-п. 2- п. 5)
10. Прибуток від реалізації, у
% до ЗФТ (п. 9 : п. 7)

Відхилення від
попереднього
періоду, (+, -)

Попередній
рік
1

Звітний
рік
2

73849

100683

+26834

65075

82158

+17083

8774

18525

+9751

0,1188

0,1840

+0,0652

5457

7223

+1766

45930,48

39256,86

-6673,62

27918,52

61426,14

+33507,62

0,3780

0,6101

+0,23

3317

11302

+7985

0,1188

0,1840

+0,0652

3

Аналізуючи отримані дані можна зробити висновок, що за період,
який аналізується, виріс обсяг реалізації, що супроводжувалось ростом як
змінних витрат (собівартості реалізованої продукції), так і постійних
витрат.
Зростання чистого доходу від реалізації продукції випереджало
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темпи росту витрат, що дозволило підприємству отримати на 9,751 млн.
грн. або на 111,14% більше маржинального доходу порівняно з минулим
роком. Це призвело до того, що частка маржинального доходу у виручці
від реалізації збільшилась на 6,52% і у звітному році склала 18,40%.
Випередження темпів зростання валового прибутку над темпами
зростання витрат знизило критичну точку обсягу продаж. Так, якщо у
минулому році для покриття усіх витрат необхідно було реалізувати
продукції на 45, 93048 млн. грн., при цьому запас фінансової тривалості
склав 37,80%, то у звітному році реалізація 39,25686 млн. грн. продукції
повністю покрила всі витрати. При цьому запас фінансової тривалості
виріс на 23% і склав 61,01%.
Зростання запасу фінансової тривалості є підтвердженням
ефективності діяльності підприємства, що відображається на
збільшенні частки прибутку від реалізації у запасі фінансової
тривалості, яка виросла з 11,88% до 18,40%.
Для подальшого підвищення ефективності діяльності,
підприємству необхідно:
1) підвищувати обсяг реалізації шляхом недопущення залишків
готової продукції на складі та підвищення обсягу виробництва за
рахунок ефективного використання робочого часу (недопущення
внутрішньозмінних втрат робочого часу та цілоденних простоїв),
підвищення годинної продуктивності праці, підвищення питомої ваги
активних основних засобів у загальній структурі ОЗ та підвищення
фондовіддачі активної частини основних засобів, зниження
матеріаломісткості.
2) оптимізація величини змінних витрат – зниження рівня
матеріалоємності, дотримання темпів зростання продуктивності праці
та її оплати щоб перші випереджали другі.
3) управляти постійними витратами – знижувати їх частку в
маржинальному доході.
Максимізація прибутку шляхом зміни частки змінних і
постійних витрат, визначення точки беззбитковості і запасу фінансової
тривалості відкриває можливість підприємцям планувати на
перспективу розміри приросту прибутку в залежності від
господарських успіхів у виробництві конкурентоспроможної продукції
і завчасно вживати відповідні заходи щодо зміни в ту чи іншу сторону
величини змінних і постійних витрат. Прогнозні розрахунки прибутку
важливі не тільки для самих підприємств і організацій, які виробляють
та реалізують продукцію (послуги), але й для акціонерів, інвесторів,
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постачальників, кредиторів, банків, пов'язаних з діяльністю даного
підприємця, що беруть участь своїми коштами в формуванні його
статутного капіталу.
Тому планування оптимального розміру прибутку в сучасних
економічних умовах є найважливішим чинником успішної
підприємницької діяльності.
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В статье анализируются международные организации по борьбе с
легализацией «грязных» денег (FATF и региональные организации) и их цели.
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Кожна з країн має свої економічні, політичні, соціальні,
екологічні та інші інтереси. В співпраці з іншими країнами їх
розглядають, обговорюють і шукають шляхи вирішення. Глобалізація
дала поштовх до стрімкого зростання розвитку держав. Натомість, ми
отримали нові загрози, але уже не регіонального типу(національного),
а світового. До яких належать відмивання (легалізування) «брудних»
коштів та фінансування тероризму, що дуже турбує світову спільноту.
у яких започатковано вирішення проблеми. Дану проблематику
вивчали Козак Ю., Гуржій С.Г., Копиленко О.Л., Янушевич Я.В.,
Колдовський М. В., Буткевич С. А., та інші науковці, практики, що
були задіяні у безпосередньому процесі знаходження шляхів
негайного регулювання та стабілізації економіки після цих явищ.
Метою статті є вивчення міжнародних організацій, таких як
FATF та РГТФ; їх завдання та роль у світі. Приклади співробітництва
та статус країн у FATF та РГТФ.
Утворення міжнародних організацій, зустрічі, форуми,
оновлення законодавства, їх додатки, рейтинги, рекомендації, санкції
проти країн, що не виконують ці рекомендації – все це здійснюється
лише з однією метою – забезпечення вільного, безпечного
міжнародного простору з діяльністю лише на ниві легальної ринкової
економіки.
Перша міжнародна організація по боротьбі з легалізацією
«брудних» коштів є Група з розробки фінансових заходів (FATF),
створена у 1989. До неї увійшли країни – члени Великої Сімки,
Європейська Комісія та вісім інших країн (Австралія, Австрія, Бельгія,
Іспанія, Голландія, Люксембург, Швейцарія і Швеція) [15- с. 129].
У квітні 1990 р. – FATF було складено звіт, який містить 40
рекомендацій, що забезпечують широкі засади для заходів, необхідних
у боротьбі з відмиванням грошей[1- с. 37]. А у жовтні 2001 року
ФАТФ розширила свій статут, після подій 11 вересня 2001 в боротьбі з
фінансуванням тероризму, на додаток до відмивання грошей(9
Спеціальних Рекомендацій) [14].
FATF не має чітко визначеного статуту, чи обмеженого терміну
існування. Кожні п'ять років Група з розробки фінансових заходів
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проводить регулярні огляди своїх завдань. Нинішній статут FATF
(2012-2020) був прийнятий на засіданні міністрів у квітні 2012 року.
Основні задачі, що ставить перед собою FATF: контроль за
виконанням 40 рекомендацій, а також 9 спеціальних рекомендацій;
розгляд тенденцій у сфері відмивання грошей і прийняття
контрзаходів; розповсюдження ідеї боротьби з відмиванням
нелегальних доходів по всьому світу.
Організація підтримує встановлення міжнародної системи
протидії відмивання грошей, яка базується на збільшенні країнучасниць FATF[14]. Щоб вступити у FATF, потрібно виконати такі
вимоги: готовність країни привести своє законодавство у відповідність
із Сорока рекомендаціями FATF. Щорічно проводити самостійний
огляд внутрішньої ситуації у сфері боротьби з відмиванням капіталу,
пройти два етапи оцінки стану фахівцями FATF, брати активну участь
у роботі FATF чи відповідних регіональних організацій, зобов'язати
фінансові інститути проводити ідентифікацію клієнтів і повідомляти
державним органам про незвичайні чи підозрілі операції [2- с. 19].
На цей час, FATF включає 34 держави і 2 регіональні організації,
що представляють більшість великих фінансових центрів у всіх
частинах земної кулі [14]. Міжнародні організації, які мають статус
спостерігача в FATF (ті, які мають, певні місії чи функції по боротьбі з
відмиванням грошей): Базельський комітет з банківського нагляду
(Базельський комітет), Євроюст, Європол, Інтерпол, Комітет по
санкціям проти «Аль-Каїди і Талібану» (1267 Комітет), та інші [14].
Міжнародні організації контактують один з одним із метою
обміну інформації, техніки запобіганню злочину, створюють власні
рейтинги, списки, карти впливу тих чи інших держав та рівні ризику
різних явищ, що пов‘язані із відмиванням коштів та фінансуванням
тероризму. Наприклад, Базельський комітет кожного року аналізує і
створює рейтинг (в табл. №1 скорочено) країн з відмивання
(легалізування) «брудних» грошей та фінансування тероризму за
рівнем ризику в таких категоріях, як верховенство закону, корупція,
фінансова та громадська прозорість (на 2014 рік охоплені 162 країни).
Оцінки в діапазоні від 0 (низький ризик) до 10 (високий ризик) –
наведено в таблиці №1 [7].
Для досягнення глобального впровадження Рекомендацій, FATF
спирається на сильну глобальну мережу по типу FATF регіональні та
міжнародні організації (РГТФ), (на додаток до 36 країн-членів FATF).
Нижче наведений уривок з табл.2 показує статус країн в глобальній
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мережі FATF, а також юрисдикції контрольовані регіональними та
міжнародними організаціями за типом роботи групи FATF [14].
Таблиця 1
Рейтинг країн за рівнем ризику по відмиванню(легалізування)
«брудних» грошей та фінансування тероризму.
Країна
Охоплення

Оцінка ризику

Країна Охоплення

Оцінка ризику

1Іран
2Афганістан
39Аргентина
47Україна
70Китай
97Німеччина

8.56
8.53
6.71
6.55
6.06
5.49

110США
118Молдова
155Польща
158Болгарія
161Естонія
162Фінляндія

5.2
5.09
3.95
3.83
3.27
2.51

На практиці РГТФ є регіональними органами, заснованими за
принципом добровільного співробітництва. Членом такої групи може
стати будь-яка країна або юрисдикція із відповідного географічного
регіону, яка готова керуватися її цілями та регламентом. На відміну від
інших міжнародних організацій та інших структур, які також є
спостерігачами у FATF, РГТФ в останні роки користується
додатковими правами.
Таблиця 2
Статус країн в глобальній мережі FATF
country

Algeria
Finland
Gambia
Germany
Namibia
Poland
Russian
Federation
Venezuela
Ukraine
Venezuela

FATF APG

CFA
ESAA GAFI
EAG
TF
MLG SUD

GIABA

MENA MONE
FATF YVAL

статус: M-члени організацій, Obs- спостерігач
mbr
mbr
mbr
mbr

obs

obs

obs
mbr

mbr

obs

obs
mbr

mbr
mbr

obs

mbr

mbr
mbr
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Регіональні групи по боротьбі з відмиванням грошей дуже
допомагають FATF у справі імплементації всіма країнами світу 40
Рекомендацій та інших ефективних заходів боротьби з відмиванням
грошей. З іншого боку, ці регіональні і міжнародні організації більш
детально вивчають локальні тенденції і зміни в техніці відмивання
грошей, що потім допомагає FATF виробити загальні принципи і
заходи для боротьби з ним [2- с. 19].
Є наступні РГТФ.
1. Азійсько-Тихоокеанська регіональна група по боротьбі з
відмиванням грошей (APG) заснована в 1997 році в Бангкоку(Таїланд),
що складається з 41 членів-країн, а також ряду міжнародних і
регіональних спостерігачів[6]. APG здійснює такі функції: створення і
координування надійної програми взаємної оцінки; двостороння
координація, інформування, обмін досвідом, технічна допомога та
навчання; співпраця з міжнародною мережою по боротьбі з
відмиванням грошей - в першу чергу з FATF і з іншими регіональними
групами; внесення власного вкладу в розвиток глобальної політики в
галузі боротьби з відмивання грошей і протидії фінансуванню
тероризму . APG також допомагає своїм членам встановити узгоджені
внутрішні системи звітності та розслідування повідомлень про
підозрілі угоди [14].
2. Карибська група розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням (CFATF) є організацією держав і територій Карибського
басейну, які погодилися реалізувати спільні контрзаходи проти
відмивання грошей[12]. Цільова група була створена в результаті двох
ключових нарад, що скликалися в Арубі і на Ямайці на початку 1990х. У листопаді 1996 року 21 членів CFATF уклали Меморандум про
взаєморозуміння, який в даний час служить в якості основи їх
функціонування CFATF [5- с. 463]. Членами CFATF є 30 держав
Карибського басейну та Латинської Америки: Аруба, Барбадос, Беліз
та інші. Статус «країни, що співпрацюють та підтримують» мають 7
держав:
Канада,
Франція,
Мексика,
Нідерланди,
Іспанія,
Великобританія та США[4]. Спостерігачами є 18 організацій,
включаючи, зокрема, Європейську Комісію, Карибський банк
розвитку, ECDCO, ECCB, FATF, ГАФІСУД, МВФ, Інтерпол,
Всесвітній банк, та інші. CFATF здійснює наступні заходи: самооцінка
рівня імплементації рекомендацій FATF та КФАТФ; взаємна оцінка
держав-членів; координація та участь у програмах технічної допомоги;
44

двічі на рік пленарні зустрічі технічних представників і щорічні
зустрічі міністрів.
3. Група Східної та Південної Африки по боротьбі з
відмиванням доходів (ESAAMLG) заснована на конференції в Аруші
(Танзанія) 26-27 серпня 1999 р., після підписання меморандуму про
взаєморозуміння. ESAAMLG заснована на досвіді FATF та іншими
регіональними органами за типом FATF. Після подій 11 вересня 2001
ESAAMLG розширила свою сферу, щоб включити протидії
фінансуванню тероризму[11]. Членами ESAAMLG є 18 держав:
Ангола, Ботсвана, Ефіопія, Замбія, Зімбабве та інші[11]. Спостерігачі:
Великобританія (Комісія з благодійності), APG, FATF, та інші[14].
Мета ESAAMLG є боротьба з відмиванням грошей шляхом
реалізації Рекомендацій FATF. Ця група здійснює координуючу роль з
іншими міжнародними організаціями, що займаються питаннями
боротьби з відмиванням грошей; вивчає нові регіональні типології в
розробці інституціонального та кадрового потенціалу; надає технічну
допомогу в разі потреби. ESAAMLG вважає, що регіональні фактори
повинні бути прийняті до уваги в ході здійснення анти-грошових
заходів з відмивання «брудних» коштів [11].
4. Євразійська група (EAG) була створена 6 жовтня 2004 року в
Москві за рішенням Установчої конференції і з ініціативи Російської
Федерації, за підтримки FATF, МВФ, Світового банку та низки інших
країн. EAG є регіональним органом по типу ФАТФ і став
асоційованим членом FATF в червні 2010 року[10]. Членами EAG є 9
держав: Білорусь, Казахстан, Китай, Киргистан, Російська Федерація,
Узбекистан та Таджикистан, Туркменистан, Індія. Статус спостерігача
мають 16 країн: Великобританія, Німеччина, Італія, Франція, США,
Японія, Грузія, Молдова, Україна, Афганістан, Литва, Чорногорія, і т.
д.. І 15 організацій, включаючи FATF, СБ, МВФ, та ін [10].
Основними завданнями EAG є:сприяти здійсненню міжнародних
стандартів; провести спільні програми в ПФР у сфері компетенції;
оцінка проведення ефективності існуючих механізмів боротьби з
відмиванням грошей і фінансуванням тероризму; координація
співробітництва з надання технічної допомоги; аналіз тенденцій у
сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму та
обміну досвідом у боротьбі з цими злочинами та їх рішенням[10].
5. GAFISUD створена на основі міжурядового Меморандуму про
взаєморозуміння, підписаного представниками урядів дев'яти країн
Південної Америки у грудні 2000 р. Членами GAFISUD є 16 держав:
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Уругвай, Еквадор, Куба, Гватемала, Гондурас, Мексика, та інші [14].
Спостерігачі є 6 держав, а також 9 організацій та структур, включаючи
Групу «Егмонт», FATF, СБ та ін [4]. GAFISUD на пленарному
засіданні з 7-11 липня 2014 схвалив зміну назви GAFISUD на
GAFILAT щоб відобразити розширення її членського складу, та
включити всі країни Латинської Америки[8]. Мета фінансових заходів
боротьби в Латинській Америці, GAFILAT, є робота в напрямку
розробки та реалізації комплексної глобальної стратегії боротьби з
відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, як викладено в
Рекомендаціях FATF [8].
6. Спеціальний експертний комітет Ради Європи по оцінці
заходів боротьби у сфері боротьби з відмиванням доходів
(«MONEYVAL») створений у вересні 1997 р. за рішенням Комітету
Міністрів Ради Європи, який затвердив та періодично (зазвичай раз на
три роки) переглядає питання його компетенції. Основна ціль
Експертного комітету – проведення оцінок ефективності систем ПВД
у країнах-членах Ради Європи, які не входять до FATF. У 2002 р.
мандат комітету був розповсюджений на боротьбу з фінансуванням
тероризму, а його скорочена офіційна назва змінена з «PC-R-EV» на
«MONEYVAL».
7. Міжурядова група по боротьбі з відмиванням доходів в
Західній Африці (GIABA) була створена у 1999 р.. Членами GIABA є
14 країн: Бенін, Буркіна Фасо, Гамбія, Гана, Гвінея Бісау, Кабо Верде,
Нігерія, Сенегал, С‘єрра Леоне та ін [9]. Крім держав-членів, GIABA
надає статус спостерігача міжурядовим організаціям, які підтримують
цілі та дії, і подали заявки на статус спостерігача [9]. Мета GIABA є:
захист та зміцнення національних економік і фінансових і банківських
систем держав, що підписались виконувати власні заходи проти
економічних злочинів та у боротьбі з фінансуванням тероризму;
покращення заходів та активізування зусиль по боротьбі з
відмиванням «брудних» грошей, отриманих злочинним шляхом;
зміцнення співробітництва між її членами [14].
8. Група Близького Сходу та Північної Америки по розробці
фінансових
заходів
боротьби
з
відмиванням
доходів
(MENAFATF) створена на установчій конференції у листопаді 2004 р.
у м. Манама (Бахрейн), на якій був підписаний Меморандум про
взаєморозуміння[14]. Членами MENAFATF є 18 держав: Алжир,
Йорданія, Кувейт, Ємен, Ірак, та інші. Спостерігачі: Великобританія,
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США і т. д., а також організації, включаючи Групу «Егмонт», FATF,
МВФ, СБ, ООН та Раду співробітництва Перської затоки [4].
Мета MENAFATF є: розробка для країн-членів MENAFATF
власних стандартів та контроль у їх здійсненні належним чином із
використанням
власних стандартів та 40 рекомендацій FATF;
співробітництво з іншими державами та обмін досвідом та технічними
нововведеннями.
Розвиток організованої злочинності, її становлення та вага в
міжнародному просторі, поширення та продаж наркотичних речовин, а
після подій 11 вересня 2001р. і в боротьбі з фінансуванням тероризму
спричинило виникнення організацій по боротьбі з легалізацією
«брудних» коштів та фінансування тероризму. Ці організації тісно
співпрацюють між.
Та існують проблеми локального характеру, які вони не в змозі
вирішити. Тобто, чіткість нормативно-правової бази держави,
взаємодія всіх органів влади, що виконують лише свої чіткі функції,
фінансова та громадська прозорість, економічна грамотність
населення, соціальний настрій та моральний стан громадян, їх
відношення до негативних явищ в національній економіці,
ефективність роботи підрозділів фінансової розвідки. Але підтримка,
рекомендації, обмін досвідом та інформацією, їх коректне
направлення у вірну сторону з боку міжнародних та регіональних
організацій допомагають у боротьбі з відмиванням «брудних» коштів,
фінансування тероризму, збільшенні тіньового сектору економіки, у
поширені вірного, свідомого вибору громадян легальної діяльності та
зменшенні рівня предикативних злочинів.
Література:
1. Артемова М. Нотаріальна практика та фінансовий моніторинг, їх
співвідношення в законодавстві України // -Науково-практичний журнал «Мала енциклопедія
нотаріуса». – 2011. - №5 (59) . – с. 36-54.
2. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний
аспекти/ С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич та ін.; за ред. М.Я. Азарова. –
К.: Парлам. вид-во, 2005. – 216 с.
3. Буткевич С. А., – Відмивання грошей і корупція: актуальні проблеми
протидії та шляхи їх вирішення // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією
(теорія і практика)// Актуальні питання протидії корупційній діяльності - № 2
(28)‘2012 - ст88-97.
4. Електронний посібник з дисципліни: Безпека банківської діяльності
//Луцький Національний Технічний Університет - 2011р. Електронний ресурс]:
http://lib.lntu.info/books/fof/bs/2011/11-15/

47

5. Козак Ю. Г. Логвінова Н. С., Ковалевський В.В. М 58 Міжнародні фінанси:
Навч. посібник. Видання 3-тє, перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури, 2007
— 640 с.
6. Офіційний сайт APG: http://www.apgml.org
7. Офіційний сайт Базельського комітету: http://index.baselgovernance.org/index/
Index.html
8. Офіційний сайт ГАФІЛАТ: www.gafilat.org
9. Офіційний сайт ГІАБА: www.giaba.org
10. Офіційний сайт ЄАГ: www.eurasiangroup.org
11. Офіційний сайт ЄСААМЛГ: www.esaamlg. Org
12. Офіційний сайт КФАТФ: https://www.cfatf-gafic.org
13. Офіційний сайт МЕНАФАТФ: www.menafatf.org
14. Офіційний сайт ФАТФ: http://www.fatf-gafi.org
15. Поліщук О.А., Костенко В.П. Шляхи запобігання ризику відмивання
доходів неприбутковими організаціями//Збірник наукових праць ВНАУ Серія:
Економічні науки №2 (64) //2012 – С. 126-132.

УДК 657
Кравець О.В.
*Науковий керівник: ПопітічТ.В., асистент
Львівська комерційна академія
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
© Кравець О.В.
У статті досліджені проблемні питання обліку дебіторської заборгованості
на підприємствах України.
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This article explores the problematic issues of accounting receivables in the
Ukraine.
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В статье исследованы проблемные вопросы учета дебиторской
задолженности на предприятиях Украины.
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Одним з найважливіших показників, які характеризують
фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з дебіторами.
Саме ефективна організація розрахунків повинна сприяти
підвищенню відповідальності підприємств за своєчасне і в повному
48

обсязі отримання платежів за всіма зобов'язаннями; прискоренню
обороту засобів; ефективному використанню тимчасово вільних
коштів та зменшенню видатків обігу.
Проблема обліку дебіторської заборгованості підтверджується
збільшенням її частки у складі активів підприємств. Це можна
пояснити порушенням нормального циклічного процесу, пов'язаного з
перетворенням такого активу в грошові кошти і, як наслідок,
погіршенням платоспроможності.
Зростання дебіторської заборгованості в оборотних активах
підприємства призводить до пошуку нових методів мінімізації
заборгованості, удосконалення облікової політики підприємства щодо
дебіторської заборгованості та є актуальною як для наукових
досліджень, так і практичного вирішення. Дослідженню зазначеної
проблеми значну увагу приділили такі вітчизняні вчені як
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, О.І. Коблянська, В.В. Сопко, Н.О. Гура,
В.Г. Швець. Також цим проблемам присвячені праці таких зарубіжних
економістів, як Р. Брейлі, С. Майерс, Ван Хорн, Г.Г. Мюлер,
Я.В. Соколов, А. Хоскинг, Р.Ентоні, Ж.Перар. Облік дебіторської
заборгованості розглядались вченими як: Оляднічук Н.В [9],
Чауш Б.М [15], Ямборко Г [19], Юр‘єва О [18]. Управління
дебіторською заборгованість досліджували Бондаренко О.С [2],
Білик М.Д [1].
Деякі
питання
бухгалтерського
обліку
дебіторської
заборгованості розглядалися також вченими Львівської комерційної
академії П. Куциком, В. Озераном, О. Чабанюк тощо.
Важливість управління дебіторською заборгованістю як
складовою системи управління підприємством відмічав проф. Куцик
П.О [6].
Доц. Чабанюк О.М наголошувала, що наявність дебіторської
заборгованості, а тим більше її зростання, ведуть до виникнення
потреби в додаткових джерелах засобів, погіршують фінансовий стан
підприємства [14].
Войнаренко М.П. трактує дебіторську заборгованість, як суму
боргів фізичних та юридичних осіб, що виникли внаслідок минулих
подій і зафіксовані на певну дату [3]. За визначенням Матицина Н.,
дебіторська заборгованість – це розмір неспроможності суб‘єкта
підприємницької діяльності виконати грошові зобов‘язання перед
підприємством після настання встановленого договором строку їх
оплати [7]. Іванілов О.С., Смачило В.В., Дубровська Є.В. визначають
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дебіторську заборгованість як складову оборотного капіталу, яка
передбачає певні вимоги до юридичних чи фізичних осіб щодо оплати
товарів, робіт, продукції [5].
Дебіторська заборгованість, що виникла в результаті реалізації
товарів (продукції, робіт, послуг), є свого роду претензією на активи
іншого суб‘єкта господарювання [8].
Важливість управління дебіторською заборгованістю цілком
зрозуміла. Дебіторська політика підприємства повинна бути
побудована таким чином, щоб не допустити випадків несплати
заборгованостями покупцями з одного боку, а з іншого – залучити
нових покупців. Залучення нових покупців можливе шляхом
впровадження знижок, збільшення строків сплати. Будь-яке
підприємство залежить від своїх дебіторів. Вони в значній мірі
впливають на результати господарської діяльності підприємства.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги (Trade Receivables) – це заборгованість покупців або
замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги.
Відповідно до П(С)БО10, дебіторська заборгованість – це сума
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату [11]. Така
заборгованість виникає, коли підприємство реалізує продукцію
(товари, роботи, послуги) у кредит (з відстрочкою платежу).
Дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням
доходу від реалізації товарів, робіт і послуг та оцінюється за
первісною вартістю.
Таким
чином,
для
визнання
поточної
дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги необхідно, щоб
виконувалися критерії визнання доходу (П(С)БО 15, п.8) [12]:
 покупцеві передано ризики й вигоди, пов'язані з правом
власності на продукцію (товар, інший актив);
 підприємство не здійснює надалі управління та контроль за
реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
 сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
 є впевненість, що в результаті операції відбудеться
збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з
цією операцією, можуть бути достовірно визначені.
Момент передачі ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності
на продукцію, товари, роботи, послуги, визначається на основі
вивчення угоди поставки продукції (товару, послуг), яка укладена між
підприємством-продавцем і покупцем, та обставин операції.
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Сума доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг
визначається угодою між продавцем і покупцем як справедлива
вартість компенсації, яку отримали чи яка підлягає отриманню.
На первісну вартість дебіторської заборгованості за реалізовану
продукцію, товари, роботи, послуги впливають такі події, як:
 надання покупцю торгівельної знижки або знижок з обсягу
реалізації;
 надання покупцю знижок після реалізації;
 повернення товарів від покупців.
Торгівельні знижки або знижки з обсягу реалізації визначаються
у відсотках до базової (основної) ціни. Супровідні й платіжні
документи виписуються за чистою вартістю продажу (за
вирахуванням торгівельної знижки та знижки з обсягу). У
бухгалтерському обліку такі знижки не відображаються, а тільки
зменшують первісну вартість дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги.
Знижки після реалізації – це знижки за дострокову оплату.
Механізм надання таких знижок в Україні не відпрацьований.
Повернення товарів від покупців також зменшує суму
дебіторської заборгованості.
У разі відстрочення платежу за продукцію (товари, роботи,
послуги) з утворенням від цього різниці між справедливою вартістю
дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів
та/або їх еквівалентів, що підлягають отриманню, така різниця
визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами
(процентами) за період її нарахування.
У Балансі (Звіті про фінансовий стан) у статті ―Дебіторська
заборгованість за продукцію товари, роботи, послуги‖ відображається
заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію,
товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена
векселем, якщо така інформація наводиться в окремій статті),
скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто).
При реалізації товарів у кредит підприємство має ризик
непогашення дебіторської заборгованості. Тому на підприємстві
завжди є дебіторська заборгованість, щодо повернення якої є сумніви.
Сумнівний борг – це поточна дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, послуги, щодо якої існує невпевненість її
погашення боржником.
Сумнівні борги завищують реальний результат від реалізації,
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тому, згідно з принципом обачності, підприємство повинне визначити
можливі витрати від неповернення частини боргів покупцями у
момент визначення доходу від реалізації, а не в тому періоді, коли
покупці не змогли оплатити товар [7].
Величину цих витрат можливо визначити на основі аналізу
даних підприємства за попередні роки про фактичні втрати від
неповернення дебіторської заборгованості.
З іншого боку, сума дебіторської заборгованості не є реальною,
доки вона не скоригована на величину сумнівних боргів.
При визнанні дебіторської заборгованості безнадійною, тобто
дебіторською заборгованістю, щодо якої існує впевненість щодо її
неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності,
вона буде списана за рахунок створеного резерву сумнівних боргів.
Треба зазначити, що списання безнадійної дебіторської
заборгованості не торкається Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід), тому що витрати, понесені у зв‘язку з неповерненням
боргу, підприємство визнало в тому ж звітному періоді, що й дохід від
реалізації, пов`язаний з виникненням цієї дебіторської заборгованості.
У цьому полягає принцип нарахування та відповідності доходів і
витрат. За цим принципом для визначення фінансового результату
звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами,
які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і
витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення,
незалежно від часу надходження і сплати грошей.
Отже, після дослідження питань обліку дебіторської
заборгованості можна зробити висновки, що цій ділянці приділяється
недостатньо уваги порівняно з іншими проблемними питаннями.
На
сьогодні
в
Україні
вітчизняні
товаровиробники
зіштовхнулися з проблемами неплатежів. Перед ними при цьому
постають два питання: знизити обсяги виробництва контролюючи
розміри дебіторської заборгованості на певному рівні або зберегти
обсяги виробництва, збільшуючи при цьому дебіторську
заборгованість.
Для вирішення цих проблем пропонується використовувати
метод розрахунку з покупцями, що широко використовується в
країнах з розвинутими ринковими відносинами, – надання знижок за
умови передоплати або дострокової оплати. Резерв сумнівних боргів
необхідно створювати за результатами інвентаризації дебіторської
заборгованості в кінці року перед складанням звітності, а
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використовувати його протягом звітного року.
Також вирішенню існуючих проблем допоможе впровадження
ефективного законодавства і конкретні рішучі дії у сфері економіки,
що забезпечить розвиток ринкової економіки і прибуткове ведення
бізнесу.
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Сучасний етап розвитку економіки пов‘язаний із кардинальними
змінами в структурі та формах власності, а також в організації та
управлінні торговельним підприємством, що є складним та
відповідальним процесом. Необхідним елементом такого управління є
ефективне використання товарних ресурсів. Товарні операції для
торговельного підприємства є основною статтею надходження оборотних
коштів, за рахунок яких у процесі торговельної діяльності отримуються
прибутки, які є метою та основою життєдіяльності цього підприємства.
Оперативний та достовірний облік таких товарних операцій на
підприємстві є також невід‘ємною частиною управління підприємством,
без якого не можливе досягнення його цілей. Тому тема вдосконалення
організації бухгалтерського обліку є найактуальнішою в системі
управління товарними операціями для вирішення завдань управління
торговельним підприємством.
Проблемні питання організації бухгалтерського обліку розглядали
у своїх працях Ф.Ф. Бутинець, Н. Т. Білуха, С.В. Івахненков,
Л.І. Лавріненко, Г.Г. Кірейцев та ін. Разом з тим реалізація сучасного
підходу до трактування поняття ―організація бухгалтерського обліку‖
носить несистемний характер через відсутність детальної науковометодичної розробки щодо питань сутності та змісту даної категорії
загалом та з врахуванням галузевих особливостей зокрема.
Поняття ―організація― – це впорядкування і налагодження діючої
системи обліку. Організація передбачає досягнення і збереження стану
певної впорядкованості елементів системи в цілому, підтримку якісної
визначеності.
Організація бухгалтерського обліку – це система впорядкованих
дій зі створення системи бухгалтерського обліку, що включає складання
облікових регістрів і первинних носіїв облікової інформації, облікову
політику підприємства, організацію облікового процесу [1, с. 6].
Деякі автори розглядають організацію бухгалтерського обліку як
об‘єкт, процес, явище, складову організаційної функції управління [19,
с. 10; 7, с. 4; 2, с. 6; 4, с. 86], інші – як виконання цілей, завдань та функцій
обліку [9].
Найчастіше дане поняття розглядається як побудова всієї системи
бухгалтерського обліку [1, с. 112; 3, с. 41] і зокрема як система управління
[4, с. 88]. Так, Ф.Ф. Бутинець визначає організацію обліку як
цілеспрямовану діяльність керівників підприємства зі створення,
постійного впорядкування й удосконалення системи бухгалтерського
обліку з метою забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх
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користувачів [3, с. 41]. Тобто він зосереджує увагу на тому, що
―бухгалтерський облік являє собою систему‖ [3, с. 17].
На думку С.В. Івахненкова, організацію бухгалтерського обліку
слід розглядати в двох аспектах: по-перше, як сукупність із створення
цілого – системи бухгалтерського обліку, підтримання та підвищення
рівня її організованості, по-друге, як специфічну структуру –
бухгалтерію, що є результатом організаційної діяльності підприємства [4,
с. 86].
Організація бухгалтерського обліку на підприємствах і організаціях
роздрібної торгівлі – це система правил, яка забезпечує процес збору,
опрацювання, використання, аналізу та зберігання облікової інформації
для досягнення основної мети роздрібної торгівлі – задоволення потреб
споживачів.
Роздрібна торгівля – це діяльність із продажу товарів кінцевим
споживачам для їх власного використання незалежно від форми
розрахунків [18, с. 169]. Роздрібні торгові підприємства реалізують
товари як безпосередньо населенню, так і окремим установам.
Торговельна діяльність в Україні регламентується Законами
України ―Про підприємництво‖ [16], "Про захист прав споживачів" [14],
"Про зовнішньоекономічну діяльність" [12], "Про споживчу кооперацію"
[15], Господарським та Податковим кодексом [11].
Бухгалтерський облік і звітність у роздрібній торгівлі
здійснюються з дотриманням єдиних методологічних принципів,
визначених Законом України ―Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні‖ [13], П(С)БО 9 ―Запаси‖ [12], Планом рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій [10] та Інструкцією щодо його
застосування [5] , іншими законодавчими і нормативними актами, що
регулюють діяльності торговельних підприємств.
Організація бухгалтерського обліку на роздрібному підприємстві
залежить від ряду критеріїв:
- форми власності;
- організаційно-правової форми підприємства;
- характеру, технології і обсягу його діяльності;
- чисельності персоналу;
- структури управління та ін.
Організація бухгалтерського обліку знаходиться безпосередньо в
компетенції власників підприємства роздрібної торгівлі або
уповноваженого органу (посадової особи). Тобто власник або виконавчий
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орган (посадова особа) несе відповідальність за організацію
бухгалтерського обліку і забезпечення фіксації фактів здійснення всіх
господарських операцій у первинних документах, зберігання документів,
регістрів і звітності впродовж встановленого терміну (але не менше 3-х
років) [1].
Відповідно до Закону України ―Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні‖ підприємству надана можливість
самостійно обирати одну з чотирьох форм організації бухгалтерського
обліку (рис. 1).
Форми організації бухгалтерського обліку

Введення у штат
підприємства
посади
бухгалтера або
створення
бухгалтерської
служби на чолі з
головним
бухгалтером

Користування
послугами
фахівця з
бухгалтерського
обліку,
зареєстрованого
як підприємець
без створення
юридичної
особи

Ведення на
договірних
основах
бухгалтерського
обліку
централізованою
бухгалтерією або
аудиторською
фірмою

Самостійне
ведення
бухгалтерського
обліку і
складання
звітності
безпосередньо
власником або
керівником
підприємства

Рис. 1. Форми організації бухгалтерського обліку на
роздрібному торговельному підприємстві [14]
Розуміння питань організації обліку на підприємствах роздрібної
торгівлі потрібні перш за все для правильної організації аналітичного та
синтетичного обліку товарів та витрат і доходів, пов'язаних з їх
реалізацією. Не менш важливими є й інші топологічні ділянки з обліку
грошових коштів, розрахунків із контрагентами, із персоналом з оплати
праці, із бюджетом за податками тощо. Необхідно знати, які для цього
потрібно використовувати первинні та зведені документи, облікові
регістри, які виконувати облікові процедури та у якій обов'язковій
послідовності.
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Однією з особливостей організації бухгалтерського обліку в
роздрібній торгівлі є те, що облік роздрібного товарообігу ведеться, як
правило, у грошовому вимірнику за продажними (роздрібними) цінами,
за винятком товарів, які вимагають особливого контролю (ювелірні
вироби із дорогоцінних металів, товари, прийняті на комісію, та ін.).
Облік товарів і тари в роздрібних торговельних підприємствах
ведеться на рахунку 28 ―Товари‖. На цьому рахунку ведеться облік руху
товарно-матеріальних цінностей, придбаних для продажу без переробки,
й одержання нового продукту за первісною вартістю, або за цінами
реалізації і він застосовується як основний.
Необхідно зазначити, що цей рахунок використовують в основному
збутові, торговельні або заготівельні підприємства й організації, а також
підприємства громадського харчування.
Товари в роздрібній торгівлі обліковуються за продажними цінами.
У разі обліку товарів за продажними цінами різниця між їх вартістю за
купівельними і продажними цінами (яка утворюється за рахунок торгової
націнки на товари) відображається на пасивному субрахунку 285
―Торгова націнка‖.
Іншою особливістю обліку на підприємствах роздрібної торгівлі є
те, що всі витрати тут сконцентровані на двох рахунках – це рахунок 92
―Адміністративні витрати‖, і 93 ―Витрати на збут‖ [8].
Організація бухгалтерського обліку як практичної діяльності – це
організація насамперед облікового процесу, тобто сукупності способів та
методичних прийомів, які дозволяють відобразити господарську
діяльність у первинних документах, облікових регістрах та формах
фінансової звітності. Тому обліковий процес як головна ділянка
організації бухгалтерського обліку вимагає більш детального розгляду
його структури та змісту за обліковою, процедурною та технологічною
послідовністю виконання облікових робіт.
Оскільки традиційно розглядають три технологічні етапи
облікового процесу – первинний, поточний і підсумковий облік, то
процес послідовності організації процесу обліку товарних операцій на
торгівельних підприємствах необхідно розглядати на кожному з них
(рис. 2).
На першому етапі, етапі первинного обліку, здійснюють розробку
облікової номенклатури, форм первинних документів, графіку
документообігу; здійснюють виявлення, вимірювання, реєстрацію
облікової інформації у первинних документах, що має забезпечити
поточний облік первинною інформацією.
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Технологічні етапи облікового процесу
за топологічною ділянкою ―Облік товарів‖
Первинний
- складання
первинних
документів при
надходженні,
переміщуванні і
вибутті товарів;
- оцінювання;
- перевірка
первинних
документів,
підготовка для
передачі та
опрацювання їх
працівниками
бухгалтерії

Поточний
Синтетичний облік
Рахунок
28 ―Товари‖:
- 281 ―Товари на
складі‖
- 282 ―Товари в
торгівлі‖
- 283 ―Товари на
комісії ‖
- 284 "―Тара під
товарами‖"
- 285 ―Торгова
націнка‖
- 286 ―Необоротні
активи та групи
вибуття утримувані
для продажу‖
Аналітичний облік
за матеріальновідповідальними
особами, за місцями
зберігання товарів, за
найменуваннями
товарів

Підсумковий
- узагальнення
інформації
- звіряння даних
аналітичного та
синтетичного
обліку
- відображення
інформації щодо
руху товарів у
звітності

Рис. 2. Етапи організації облікового процесу
На другому етапі облікового процесу – етапі поточного обліку –
розробляють робочий план рахунків, графіки документообороту тощо.
Відбувається накопичення, групування, систематизація інформації
первинного обліку в облікових регістрах з метою забезпечення
систематизованою інформацією наступного етапу.
На етапі підсумкового обліку відбувається розробка показників і
форм внутрішньої звітності, складання графіку надання звітності
59

внутрішнім і зовнішнім користувачам. Інформацію із облікових регістрів
узагальнюють у формах звітності.
Отже, організація первинного, поточного та підсумкового обліку –
це взаємозалежні аспекти облікового процесу, які дозволяють узгодити
облікові процедури з можливостями бухгалтерського обліку для
досягнення необхідного результату. А основним завданням організації
обліку на торговельних підприємствах є створення такої системи
отримання інформації, яка б забезпечувала реальне управління суб'єктом
господарювання та примноження дохідності його діяльності.
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У статті досліджено процес формування конкурентних переваг та їх
особливості в умовах діючого підприємства. Автор визначає сутнісну
характеристику конкурентних переваг та їх вплив на діяльність та розвиток
підприємства в умовах ринку та невизначеності.
Ключові слова: конкуренція, конкурентні переваги, ринок, невизначеність,
підприємство, аналіз виробничо-господарської діяльності.
The article examines the process of creating competitive advantages and their
characteristics in terms of concern. The author identifies the essential characteristics of
competitive advantage and their impact on the operations and development of the company
in the market and uncertainty.
Keywords: competition, competitive advantage, market uncertainty, undertaking
analysis of the economic activities.
В статье исследован процесс формирования конкурентных преимуществ и их
особенности в условиях действующего предприятия. Автор определяет сущностную
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характеристику конкурентных преимуществ и их влияние на деятельность и
развитие предприятия в условиях рынка и неопределенности.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентные преимущества, рынок,
неопределенность,
предприятие,
анализ
производственно-хозяйственной
деятельности.

Насиченість
ринку
вітчизняними
та
імпортними
фармацевтичними товарами посилюють конкурентну боротьбу між
підприємствами. Кожне фармпідприємство намагається охопити
більший сегмент ринку та зацікавити більше коло споживачів.
В сучасних умовах невизначеності та високої конкуренції
підприємство може ефективно функціонувати і розвиватися лише
завдяки формуванню стійких конкурентних переваг, що в результаті
призведуть до підвищення попиту на продукцію та як результат - до
високої рентабельності (прибутковості). Реалії сьогодення такі, що в
умовах швидких глобалізаційних процесів підприємство повинно бути
готовим до стрімких змін зовнішнього середовища, тому необхідно
сформувати злагоджену систему конкурентних переваг для
забезпечення успіху як сьогодні, так і в майбутньому. Тому
актуальним є саме вивчення ринку, аналіз економічних тенденцій та,
зважаючи на мінливий ринок та невизначеність на сучасному етапі,
формування конкурентоспроможності підприємства.
Дослідження формування конкурентних переваг підприємства у
своїх роботах розглядали такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як
Ж.Ж. Ламбен, М. Портер, Р. Грант, Р. Фатхутдінов, О. Градов,
А. Стрікленд, А. Юданов, В. Герасимчук та інші.
Однак, незважаючи на це, низку завдань стосовно формування
конкурентних переваг підприємства розроблено недостатньо повно, і
за сучасних умов підвищення інтенсивності конкурентної боротьби
вони вимагають уточнення та розвитку в умовах ринку та
невизначеності.
Мета роботи: розглянути сутність та елементи формування
конкурентних переваг на ринку фармвиробів в умовах діючого
підприємства та в умовах пожвавлення глобалізаційних процесів.
У сучасних умовах господарювання більшість підприємств
перебувають у неперервному процесі вдосконалення системи
управління, спрямованої на забезпечення стійких конкурентних
переваг на ринку, пристосування до умов зовнішнього середовища,
пошук способів протидії конкурентам, що обумовлює необхідність
вирішення
проблем,
пов‘язаних
з
підвищенням
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конкурентоспроможності
вітчизняних
підприємств
як
на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Конкурентоспроможність підприємства формується на базі
конкурентних переваг (табл.1.), які у класичному менеджменті
визначаються як виражена особливість або компетентність, що
дозволяє залучати й зберігати клієнтів [9, c. 68]
Для того, щоб перевага приносила перемогу у боротьбі із
конкурентами, вона має відповідати наступним вимогам:
- забезпечувати підприємству ринкове положення, на тривалий
час вигідно відрізнити його від конкурентів;
- бути націленою на специфічні запити клієнта, що дозволить
принести користь цільовій групі споживачів;
- спиратися на специфічні, оригінальні здатності й ресурси
підприємства, які не піддаються імітації з боку конкурентів;
- мати інноваційний характер для визначення напрямів і
встановлення пріоритетності заходів щодо управління підприємством.
Разом з тим, конкурентні переваги повинні бути стійкими та
гнучкими, щоб піддаватися адаптації до змін у ринковому середовищі,
формуватися на стратегічному рівні з урахуванням взаємодії і
погодженості усіх функціональних сфер діяльності підприємства, що
дозволить підприємству раціонально управляти ресурсами та бути
конкурентоспроможним на ринку в довгостроковій перспективі в
цілому.
Узагальнюючи наведені визначення конкурентних переваг, слід
зазначити, що їхня сутність здебільшого виявляється через такі
характеристики як: здатність підприємства ефективно розподіляти
ресурси, досягаючи більш стійкого і тривалого положення на ринку
ніж конкуренти; сукупність характеристик, властивостей, ресурсів,
цінностей, якими володіє підприємство і які забезпечують йому
перевагу над конкурентами; результат більш ефективного за
конкурентів управління процесами формування і розвитку якісних і
кількісних властивостей продукту, що мають цінність для покупця [9;
c. 68].
Таблиця 1
Сутність конкурентних переваг підприємства
Автор
М. Портер

Визначення
Конкурентні переваги є головною метою й результатом господарської
діяльності підприємства і проявляються або в більш низьких, ніж у
конкурента витратах, або у спроможності вимірювати і контролювати
додану вартість, яка перевищує додаткові витрати від диференціації.
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Продовження табл. 1
Р. Фатхутдинов

І. Должанський

Ж.-Ж. Ламбен

Є. Полтавська

О. Іванова

Л. Балабанова

П. Клівець

А. Ніколаєва

Конкурентні переваги є ексклюзивною цінністю, якою володіє
система і яка дає їй перевагу над конкурентами.
Конкурентна перевага – рівень ефективного використання наявних у
розпорядженні фірми (а здобувають також для майбутнього
споживання) всіх видів ресурсів. Конкурентні переваги є
концентрованим проявом переваги над конкурентами в економічній,
технічній, організаційній сферах діяльності підприємства, які можна
виміряти економічними показниками (додатковий прибуток, більш
висока рентабельність, ринкова частка, обсяг, продаж).
Конкурентна перевага - це характеристики і властивості товару, що
створюють для підприємства певний пріоритет над конкурентами.
Конкурентна перевага підприємства – це результат більш
ефективного за конкурентів управління процесами формування і
розвитку таких якісних і кількісних властивостей продукту, які
представляють цінність для покупця. Процеси формування і розвитку
конкурентних переваг продукту реалізуються функціональними
сферами діяльності підприємства: виробничою, фінансовоінвестиційною, маркетинговою, науково-дослідницьких розробок
(НДР) та інноваційною.
Конкурентна перевага є відносною категорією, що проявляється в
конкурентному середовищі, має стійкість і високий рівень адаптації
до умов, що змінюються, та визначає можливість ефективного
функціонування підприємства. Конкурентні переваги мають
властивості відносності, динамічності, адаптивності. У взаємозв‘язку
з основними категоріями теорії конкуренції конкурентні переваги
проявляють подвійність: конкурентні переваги, з одного боку, є
наслідком конкуренції, конкурентоспроможності, стратегічного
потенціалу, конкурентної стратегії, а з іншого, - виступають засобом
ефективної їх реалізації.
Конкурентні переваги – сильні сторони підприємства, якщо вони
забезпечують перевагу над конкурентами і є дуже важливими для
цільового ринку.
Конкурентні переваги мають порівняльний, а отже, відносний, а не
абсолютний характер, оскільки вони можуть бути оцінені лише
методом порівняння характеристики, які впливають на економічну
ефективність продажу.
Конкурентні переваги підприємства є сукупністю внутрішніх і
зовнішніх можливостей, компетенцій та динамічної спроможності,
що забезпечують домінування підприємства з певною часткою
відповідного
релевантного
ринку
над
конкурентами
й
унеможливлюють перерозподіл ринку на користь інших підприємств.

Фірма повинна мати декілька (чотири-п'ять) конкурентних
преваг, які необхідно захищати. Засобами захисту конкурентних
переваг можуть бути: монополія, патенти, ноу-хау, таємничість,
доступ до джерел сировини та комунікацій [5; c. 148].
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Згідно з класичною теорією М. Портера існують три базові
конкурентні стратегії: лідерства у витратах, диференціації та
спеціалізації.
Стратегія лідерства у витратах полягає в тому, що, пропонуючи
стандартний продукт або послугу, організація може досягти значно
нижчої собівартості, ніж інші виробники. Водночас низька
собівартість дає змогу організації проводити цінову конкуренцію,
отримувати більший прибуток, який потім реінвестувати у
виробництво для поліпшення якості продукції, зберігаючи при цьому
середньогалузеву ціну. Отже, не низьку собівартість вважають
конкурентною перевагою, а ті можливості, які вона створює для
підвищення конкурентоспроможності організації. Хоч існує певний
ризик, пов'язаний з реалізацією цієї стратегії: організація, яка виробляє
стандартний продукт з низькими витратами, може втратити своїх
споживачів унаслідок копіювання конкурентами її способів і методів
виробництва, появи нових технологій, неврахування маркетингових
аспектів. Тому необхідні істотні інвестиції, ефективна система
нормування робіт і розподілу продукції, особливі вимог до
менеджменту (регулярний контроль за витратами, надійна
організаційна структура й система контролю, стимулювання
виконання відповідних функцій).
Стратегія диференціації товарів передбачає виробництво
продукції або послуг з унікальними властивостями. Успішна
реалізація цієї стратегії зменшує гостроту конкуренції, особливо серед
виробників споживчих товарів. Як свідчить практика, організації не
пропонують абсолютно однакових товарів, вони здебільшого
відрізняються стилем, використанням дистриб'юторської мережі,
рівнем післяпродажного сервісу тощо. Коли ж такі позитивні
відмінності дають змогу виробнику встановити вищу від
середньогалузевої ціну, це свідчить про дотримування організацією
стратегії диференціації. Однак, якщо продукція організації має певні
відмінності, але вищу ціну встановити неможливо, вести мову про
стратегію диференціації некоректно. Ця стратегія має певні недоліки:
існує серйозна небезпека копіювання унікальних властивостей
продукції конкурентами; організація має великі витрати на
дослідження та нові розробки з метою постійного вдосконалення
товарів, однак результатами можуть скористатися конкуренти;
організації, зорієнтовані на широку диференціацію, швидше можуть
бути витіснені конкурентами.
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Стратегія спеціалізації передбачає фокусування на одному з
сегментів ринку, на певній групі товарів. Цю стратегію може
застосовувати як організація-лідер у витратах певного сегмента ринку,
так і диференціатор, який обслуговує той же сегмент і може
призначити вищу ціну.
Організації також можуть конкурувати на всьому ринку. Різниця
між широкою і сфокусованою диференціацією полягає в тому, що
«широкий» диференціатор зорієнтований на унікальні властивості
продукції, визнані й оплачені покупцем, тоді як «сфокусований»
виробник працює для конкретного сегмента зі специфічними
потребами й задовольняє їх повніше.
Стратегія спеціалізації дає змогу завоювати велику частку ринку
на певному вузькому сегменті, але малу частку ринку загалом.
Водночас відмінності в цінах на продукти спеціалізованих організацій
і організацій, які обслуговують весь ринок, можуть не відповідати
перевагам специфічних для цього сегмента товарів, а конкуренти
можуть прагнути ще більшої спеціалізації.
Таким чином, рекомендації М. Портера щодо генерації
стратегічних альтернатив ґрунтуються на тому, що організація вже має
певні конкурентні переваги, але не завжди відомо, за рахунок чого
вони досягнуті. Здебільшого модель застосовують у випадку
сповільненого зростання та стагнації галузей [11].
Розглянемо формування конкурентних переваг на прикладі ПАТ
«Фармацевтична фірма Дарниця». Фірма займається виробництвом
фармацевтичних препаратів і матеріалів, оптовою торгівлею
фармацевтичними
товарами
та
роздрібною
торгівлею
фармацевтичними
товарами
в
спеціалізованих
магазинах.
Фармацевтична фірма «Дарниця» є безперечним лідером вітчизняного
фармацевтичного ринку. За підсумками минулого року вона посідає
перше місце за обсягом виробництва і продажу продукції: вона має 6,6
% фармацевтичного ринку України, а її частка серед вітчизняних
виробників ще більша — 20-24%. Фірма «Дарниця» - одне з перших
підприємств в Україні, керівництво якої ставить за мету впровадження
сучасних підходів в управлінських та операційних процессах [10].
Ефективна маркетингова діяльність «Фармацевтичної фірми»
Дарниця є важливим чинником зміцнення її конкурентних позицій на
сучасному фармацевтичному ринку України. Пріоритетними
напрямками маркетингової діяльності є планування, розробка та
впровадження ефективних інструментів просування препаратів фірми
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на основі інтегрованих маркетингових комунікацій з основними
цільовими аудиторіями споживачів (лікарями, фармацевтами,
дистриб'юторами, індивідуальними покупцями). Про ефективність
комплексу просування препаратів відповідно до маркетинговим цілям
фірми свідчить той факт, що «Фармацевтична фірма» Дарниця
протягом останніх років є беззмінним лідером української
фарміндустрії, займаючи перше місце за обсягом продажів готових
лікарських форм в упаковках.
Виробничі потужності фірми забезпечують випуск більше 400
млн. Ампул, близько 4 млрд. Упаковок таблеток та понад 30 млн.
Одиниць м'яких лікарських форм в рік.
Основним принципом корпоративної філософії Фармацевтичної
фірми «Дарниця» є забезпечення споживачів ефективними, якісними
та доступними лікарськими засобами. Найважливішу роль в реалізації
цього принципу грають партнери - аптеки, оптові компанії, які
допомагають забезпечити наявність і доступність препаратів з маркою
«Дарниця» у всій Україні. Не менш важливим елементом конкурентної
переваги фірми є кадрове забезпечення. Його знання, творчий
потенціал, прихильність інтересам фірми коштують більше, ніж
нерухомість і техніка. Персонал на Фармацевтичної фірмі «Дарниця»
розглядається не як пасивний виконавець розпоряджень та інструкцій,
а як творча сила, яка активно впливає на роботу підприємства.
Підприємство розділяє зі своїми співробітниками відповідальність за
результати своєї роботи, якість продукції, економічний стан. Система
як морального, так і матеріального стимулювання персоналу
спрямована не тільки на виконання планів, а й на активну участь в
процесах. В даний час на Фармацевтичної фірмі «Дарниця» близько
30% персоналу складають кваліфіковані фахівці з фармацевтичним
або іншим профільним освітою, в той час, як аналогічний показник по
Україні складає 3-5%. Сьогодні персонал Фармацевтичної фірми
«Дарниця» - 800 співробітників. У загальній структурі персоналу
більше 340 чоловік - це керівники та фахівці з фармацевтичним або
іншим вищою профільною освітою - провізори та інженери-технологи,
хіміки і біологи, біотехнологи і фармакологи, маркетологи і механіки.
В команді керівників і фахівців доктора фармацевтичних наук і
кандидати наук. Принципові вимоги до персоналу виражаються
формулою «Три П»: професіоналізм, відданість, порядність. Ці якості
на підприємстві «виховують» для успіху спільної справи і формування
в колективі корпоративної культури [10].
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Служба якості компанії є ключовим підрозділом, приймаючим
безпосередню участь у прийнятті рішень при проектуванні
виробничих ділянок, дослідних і контрольних лабораторій,
моделюванні та оптимізації бізнес-процесів, забезпечуючи їх
безперервне еволюціонування. Зусилля служби якості в частині
виробничого блоку спрямовані на гарантування того, що:
- виробничі
процеси
та
обладнання
валідовані
із
забезпеченням виконання найбільш строгих критеріїв;
- методи контролю якості валідовані з метою забезпечення їх
надійності;
- персонал володіє найвищою кваліфікацією і проходить
періодичне навчання з регулярною перевіркою знань;
- система безперервних поліпшень функціонує належним
чином, і інтегрована в процеси і процедури, при цьому персонал
компанії мотивований до генерування інновацій.
На досліджуваному підприємстві дуже вдало поєднуються різні
складові конкурентних переваг (технічні, технологічні, інформаційні,
фінансові, кадрові, управлінські, організаційні та інші), які роблять
його більш конкурентоспроможним в порівнянні з іншими
підприємствами [10].
Систему управління конкурентними перевагами доцільно
сформувати за такими проекціями:
1. Унікальні товари, послуги.
2. Динамічність оновлення товарів на ринку.
3. Товари плюс послуги обслуговування – орієнтація на
клієнта.
4. Розвиток нових ринків товарів.
5. Інформаційне забезпечення товарів, послуг, клієнтів.
6. Розвиток інтелектуального капіталу.
7. Розвиток нових методів та форм управління
8. Нові
методи
моніторингу
та
аналізу
конкурентоспроможності підприємства [3; c. 224-225].
Управління підприємством повинно здійснюватися на
принципах постійного розвитку та вдосконалення. Це стосується всіх
підрозділів, бізнес процесів та удосконалення роботи персоналу.
Основою сучасної конкурентоспроможності є нові переваги, що
переростають в інновації, матеріалізують нові ідеї та знання [3;
c. 222].
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Отже, підсумовуючи, можна сказати, що для того, щоб бути
конкурентоспроможним на ринку в довгостроковій перспективі,
підприємство повинно володіти унікальними конкурентними
перевагами стратегічного рівня, а також реалізувати оптимальну
стратегію розвитку. Конкурентні переваги – це наявність у
підприємства ресурсів (технічних, технологічних, інформаційних,
фінансових, кадрових, управлінських, організаційних та інших), та
властивостей, які роблять його більш конкурентоспроможним в
порівнянні з іншими підприємствами, а також ефективне
використання всіх цих видів ресурсів та їх вдале поєднання.
На прикладі досліджуваного підприємства було виявлено й
доведено, що саме ефективне поєднання та використання елементів
конкурентних переваг може призводити до прибутковості фірми.
Тому, стрімке підвищення рівня конкуренції на внутрішньому і
зовнішніх ринках, зростання кількості більш вимогливих споживачів
призводить до того, що у найближчі десятиліття сподіватися на
отримання прибутку може лише те підприємство, яке володітиме
конкурентними перевагами в різних напрямках, зокрема: зниження
витрат, покращення якості, забезпечення гнучкості реагування на
попит, впровадження інновацій, розвитку знань та економії часу.
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У статті проаналізовано підходи до визначення сутності поняття «фінансові
результати», проведено порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду
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This paper examines approaches to defining the essence of the concept of "income"
business enterprises and investigated factors of their formation, a comparative analysis of
national and international experience on the formation of the financial results of business
entities.
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В статье проанализированы подходы к определению сущности понятия
«финансовые результаты», проведен сравнительный анализ отечественного и
зарубежного опыта по формированию финансовых результатов субъектов
хозяйствования.
Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, убыток, экономическое
содержание финансовых результатов, формирования финансовых результатов.

На сьогодні проблеми формування фінансових результатів
набувають актуальності і це обумовлено необхідність поглибленого
вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду. В сучасних умовах
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економічного розвитку суб'єктів господарювання питання фінансових
результатів вважається одним із ключових при здійснення
господарської діяльності.
В сучасних умовах економічного розвитку суб'єктів
господарювання питання фінансових результатів вважається одним із
ключових при здійснення господарської діяльності. Проблеми,
пов‘язані з визначенням сутності поняття фінансового результату,
його формуванням та розподілом, розглядаються в навчальній,
періодичній
та науковій літературі. Питання теоретичного
дослідження фінансового результату знайшло своє відображення у
працях відомих зарубіжних та вітчизняних вчених: Білик М.Д.,
Пипко В.А., Фецович Т.Р., Скалюк Р.В, Загородньогій А.Г.
Проте, теоретичні аспекти дослідження фінансового результату
потребують більш поглибленого розгляду, з точки зору порівняння
досягнень вітчизняної та зарубіжної практики у сфері розуміння
сутності фінансових результатів та порядку їх формування.
Метою статті є: визначення сутності фінансових результатів
діяльності підприємства та дослідження особливостей їх формування.
Для досягнення поставленої мети планується дослідженняза такими
напрямками:
- здійснити аналіз в історичному розрізі генезису економічного
змісту фінансових результатів та уточнити поняття фінансових
результатів;
- здійснити порівняння розглянутих підходів до трактування
економічного змісту фінансових результатів.
Одним із ключових об‘єктів наукових досліджень є фінансові
результати, які є універсальною складовою показника діяльності.
Метою функціонування будь-якого суб‘єкта господарювання є
отримання ним позитивного фінансового результату у розмірах, що
задовольняє потреби власників.
Фінансові результати суб‘єктів господарювання відображають
ефективність господарювання підприємства за всіма напрямами його
діяльності: виробничою, збутовою, постачальницькою, фінансовою і
інвестиційною, вони становлять основу економічного розвитку
підприємства і зміцнення його фінансових відносин з партнерами.
Категорія фінансового результату потребує, ґрунтовного
теоретичного дослідження основних підходів до її формування та
трактування різними економічними концепціями, які напрацьовані
міжнародною та вітчизняною практикою, з метою забезпечення
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основних передумов для зростання рівня прибутковості та сталого
економічного розвитку промислового підприємства в довгостроковій
перспективі.
Визначення
суті
фінансових
результатів
в
його
загальноекономічному розумінні пояснює їх, як результат порівняння
доходів звітного періоду з витратами. В свою чергу, доходи
прирівнюються до споживчої вартості виробленої продукції, а витрати
- з фактичною їхньою вартістю.
Для того, щоб більш повно розкрити сутність фінансових
результатів, необхідно розглянути, як його зміст трактується
провідними економістами.
Такі вчені, як Соколов Я.В., Кондраков Н.П. та Вознюк Г.Л.
«фінансовий результат суб‘єкта господарювання» визначають, як
приріст або зменшення капіталу організації в процесі фінансовогосподарської діяльності за звітний період, який виражається у формі
загального прибутку або збитку [1, с 72].
Зокрема, Пипко В.А. зазначає, що економічний підсумок
виробничої діяльності суб‘єктів господарювання, що виражається у
вартісній (грошовій) формі і є фінансовими результатами [2, с 100].
На думку Вороніної О.О., поняття «фінансовий результат»
можна розглядати також із сторони податкових розрахунків та
управлінського обліку [3, с 25 ].
Загородній Г.Л. стверджує, що фінансові результати – це
економічний підсумок виробничої діяльності господарюючих
суб‘єктів виражений у вартісній (грошовій) формі [4, c. 50].
Значна кількість науковців розглядають економічний зміст
фінансових результатів через їх функції: нагромадження,
стимулювання та розподілу.
Зважаючи на думку різних авторів, можна зазначити, що
фінансовим результатом – є різниця між сумами доходів та витратами
або приріст власного капіталу підприємства створеного у процесі
підприємницької діяльності за звітний період, за винятком зміни
капіталу за рахунок внесків або вилучення власниками.
Поняття фінансового результату діяльності виражає певну
форму реалізації економічних відносин з приводу утворення,
розподілу і використання в грошовій формі частини вартості
додаткового продукту, що склалися на певному етапі розвитку
суспільства, в певній економічній системі, і що реалізовуються через
створений в ній господарський механізм.
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Дослідження точок зору дозволяє розмежовувати поняття
фінансового результату як економічної категорії і як результату
діяльності господарюючого суб'єкта.
В сучасних умовах проблема визначення суті різних показників,
що відносяться до фінансових результатів діяльності підприємства, є
актуальною.
В умовах становлення ринкової економіки в Україні суттєвого
значення набуває правильне визначення і трактування фінансових
результатів діяльності підприємств, що є передумовою підвищення
обґрунтованості управлінських рішень з їх формування.
Розглядаючи фінансові результати, як об‘єкт аналізу, потрібно
звернути увагу на те, що вони є узагальнюючим кінцевим результатом
роботи. Для того щоб отримати його підприємство повинно мати
доходи та витрати.
При позитивному значені фінансових результатів проявляється
функція нагромадження, тобто вони в даному випадку стають
основним ресурсом для збільшення власних акцій
активів
підприємства та сприяють розширеному відтворенню.
Загалом, фінансові результати як комплексна система
взаємозалежних показників, що формуються поетапно, у вигляді
різниці між доходами та витратами, визначаються практично всім
різноманіттям факторів, які впливають на всі аспекти діяльності
суб‘єкта господарювання.
З'ясування значущості та пріоритетності певного фактора,
можливості
його використання, роблять обгрунтованішими
управлінські рішення.
Впливаючи на ті з них, які найбільше пов'язані з параметрами,
якими керують, можна формувати фінансові результати, відповідно до
цілей організації.
Процес формування фінансових результатів спрямований на те,
щоб досягти потрібного їх розміру, реалізувати всі резерви, за рахунок
фінансової, операційної та інвестиційної діяльності.
Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються
приростом чистих активів, основним джерелом якого є прибуток від
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, а також
отриманий у результаті надзвичайних подій.
Провідна роль фінансових результатів полягає в тому, що вони
сприяють
інвестиційній
привабливості,
діловій
активності
підприємств у виробничій і фінансовій сферах
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На сучасному етапі економічного розвитку України в умовах
самостійності суб'єктів господарювання все більшого значення
набуває реалізація принципів самоокупності та самофінансування.
Зростання фінансового результату створює фінансову основу
для самофінансування діяльності підприємства, здійснюючи
розширене відтворення.
Категорія фінансового результату вимагає детального
дослідження на теоретичному рівні основних підходів до визначення її
економічного змісту та порядку формування. Це буде сприяти
забезпеченню основних передумов для покращення значення
фінансових результатів та стабільного економічного розвитку
підприємств в довгостроковій перспективі.
Формування фінансових результатів може змінюватись залежно
від цілей розвитку підприємства. Якщо підприємство загалом націлено
на високі темпи розвитку, збільшення обсягу продажів, завоювання
частки ринку, максимізацію прибутку, то метою формування
фінансових результатів є високі темпи їхнього зростання.
Якщо підприємство стабілізує свою діяльність, задовольняючись
мінімальним рівнем рентабельності або навіть збитковою діяльністю,
то
управління
фінансовими
результатами
повинне
бути
сконцентроване на отримання такої суми, що забезпечує поточну
платоспроможність.
А якщо в основу діяльності підприємства покладено інтереси
власників, то цільовою настановою формування кінцевих фінансових
результатів є такі показники, як рентабельність інвестиційного або
власного капіталу.
Зазначимо, що наразі не існує універсальної схеми формування
фінансових результатів для підприємств різних форм власності.
Таким чином формування фінансових результатів можна
розглядати як частину загальної системи господарювання, що пов'язана із
прийняттям рішень щодо забезпечення необхідного їх розміру на рівні
суб'єкта господарювання для досягнення тактичних та оперативних цілей.
Проведений нами аналіз наукових праць, дозволяє зробити
висновок, що поняття «фінансовий результат», науковці трактують порізному, проте вкладають однаковий зміст у своє трактування. Також слід
зазначити, що в питаннях аналізу фінансових результатів залишається
чимало невирішених проблем, котрі потребують детального дослідження
і вироблення пропозицій для практичної діяльності.
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В прийнятті управлінських рішень велику роль відіграє система
бухгалтерського обліку, яка надає переважну частину інформації
керівництву. Ця система потребує належного забезпечення, щоможна
досягти шляхом автоматизації обліку, який в свою чергу є позитивним
моментом для системи господарського контролю на підприємстві,
оскільки інформація щодо якої здійснюється спостереження та
перевірка не потребує додаткових зусиль на її пошук, так як перебуває
у загальній базі даних.
Загальна мета всіх програмних продуктів для бухгалтерського
облікуоднакова - автоматизація належного рівня обліку на
підприємстві, проте кожен з них має певні, присутні лише кожному з
них особливості.
Кузміньский А.М. перший з українських вчених, які займалися
питаннями побудови на основі інформаційних технологій системи
бухгалтерського обліку як середовища прийняття управлінських
рішень у багаторівневій структурі управління підприємством. Йому
належить думка про першочерговість впливу потреби користувачів у
обліковій інформації на методологічну структуру системи обліку, яка
формує цю інформацію.
Забезпечення обліковою інформацію апарат менеджменту
передбачає нову організацію облікової системи на базі інформаційних
технологій. Кузьмінський А.М. був прихильником побудови системи
обліку з врахуванням ринкової економіки, надавав суттєвого значення
обліку як функції інформаційного забезпечення різних ієрархічних
рівнів в управлінському апараті підприємства, вбачав пріоритетними
машинні процедури над обліковою інформацією. Йогофундаментальні
дослідження щодо взаємодії облікової та управлінської систем з
використанням мікро-ЕОМ набули великого поширення в
Радянському Союзі і стали базою на шляху до формування української
бухгалтерської думки [1, с. 21].
Потрібно зауважити, що надання меншого значення обліковій
інформації, ніж машинним процедурам є хибним положенням,
оскільки облікова інформація займає центральне місце у формуванні
всієї економічної інформації підприємства та слугує для прийняття
управлінських рішень. Зменшення уваги щодо облікової інформації
може привести до неефективного процесу управління, збільшення
витрат діяльності підприємства та, в підсумку, зменшити економічні
вигоди.
Одним із перших, хто розглядав можливість повної
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автоматизації облікових робіт та впровадження виключно
електронного документообігу в процесі управління підприємствомбув
С.І. Сіняк. Він висловив свою думку ще у 1986 році, в якій
зазначалося, що певна частина облікових даних може бути зібрана і
внесена для обробки в комп‘ютер без безпосередньої участі людини,
внаслідок чого відбувається зменшення витрат на утримання
облікового персоналу в плані впровадження інформаційних технологій
діяльності [2, с. 31-32].
Думка автора щодо зменшення витрат на утримання облікового
персоналу при впровадженні електронного документообігу,
безумовно, є актуальною для свого часу та економічної формації,
проте в сучасних умовах господарювання це твердження є
помилковим. За рахунок диференціації діяльності суб‘єктів
господарювання,
надання
права
обирати
умови
ведення
бухгалтерського обліку як обов‘язок персоналу значно збільшилось, а
автоматизація обліку, контролю, документообігу лише полегшує деякі
з них, проте не звільняє від їх виконання.
На думку Ф.Ф. Бутинця, [3, с. 249] коли операції автоматизовані,
стандартні умови введені в програму ЕОМ, яка управляє виробничим
процесом, будь-яке відхилення від стандартів виявляється
моментально, а поправки вносяться у процесі роботи програмою
автоматично, визнає повністю автоматизоване здійснення оперативнотехнічного обліку витрат за попередньо розробленими нормами і
нормативами та прийняття управлінських рішень оперативного
характеру без участі людини. Жодні сигнальні документи, які б
засвідчували відхилення від норм, не складаються, оскільки облікова
інформація не демонструється працівникам та автоматично подається
в систему управління виробничим процесом.Тобто, Ф.Ф. Бутинець
доводить, що автоматизація бухгалтерського обліку посилює систему
контролю, оскільки всі операції, як облікові так і контрольні,
здійснюються в автоматичному порядку завдяки існуючим
стандартизованим алгоритмам в програмному забезпеченні. Дані
положення можна повністю застосувати при автоматизації витрат на
якість продукції.
Комплексна
автоматизація
бухгалтерського обліку та
внутрішньогосподарського контролю забезпечує повну обробку всієї
облікової інформації, первинний економічний аналіз за окремими
показниками, ефективне планування майбутніх витрат, що підвищує
інформаційні можливості підприємства.
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В умовах автоматизованої обробки інформації бухгалтерський
облік і бухгалтерська інформація використовуються набагато ширше,
ніж при ручній обробці даних.
В ринкових умовах господарювання автоматизація процесу
обліку дає можливістьекономити підприємству свій час та кошти, а
головне своєчасно приймати ефективніуправлінські рішення. За умови
комплексного використання комп‘ютерної техніки тапрофесійних
програмних засобів облікова інформаційна система може
оперативнонадавати необхідну інформацію для потреб управління
підприємством.
На ринку програмних продуктів представлено широкий спектр
програм по автоматизації бухгалтерського обліку, найпоширенішими з
яких і найбільш адаптованими до української системи ведення обліку
є пакети 1С: «Підприємство» та «Парус – Підприємство». Проте, на
більшості підприємствах застосовуються і власні програмні продукти
місцевих програмістів, створені на замовлення для окремих ділянок
обліку: основних засобів,запасів і складського обліку товарноматеріальних цінностей, оплати праці та розрахунків з працівниками,
розрахунків зі споживачами тощо. Можна виділити три категорії
користувачів автоматизованої системи бухгалтерського обліку:
– керівники, які несуть повну відповідальність за управління
підприємством, управління структурними підрозділами, а також
відповідають за досягнення поставлених цілей;
– користувачі з прямим фінансовим інтересом, тобто особи,
зацікавлені в стабільному фінансовому стані підприємства (інвестори,
кредитори);
– користувачі з непрямим фінансовим інтересом (державна
податкова адміністрація, фондові біржі, урядові організації,
працівники підприємства, покупці продукції, що випускається, тощо).
Необхідність безперервного покращення процесу обліку на
підприємствах обумовлена вимогами об‘єктивних економічних законів
ринкової економіки та їх конкурентоспроможною діяльністю. Це
передбачає вирішення таких завдань:
оцінка стану автоматизації функції бухгалтерського обліку
системи управління напідприємствах з урахуванням їх галузевих
особливостей і специфіки господарської діяльності;
визначення методологічних засад автоматизації;
розробка методик автоматизації та дослідження їх переваг і
недоліків;
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аналіз досвіду і результатів впровадження цих методик;
узагальнення результатів і визначення напрямів;
вдосконалення автоматизації системи обліку на підприємствах
[4, с. 46].
Слід зауважити, що існують чинники, які стримують процес
автоматизації бухгалтерського обліку підприємств:
несприятливий фінансовий стан підприємств, що пов‘язаний
насамперед зі стійкими неплатежами споживачів та зростанням цін на
ресурси, включаючи паливно-енергетичні;
недосконалість системи державного регулювання (враховуючи
регулювання цін і тарифів, вимог щодо ведення відокремленого обліку
доходів і витрат) у сфері природних монополій, формування його
нормативних та організаційних засад, зокрема й на регіональному
рівні;
залежність підприємств від коштів цільового фінансування з
державного та місцевого бюджетів: субсидій і пільг населенню,
дотацій на покриття збитків минулих років та різниці між
встановленими тарифами і фактичними витратами на виробництво та
реалізацію, коштів на капітальні інвестиції та капітальний ремонт
житлового фонду міст, бюджетне фінансування заходів з охорони
навколишнього середовища тощо;
динамічність і неузгодженість нормативно-законодавчої бази і
значна залежність організаційно-методологічного забезпечення обліку
від цих недоліків;
суттєві відмінності між бухгалтерським і податковим обліком
(наприклад, застосування різних методів обліку операцій з податком
на додану вартість – нарахування за першоюподією);
відсутність галузевих методичних рекомендацій щодо
особливостей застосування П(С)БО та складання фінансової звітності;
недосконалість облікової політики на деяких з підприємствах
підприємств та нестача висококваліфікованого персоналу;
наявність у певних підприємствах значної кількості мікро
складів товарно-матеріальних цінностей, розміщених по місту.
Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві надає і
ряд істотних переваг, серед яких:
− оперативне ведення, обробка і формування вихідної
інформації з обліку;
− автоматизація документування первинної інформації;
− оперативне управління, контроль за наявністю і рухом активів;
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− швидкість розрахунку амортизації;
−збільшення швидкості обліку інформацією між управлінськими
органами і керованими об‘єктами;
− зменшення витрат часу на підготовку інформації з
відображення в обліку господарських операцій;
− прийняття управлінських рішень за наявною інформацією;
− значне вдосконалення процесу організації обліку [5, с. 252].
Саме автоматизований облік відкриває перед службовцями
підприємства широкі можливості щодо оперативності та якості
складання різноманітної звітності, на основі наведених даних. При
комп‘ютерному способі обробки даних звітність формується як у
регламентному режимі, так і в режимі запитів до бази даних, а не
складається один раз для використання протягом тривалого часу.
Фактично кожен звіт у комп‘ютернійбухгалтерії – це форма плюс
певний алгоритм отримання звітних даних.
Відповідно облікову систему можна налагодити на отримання не
тільки різного роду бухгалтерських звітів, а й різних довідок,
корисних для поточного управління підприємством.
Незважаючи на те, що бухгалтерський облік – найбільш
регламентована управлінська під функція, його не можна розглядати
як побудований жорстокий механізм, суть якого зводиться до
незмінних алгоритмів і програм. Натомість, він є динамічною
системою, що постійно вдосконалюється і змінюється. Якщо під час
проектування системи не врахувати цього аспекту обліку, то
експлуатація комп‘ютерної системи може значно ускладнитись, а іноді
стати зовсім неможливою.
Враховуючи
ситуацію,
яка
склалася
і
необхідність
удосконалення автоматизованого обліку на підприємствах актуальним
є дослідження та аналіз основних методологічних питань,що
стримують процес автоматизації обліку; чинників, які їх
обумовлюють; визначення загальних і особливих факторів
господарської діяльності підприємств галузі, які обумовлюють різні
методики автоматизації обліку, а також опис їх характеристик, переваг
і недоліків; аналіз завдань та результатів впровадження і визначення
напрямів вдосконалення автоматизації.
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З переходом вітчизняних підприємств на національні стандарти
особливо гостро постає проблема раціональної організації
бухгалтерського обліку. Адже, саме від того, як буде організовано
ведення бухгалтерського обліку залежить характер прийняття
управлінських рішень та їх ефективність щодо поліпшення
фінансового стану підприємства.
Для здійснення успішної господарської діяльності кожне
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підприємство має в своєму розпорядженні необхідні власні
господарські засоби, вартість яких втілена у власному капіталі. Він є
базою створення і розвитку підприємства та в процесі функціонування
забезпечує інтереси держави, власників і персоналу.
За національним положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності, власний капітал –
це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування
його зобов‘язань [1].
У різні часи проблеми власного капіталу досліджували багато
вчених, зокрема Андрощук Г., Амбросов В.Я., Бутнік-Сіверський О.Б.,
Дем‘яненко М.Я., Дем‘яненко С.І., Ілляшенко С.М., Зінов В., Кокизюк
С., Малік М.Й., Онищенко О.М., Юрчишин В.В., Яремко І.Й. та інші.
Проте, методологія формування власного капіталу на підприємствах
містить ряд невирішених суперечностей.
Дослідження проводяться на основі законодавчих актів України,
нормативних документів, довідково-інформаційних видань, наукових
праць вітчизняних та зарубіжних учених, матеріалів науковопрактичних конференцій, а також даних фінансової та статистичної
звітності сільськогосподарських підприємств.
Звіт про власний капітал складається для розкриття і аналізу
причин, що спричинили зміни власного капіталу підприємства
впродовж звітного року. У ньому відображаються джерела поповнення
власного капіталу, а також операції, в результаті здійснення яких
власний капітал був зменшений. Крім того, структура Звіту про
власний капітал дозволяє простежити внутрішнє переміщення
власного капіталу, наприклад його зміна, пов'язана з розподілом
прибутків підприємства.
З 1 січня 2013 року відбулися зміни щодо основних форм
фінансової звітності. Так, власний капітал у балансі відображається у
першому розділі пасиву «Власний капітал» [3] і до 31.12.2012 р.
включав у себе такі статті: статутний капітал, пайовий капітал,
додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний
капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений
капітал, вилучений капітал. З 01.01.2013 р. до першого розділу пасиву
Балансу входять такі статті: зареєстрований капітал, капітал у
дооцінках, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений
прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений
капітал.
Зареєстрований капітал – юридично оформлена, офіційно
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об‘явлена і належним чином зареєстрована частина внесків власників
до капіталу підприємства. У тому числі виділяють:
— статутний капітал – зафіксована в установчих документах
загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до
капіталу підприємства;
— пайовий капітал – сукупність коштів фізичних і юридичних
осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його
господарської діяльності, а саме: суми пайових внесків членів
споживчого товариства,
колективного сільськогосподарського
підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та
інших підприємств, що передбачені установчими документами. Розмір
статутного капіталу не може бути меншим за встановлену
законодавством суму. Рішення про його збільшення або зменшення
мають бути зареєстровані у Державному реєстрі господарських
одиниць і відповідати за вартістю даним фінансової звітності і балансу
[3].
До 2013 року в Балансі був рахунок «Інший додатковий капітал»
на якому відображалась дооцінка основних засобів, їх індексація,
дооцінка нематеріальних активів, одержання у безкоштовному
порядку різних активів від сторонніх організацій та фізичних осіб
тощо. З 2013 р. введена в дію така стаття балансу, як «Капітал у
дооцінках», на якій міститься інформація про дооцінку (уцінку)
необоротних активів і фінансових інструментів, які відповідно до
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» відображаються
у складі власного капіталу, але розкриватимуться не у Звіті про
власний капітал, як раніше, а у Звіті про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід (ф. 2). Такі суми дооцінки основних засобів і
нематеріальних активів будуть відноситися до нерозподіленого
прибутку.
У статті «Додатковий капітал» відображається емісійний дохід,
вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу,
який вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені
курсові різниці, які відповідно за національними положеннями
(стандартами) відображаються у складі власного капіталу.
У статті "Інший додатковий капітал" відображають суми
дооцінки необоротних активів; вартість активів, безоплатно
одержаних підприємством від інших юридичних і фізичних осіб, та
інший додатковий капітал. Резервний капітал використовується на
покриття збитків від господарської діяльності, на збільшення
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статутного капіталу, на покриття різниці між номінальною і
продажною вартістю акцій та ін. Статтею 14 Закону України «Про
господарські товариства» [2] передбачено створення в господарському
товаристві резервного капіталу в розмірі, встановленому установчими
документами, але не менше 15% статутного капіталу. Розмір щорічних
відрахувань до резервного капіталу передбачається установчими
документами, але не може бути меншим 5% суми чистого прибутку.
У статті "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)"
показують суму прибутку, яка, реінвестована у підприємство (або
суму непокритого збитку). При цьому суму непокритого збитку
наводять у дужках і вираховують при визначенні І розділу підсумку
балансу. Стаття "Неоплачений капітал"
відображає суму
заборгованості власників (учасників) по внесках до статутного
капіталу. Цю суму зазначають в дужках і вираховують при визначенні
власного капіталу. У статті "Вилучений капітал" міститься інформація
про коригуючи показники, які відображають рух власного капіталу в
процесі його формування та управління ним.
При визначені підсумку балансу береться до уваги три
показники: збиток, неоплачений капітал та вилучений капітал. Розмір
статутного капіталу визначається кількістю внесених або вилучених
активів в нього. Збільшення статутного капіталу підприємства за
рахунок його внутрішніх джерел, таких як дооцінка основних засобів,
прибуток відображають відповідно у другому і третьому розділах
Звіту про власний капітал, а за рахунок внесків учасників і засновників
– у четвертому. Загальна сума змін власного капіталу, що відбулися
протягом звітного року, визначається підсумовуванням і відніманням
річних оборотів за всіма позиціями власного капіталу.
Послідовність визначення залишку власного капіталу в цілому
та в розрізі його складових на кінець року наведено на рис. 1.
залишок капіталу на початок року
+
збільшення капіталу протягом звітного періоду

зменшення капіталу протягом звітного періоду
залишок на кінець року
Рис. 1 Послідовність визначення залишку Власного капіталу
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Графічно Звіт про власний капітал (ф. 4) є оборотною відомістю
з елементами шахової відомості. Шаховий принцип побудови Звіту
про власний капітал відображає правильність заповнення звіту. Він
передбачає розміщення по горизонталі джерел утворення власного
капіталу, а по вертикалі — статей з відображенням інформації про
його зміни (збільшення або зменшення). Загальний підсумок
показників по вертикалі повинен дорівнювати загальному підсумку
показників по горизонталі [4]. Звіт про власний капітал відіграє
першочергову роль у фінансовому забезпеченні підприємства. Для
забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні
додавати до річного звіту Звіт про власний капітал за минулий рік.
Основним завданням складання Звіту про власний капітал (Форма №4)
є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу
підприємства протягом звітного періоду.
З метою забезпечення інформаційних потреб користувачів
звітності удосконалення Звіту про власний капітал шляхом внесення
змін у структуру звіту від 01.01.2013 р. полегшило вирішення
проблеми складності заповнення Форми №4.
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Вітчизняна економіка сьогодення, як і багатьох країн світу,
переживає наслідки фінансово-економічної кризи. Одним з основних
джерел інформації про економічну і фінансову діяльність
підприємства залишається фінансова звітність. Її достовірні дані є
основою для прийняття оптимальних управлінських рішень та
розробки перспективних стратегій. Від достовірної звітності залежать
не лише ризики власників та керівництва господарюючого суб‘єкту,
але й ризики потенційних інвесторів, кредиторів, інших зацікавлених
користувачів. Фінансова звітність є базовим джерелом інформації для
прийняття рішень на внутрішньому і зовнішньому рівнях [1].
Відповідно до п.4 НП(С)БО 1 метою складання фінансової звітності є
надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності
та рух грошових коштів підприємства [10]. Реалії сьогодення
86

підтверджують необхідність підвищення вимог до якості звітної
інформації. Основними критеріями є реальність, змістовність та
оперативність даних [2]. Останнім часом спостерігається зростання
інтересу до практичного використання показників звітності, найперше,
в процесі
інвестування, кредитування, і загалом, управління
діяльністю господарюючого суб‘єкта [3]. Підвищення вимог до звітної
інформації є прямим наслідком зростання ролі, рівня та можливостей
використання її даних в управлінні підприємством, що актуалізує
дослідження.
Теоретичні і методологічні аспекти формування, аналізу та
використання даних звітності у своїх працях розкривали такі
вітчизняні вчені, як Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов,
М.Я. Дем‘яненко, М.В. Кужельний, В.К. Савчук, П.Т. Саблук, В.В.
Сопко, В.О. Шевчук, П.Я. Хомин та ін. Вагомий внесок у розвиток
даної проблематики зробили такі зарубіжні вчені, як П.С. Безруких,
Л.А. Бернстайн, Г.А. Велш, Д. Колдуел, А.П. Міхалкевич, Б. Нідлз, Ж.
Рішар, Е.С. Хендріксен, А.Н. Хорін, А.Д. Шеремет,
Н.А.
Бреславцева та ін. Однак недостатньо акцентується увага на питаннях
щодо використання звітності у системі управління підприємством
агропромислового виробництва.
Метою дослідження є визначення особливостей формування
фінансової звітності сільськогосподарськими підприємствами та її ролі
в їх управлінській системі.
Звітність – це основа для ухвалення управлінських рішень як в
межах підприємства, так і поза ним. Професор В. Палій у своїй праці
зазначає, що звітність виконує важливу функціональну роль в системі
економічної інформації [12]. Вона інтегрує інформацію всіх видів
обліку, забезпечує зв'язок і порівняння планових, нормативних і
облікових даних та є засобом управління підприємством і одночасно
методом узагальнення і представлення інформації про їх господарську
діяльність [12].
З іншого боку, М.В. Кужельний розглядає звітність за двома
напрямами: як економічну інформацію про виробничу та фінансовогосподарську діяльність підприємства, і як елемент методу
бухгалтерського обліку, уточнюючи, що це метод узагальнення і
подання інформації про результати діяльності підприємства [7], що, на
нашу думку, є більш доречним. У своїй праці Л. Чижевська зазначає,
що «звітність не відповідає значенню методу бухгалтерського обліку.
Ознакою методу бухгалтерського обліку є те, щоб забезпечити
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відображення й узагальнення у грошовому вимірнику об‘єктів обліку.
Це досягається за допомогою оцінки, документації, інвентаризації,
калькуляції, балансу, рахунків та подвійного запису. Мета фінансової
звітності... полягає у наданні інформації, що є корисною для складання
прогнозів... Звітність не є елементом методу бухгалтерського обліку»
[13].
Національна система звітності України за останні роки зазнала
чимало змін. ЇЇ реформування триває не один рік, однак і досі
залишається ключовою темою для дискусій та обговорень. Основними
нормативно-правовими документами, які трактують поняття та
класифікацію звітності, загальноприйняті принципи та вимоги до її
складання, терміни подання та відповідальність є Закон України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності». Слід відмітити існування
специфічної методології побудови обліку сільськогосподарської
діяльності, що підтверджує існування П(С)БО 30 «Біологічні активи»,
який так і не знайшов повного практичного втілення у вітчизняній
обліковій практиці сільськогосподарських підприємств. Серед
агропромислових підприємств вагому частку складають малі
підприємства, які формують та подають свою звітність за П(С)БО 25
«Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва». Таким чином,
особливість формування фінансової звітності сільськогосподарських
підприємств полягає в тому, що вони можуть бути представленими за
різними організаційно-правовими формами та категоріями, а, отже,
формувати різний комплект фінансової звітності, що підтверджується
даними таблиці.
Таблиця 1
Форми фінансової звітності сільськогосподарських підприємств
Категорія підприємств

Форми звітності за П(С)БО

1)
суб‘єкти
малого
підприємництва
(юрособи, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний
рік) не перевищує 50 осіб і річний дохід від
будь-якої діяльності не перевищує суми,
еквівалентної 10 млн євро, визначеної
за середньорічним курсом НБУ)
2) представництва іноземних суб‘єктів
господарської діяльності (абз. 4 п. 2
П(С)БО 25)

Фінансовий звіт суб‘єкта малого
підприємництва:
— Баланс (ф. № 1-м);
— Звіт про фінансові результати
(ф. № 2-м)
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Продовження табл. 1
суб‘єкти малого підприємництва −
юрособи, що відповідають критеріям п.
154.6 ПКУ (абз. 6 п. 2 П(С)БО 25);
платники
єдиного
податку,
які
відповідають критеріям із пп. 4 п. 291.4
ПКУ (четверта група платників єдиного
податку, (абз. 6 п. 2 П(С)БО 25)

Інші підприємства, що не ввійши в
зазначені категорії

Спрощений фінансовий звіт суб‘єкта
малого підприємництва: Баланс (ф.
№ 1-мс), Звіт про фінансові
результати (ф. № 2-мс)
Спрощений фінансовий звіт суб‘єкта
малого підприємництва: Баланс (ф. №
1-мс);Звіт про фінансові результати
(ф. № 2-мс)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф.
№ 1); Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід) (ф. № 2);
Звіт про рух грошових коштів (ф. №
3); Звіт про власний капітал (ф. № 4);
Примітки до річної фінансової
звітності (ф. № 5);
Додаток до приміток до річної
фінансової звітності «Інформація за
сегментами» (ф. № 6)

Загалом, як стверджують В.М. Жук, Н.Л. Жук, В.М. Метелиця
форми фінансових звітів спрощено, їхню аналітичність зменшено [11].
При розробці і формуванні форм звітності слід враховувати існування
специфічних об‘єктів обліку сільськогосподарських підприємств,
серед яких біологічні активи, земельний капітал, виробництво
сільськогосподарської
продукції,
фінансові
результати
від
сільськогосподарської діяльності, відносини власності (в тому числі
майнові та земельні), формування та використання галузевих
нематеріальних активів (сортів рослин, порід тварин), спеціальні
режими оподаткування, трансакційні витрати та ін. Таким чином.
основою
формування
нової
методології
звітності
сільськогосподарських підприємств має бути трирівнева модель її
побудови (загальний, галузевий та корпоративні рівні) [4]. Разом з тим
така методологія не знайшла повноцінної реалізації та впровадження її
підходів на практиці. На цю проблему робить наголос у свої працях
Н.Л. Жук, стверджуючи про відсутність повноцінної моделі звітності
сільськогосподарського підприємства, яка, на думку вченого, повинна
інтегрувати показники основних форм фінансової звітності,
нефінансові показники діяльності, іншу перспективну інформацію про
можливості і ризики, порівняння фактичних результатів із
прогнозованими, інформацію про власників і менеджерів, іншу базову
інформацію щодо діяльності підприємства [5]. Аналіз змісту і вимог
до складання фінансової звітності свідчить, що на сьогодні
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прослідковується орієнтація на задоволення вимог діючого
законодавства в частині відображення інформації, розкриття якої є
обов‘язковим. Все менше увагу приділяють аналізу тенденцій змін та
причинно-наслідкових зв‘язків різних показників господарської
діяльності, які знаходять своє відображення у внутрішній звітності.
Такий підхід свідчить про неповне використання звітної інформації,
яка здатна задовольнити різні потреби управління [2]. Міронова О.А.
зазначає, що звітність не інформує користувачів про можливість
підприємства розвивати свою діяльність відповідно з визначеною
стратегією, а, отже, не дозволяє оцінити можливий вплив на цю
діяльність певних ризиків, пов‘язаних з відображенням інформації про
діяльність в умовах кризи [9, с. 5]. Ми підтримуємо позицію Н.Л. Жук,
що одним із шляхів вирішення цієї проблеми може стати відновлення
відомчої аграрної статистики [5].
Разом з тим для прийняття управлінських рішень слід
використовувати не лише звітність підприємства, в якій
сконцентрована система показників діяльності підприємства за
конкретний звітний період. Джерелом отримання інформації є також
первинна документація та регістри бухгалтерського обліку, в яких
міститься інформація про господарські операції, що відбулися на
підприємстві за певний звітний період; дані спеціальних обстежень
[6]. Такий підхід має бути врахованим управлінцями аграрних
підприємств. Так, наприклад, рослинницька галузь має особливості,
що впливають на організацію обліку витрат ї їх відображення у
звітності підприємства: витрати здійснюють нерівномірно впродовж
року, продукцію одержують по мірі достигання культур, як правило,
раз на рік, здійснюється розмежування витрат поточного року під
урожай поточного й майбутніх років, існує необхідність розподілу
загальновиробничих витрат. Отже, з метою оперативного і.
щонайголовніше, ефективного управління виробництвом інформації,
що містять форми фінансової звітності, буде недостатньо.
Слід відмітити, що в країні продовжуються реалізація програми
реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності за
вимогами МСФЗ. Такий процес запровадження серед аграрних
підприємств відбувається порівняно повільно та неефективно [8].
МСФЗ розкривають сучасним бухгалтерам більш широкий простір для
професійних суджень та надають можливість гнучкості при
формуванні показників звітності. Однак принцип гнучкості, яким
передбачається багатоваріантність вибору методів, підходів до
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розкриття інформації та використання окремих стандартів базується
на професійному судженні бухгалтера та, усе-таки, ставить питання
прозорості звітної інформації під сумнів та важко сприймається
вітчизняним бухгалтером-практиком, який звик до суворої
законодавчої регламентації обліку [8]. Разом з тим формування
звітності за існуючих розбіжностей між НП(С)БО 1 і МСФЗ можуть
привести до перекручування даних та стати основними чинниками
ризиків для користувачів фінансової звітності.
Інша проблема, яку обговорюють провідні вчені, зокрема В. М.
Жук, є «…зниження контролю за достовірністю фінансової звітності
(дотримання методології), послаблення дисципліни й оперативності
негативно впливають не тільки на достовірність фінансової звітності,
але й на інші звітні системи, що узгоджуються або базуються на даних
бухгалтерського обліку» [4]. Про послаблення контролю свідчить той
факт, що відповідно до ст. 164 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (КпАП) у разі неподання фінансової звітності,
унесення неправдивих даних до неї загрожує адміністративний штраф
від 136 до 255 грн. За аналогічне порушення, учинене вдруге
впродовж року − від 170 до 340 грн., однак накладати його можуть
виключно органи Держфінінспекції (ст. 234 КпАП), які уповноважені
перевіряти лише ті підприємства, установи, організації, що
фінансуються повністю або частково за рахунок коштів Державного
бюджету.
Таким чином, роль фінансової звітності в управлінні діяльністю
будь-якого підприємства, в тому числі сільськогосподарського, є
очевидною. Однак повноцінне задоволення потреб споживачів звітної
інформації зумовлює необхідність її розширення, підвищення
аналітичності показників. Перспективами подальших досліджень у
даному напрямку є удосконалення існуючих звітних форм та алгоритмів
їх формування із врахуванням специфіки діяльності агропромислових
підприємств.
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Самостійний початок розвитку аудиту в Україні почався в 1991
році після набуття Україною незалежності
Офіційне визнання обов‘язкового аудиту відбулося в 1993 р., у
зв‘язку з прийняттям Закону України «Про аудиторську
діяльність» [1], який визначає правові засади здійснення аудиторської
діяльності в Україні, що спрямовані на створення системи
незалежного контролю з метою захисту інтересів власника. Відповідно
до даного закону у тому ж році була створена Аудиторська палата
України (АПУ), яка функціонує як незалежний самостійний орган на
засадах самоврядування. Також у 1993 році згідно того ж Закону
України «Про аудиторську діяльність» була створена Спілка аудиторів
України (СПА), яка займається питаннями розвитку аудиторської
діяльності в Україні [6, с. 5].
Розвиток аудиту в Україні налічує три етапи:
Перший - 1987 -1992 рр. - створення перших аудиторських
структур.
Другий - 1993-1998 рр. - формування нормативно-правової бази
аудиту в Україні.
Третій - 1999 р. – дотепер - діяльність аудиту на новій
нормативно-правовій базі [5, с. 42].
Зарубіжний досвід показує, що аудит є обов'язковим атрибутом
ринкової економіки будь-якої країни. Однак, на жаль, аудит в Україні
ще не набув такого широкого впровадження як в зарубіжних країнах.
Тому в період становлення ринкових відносин слід старанно
аналізувати зарубіжний досвід і застосовувати його на практиці з
урахуванням конкретних національних інтересів. Вивченню цієї
проблеми має допомогти як зарубіжна, так і вітчизняна література, яка
акумулює такий досвід західних і вітчизняних аудиторських фірм.
На початку свого становлення в Україні аудит мав практичне
спрямування, а тому аудиторам-практикам часто не вистачало
теоретичних і наукових знань з питань методології та організації
аудиту.
Наслідком залучення іноземного капіталу в економіку
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колишнього Радянського союзу, а згодом, і країн СНД стало створення
спільних підприємств, діяльність яких не підлягала відомчому
контролю. Тому у 1987-1989 рр. для перевірки їх господарської
діяльності була створена консалтингова фірма «Інаудит» у Москві, а у
Києві їх дочірнє відділення «Інаудит-Україна». Переважно вона
перевіряла підприємства, створені за участю іноземного капіталу,
оскільки незалежних перевірок вимагали інвестори [2, с. 14].
За аналізом останніх досліджень на початковому етапі розвитку
вітчизняного аудиту - у 1993-1994 роках, значення такому виду
діяльності ніхто з потенційних замовників не надавав. Аудит був
нав‘язаний державними органами під тиском Світового банку і
Міжнародного валютного фонду. Такі обставини певною мірою
уповільнювали розвиток вітчизняного аудиту [4, с. 23].
В 1999-2001 роках ситуація змінилась. Складність, заплутаність
обліку, особливо податкового, зміна фінансового обліку, істотна
суперечливість законодавства, реальність значних фінансових санкцій
підштовхують менеджерів, які прагнуть застрахуватись від
відповідальності і можливих фінансових втрат, до рішення
скористатися послугами аудиторської фірми. За цей час з мало
відомого терміну аудит перетворився на невід‘ємний елемент
ринкових відносин. Так, очевидно сьогодні в Україні вже не
залишилося людей, які б не чули слова «аудит» у всіх його реальних і
нереальних іпостасях. Можна досить впевнено сказати, що
незалежний аудит як професія відбувся. Переживши з 1993 р. злети і
падіння, аудит поступово завойовує власну нішу в сфері фінансового
контролю сучасного підприємництва в досить твердій конкуренції з
фіскальним контролем у всіх його проявах. З урахуванням світової
інтеграції і глобалізації час ставити перед українським аудитом досить
конкретні задачі, на рішенні яких і варто зосередитися аудиторській
громадськості.
Таким чином, в суспільстві виникла об‘єктивна необхідність в
незалежному професійному контролі за діяльністю підприємств та її
результатами. Однак, не дивлячись на це, реальної потреби в послугах
аудитора як захисника інтересів існуючого чи потенційного інвестора
сьогодні, нажаль не існує. Не дивлячись на законодавчу вимогу щодо
обов‘язкового підтвердження незалежним аудитором показників
річної фінансової звітності, інвестори та інші користувачі звітності і не
відносяться з належною довірою до висновку аудитора про
достовірність показників фінансової звітності.
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Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення ряду
проблем, які мають місце у професійній діяльності аудиторів,
аудиторських фірм і роблять неможливим успішний розвиток аудиту
[3, с. 12]. Одна з таких проблем - це проблема сучасного аудитора та
довіри до нього. Питання вибору аудитора - це, по-перше, питання
довіри. Тобто перед тим як клієнт вирішить надати інформацію
аудитору, він повинен бути впевнений, що в аудитора вистачить сил і
можливостей зберегти її в конфіденційності. Це, звичайно, пов‘язано з
професіоналізмом аудитора і юридичним захистом його діяльності.
Серйозну стурбованість також викликає якість роботи більшості
українських аудиторських фірм. Це питання піднімається не лише
користувачами аудиторських послуг і державними органами, але й
самими аудиторами, які зацікавлені в стабільному розвитку ринку
аудиторських послуг, підвищенні престижу аудиторської професії. Не
дивлячись на фінансову нестабільніть у світі, у країні може
збільшитись попит на міжнародний аудит, адже іноземні інвестори та
великі вітчизняні компанії віддають перевагу відомим аудиторам. На
українському ринку міжнародний аудит представлений так званою
«великою четвіркою» - Ernst&Young, Deloitte, Prisewaterhouse
Coopers, KPMG, що контролює за різними оцінками 34-40%
аудиторського українського ринку [7]. Але, можливо, більшості
підприємців доведеться переглянути свої звички через власну
неплатоспроможність, або «четвірці» доведеться переглянути свою
цінову політику, але для таких компаній це не так вже й просто. Так,
погодинна ставка податкового партнера у «великій четвірці» складала
$600-675, аудиторського партнера – $600, податкового директора $600, податкового менеджера - $475 – 525, аудиторського менеджера –
$375-425. І сьогодні, в епоху загального зростання цін, ставки ще
більше зросли [8]. Таким чином, вітчизняні аудитори мають всі шанси
отримати нових клієнтів, що змушені будуть відмовитись від послуг
дорогих аудиторів. Але проблеми з оплатою аудиторських послуг
відчувають і вітчизняні компанії. Тому аудитори шукають додаткові
інструменти для зволікання та утримання клієнтів, хоча застосування
інструментів активного маркетингу для них неможливе через
існування етичних норм поведінки професійних бухгалтерів та
аудиторів. Через це розміщувати рекламу аудиторські фірми можуть
тільки у спеціалізованих виданнях, дуже стисло та коректно. Будь-які
порушення можуть викликати припинення діяльності або взагалі
позбавлення сертифікату.
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Великі сподівання аудитори покладають на підприємства, що
потребують обов‘язковий аудит. Але після введення 30.04.2009 року в
дію Закону України «Про акціонерні товариства» і це джерело доходів
може зникнути, адже у законі сказано, що компанії, де кількість
акціонерів менше 100, не є публічними ,тому звільняються від
обов‘язкового аудиту. Але більшість українських аудиторських фірм
не втрачають оптимізму і звільняти своїх спеціалістів не збираються.
Адже аудит надається не тільки для біржі, де існують великі ризики,
але й для власне володарів компанії.
Однак, проблемними питаннями аудиту є:
- недостатні якість методичних розробок з аудиторського контролю;
- брак достатнього досвіду аудиторської діяльності;
- недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а
звідси - і неосвоєний ринок аудиторських послуг;
- відсутність типових форм документів з аудиту;
- відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації
аудиту тощо.
В Україні аудит існує всього шістнадцять років - це вкрай
незначний строк для визначення суспільством його значення та мети
за сучасної ринкової економіки. Тому він потребує широкої реклами,
насамперед, серед потенційних замовників, з одного боку, та серед
громадськості з іншого. Аудиторська спільнота має постійно
роз‘яснювати, що аудит - це не тільки підтвердження звітності, це і
контрольно-правове супроводження діяльності, консультування з
питань правового та договірного забезпечення.
Аудит покликаний надавати допомогу представникам страхових
компаній, бірж, акціонерних товариств, спільних підприємств, комерційних банків, різних іноземних фірм та іншим суб‘єктам
підприємницької діяльності.
Формування світового фінансового ринку стало основою
колосальної експансії глобального капіталу, і особливо спекулятивного капіталу. Це створює загрозу світових фінансових
криз, що охоплюють більшість країн світу. Події останнього часу, а
саме європейська валютна криза 1992 - 1993 рр., мексиканська
фінансова криза 1994 р. й особливо загострення фінансових проблем у
Південно-Східній Азії в 1997 р. та Росії й Бразилії в 1998 р., з новою
силою привернули увагу до міжнародних фінансових проблем, але не
завадили спалаху нової світової фінансової кризи 2007 2009 років,
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основаної на спекуляціях з незабезпеченими іпотечними кредитами в
США. Сучасна світова фінансова криза стала викликом для економік
багатьох країн світу, в тому числі й для України. Господарюючі
суб'єкти опинилися в непередбачуваній ситуації, що було пов'язано,
передусім, зі специфічним характером розвитку самої кризи, яка в нас
розпочалась як криза ліквідності, потім переросла у валютну, а згодом,
через падіння обсягів виробництва і зростання заборгованості за
кредитами, практично перетворилася на економічну. Одним із
способів боротьби з фінансовою кризою вважається об‘єднання
національних аудиторів в перевагу «великій четвірці», і дрібні фірми,
що обслуговують одного - двох клієнтів, все найчастіше про це
говорять. Але великі компанії до можливості об‘єднання ставляться
без бажання, наголошуючи на тому, що кожна фірма має свої
методики, стандарти, репутацію на ринку. Тому навіть за умов кризи
така міра буде дійсно крайньою, коли вже зовсім не буде коштів для
утримання персоналу.
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У процесі реформування системи обліку та впровадження
національних стандартів обліку змінюються вимоги щодо обліку й
аналізу виробничих запасів, розширюються поставлені перед ним
завдання. Запаси є важливим об`єктом бухгалтерського обліку. Вони
займають вагоме місце в оборотних активах, та беруть участь у
формуванні кінцевого продукту діяльності підприємства і входить до
вартості його власного капіталу. Процес обліку використання
виробничих запасів є трудомісткою діяльністю. Тому не дивно, що на
багатьох підприємствах спостерігаються певні недоліки, а на деяких –
і запущеність обліку, що призводить до великих втрат запасів.
Від організації та ведення обліку виробничих запасів залежить
точність визначення прибутку підприємства, його фінансовий стан,
конкурентоспроможність на ринку та в цілому ефективність роботи
підприємства. Все це зайвий раз підтверджує, що до цього часу
залишається невирішеними багато важливих питань, пов`язаних з
розробкою науково обґрунтованої системи обліку використання
виробничих запасів
Метою даної статті є дослідження проблем організації
виробничих запасів, а також пошуку шляхів їх вирішення.
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Багатьох економістів турбують проблеми розвитку та шляхи
удосконалення організації обліку виробничих запасів. Даній тематиці
присвятили свої наукові праці: Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф.,
Дем‘яненко М.Я., Сопко В.В., та ін. Проте питання обліку і контролю
виробничих запасів не втрачають своєї актуальності й потребують
подальшого дослідження.
Головною передумовою успішного здійснення виробничого
процесу як основної ланки діяльності господарського суб‘єкта є
наявність і раціональне використання виробничих запасів [7].
Положення (стандартів) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»,
затвердженими наказом Міністерства фінансів України № 246 від
2.11.99 р., визначаються методологічні основи формування
бухгалтерському обліку інформації про запаси та її розкриття у
фінансовій звітності.
За цим стандартом запаси – це активи, які:
- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної
господарської діяльності;
- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого
продажу продукту виробництва;
- утримуються для споживання під час виробництва продукції,
виконання робіт та надання послуг і управління підприємством [1].
Виробничі запаси можна класифікувати за різними ознаками: за
функціями, за місцем розміщення, за способом використання, тощо.
Розглянемо класифікацію виробничих запасів на рисунку 1.
Досліджуючи класифікацію матеріальних запасів було
відзначено той факт, що класифікація є вихідним моментом побудови
обліку матеріальних запасів. Оскільки склад матеріальних запасів на
підприємствах широкий і різноманітний, то для обліку потрібно
згрупувати запаси за певними ознаками тобто класифікувати.
Для правильної організації обліку матеріалів на підприємствах
потрібні складські приміщення з відповідним обладнанням,
пристосуваннями (стелажами, полицями, ящиками), вимірювальними
приладами (міри, ваги). Матеріали в складах мають розміщуватись за
секціями, а всередині останніх - за окремими групами та
типосорторозмірами (на полицях, у штабелях, стелажах, засіках тощо),
аби можна було швидко їх прийняти, видати й перевірити наявність
матеріалів.
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Рис. 1. Класифікація виробничих запасів [7]
Облік виробничих запасів здійснюються за такими напрямками:
кількісний і вартісний облік; облік заготівлі й придбання матеріалів та
розрахунків з постачальниками; наявності та руху матеріалів на
складах; використання матеріалів у процесі виробництва; реалізації
матеріальних цінностей і розрахунків з покупцями [3].
Згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку виробничі
запаси класифікуються за такими групами:
201 Сировина і матеріали;
202 Куповані напівфабрикати та комплексуючі вироби;
203 Паливо;
204 Тара і тарні матеріали;
205 Будівельні матеріали;
206 Матеріали передані у переробку;
207 Запасні частини;
208 Матеріали сільськогосподарського призначення;
209 Інші матеріали;
На підприємстві запаси можуть мати різне призначення залежно
від функцій, яку вони виконують у процесі виробництва, а також від
особливостей підприємства.
Необхідними передумовами правильної організації обліку
запасів є:
- раціональна організація складського господарства;
- розробка номенклатури запасів;
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- наявність інструкцій з обліку виробничих запасів;
- правильне групування (класифікація) запасів;
- розробка норм витрачання запасів [3].
У практичній діяльності сільськогосподарських підприємств
використовують такі найбільш поширені варіанти ведення
аналітичного обліку, номенклатурний ( книжним) та бежкнижний.
Номенклатурний метод обліку запасів передбачає, що в бухгалтерії
підприємства відкривають картки аналітичного обліку, а рахунки
ведуть за видами матеріальних цінностей. Записи роблять на підставі
матеріальних звітів або первинних документів. Практикуючі
бухгалтери визначили, що номенклатурний метод дуже трудомісткий,
адже при цьому в бухгалтерії дублюються дані складського обліку.
Суть безкнижного методу полягає в тому, що сальдова відомість
не застосовується взагалі, а весь облік цінностей зосереджується у
звіті про рух матеріальних цінностей, особливість заповнення
передбачає фіксування даних про наявність і рух усіх цінностей, що
знаходиться в підзвітної особи.
Ефективність цього методу досягається при обліку тих видів
запасів, значна частина яких перебуває у русі, зокрема паливомастильних матеріалів. Його перевага полягає ще й у тому, що звіт
наочно відображає рух цінностей, включаючи ті об`єкти, по яких не
було руху у звітному періоді.
Слід зазначити, що такий метод обліку запасів дає змогу
спростити роботу бухгалтерії шляхом передачі облікових функцій
матеріально відповідальним особам [2].
Проте існують проблеми ведення податкового обліку
виробничих запасів, які ускладнюються через те, що планом рахунків
не передбачено окремих синтетичних рахунків для обліку валютних
витрати і валютних доходів.
Для полегшення ведення податкового обліку тат складання
звітності пропонується на підприємствах впровадити план рахунків
для податкового обліку, який би враховував відображення всіх даних
для складання податкової звітності. Протягом звітного періоду
потрібно
складати
накопичувальні
відомості
та
журнали
безпосередньо з податкових платежів і відрахувань за рахунками
податкового обліку.
Все це дозволить зменшити обсяг роботи бухгалтерів, що, в
свою чергу дозволить зменшити помилки та розбіжності між
фінансовим та податковим обліками, а також зменшити затрати на
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ведення обліку га підприємствах [5].
Облік запасів є одним з найбільш трудомістких, оскільки оперує
десятками, сотнями, а часом, і тисячами найменувань запасів, тому
застосування програми "1С: Бухгалтерія" значно підвищує
ефективність роботи бухгалтера.
Бухгалтерський облік, реалізований у програмі "1С:
Бухгалтерія", відповідає прийнятій на сьогоднішній день методології
бухгалтерського і податкового обліку в Україні і забезпечує
представлення інформації про організацію керівникам, бухгалтерам,
менеджерам та зовнішнім користувачам – податковим органам або
інвесторам.
Бухгалтерський облік виробничих запасів ведеться тільки в
гривнях, крім тих учасників, котрі згідно з діючими методиками
обліку повинні вестись у валюті (взаєморозрахунки із зарубіжними
контрагентами, облік засобів на валютних рахунках) [6]. На наш
погляд, ця програма є найбільш прикладною, раціональною, простою
для користування.
Організація автоматизованого складського обліку дозволить
розв`язати наступні завдання обліку:
- контроль за використанням договірних зобов`язань за кожним
постачальником;
- відхилення фактичних матеріально-виробничих запасів від
нормативних;
- спостереження за рухом матеріальних виробничих запасів за
місцями зберігання і споживання.
Розв`язання задач оперативного економічного аналізу
виробничих запасів за допомогою комп`ятерів дасть можливість
підвищити якість оперативного управління не лише в процесі їх
витрачання, а й на всіх інших етапах – моделювання, нормування [5].
На нашу думку, аналізуючи в цілому діяльність деяких
підприємств з обліку виробничих запасів, можна виокремити наступні
негативні аспекти:
- складність визначення справедливої (ринкової та неринкової)
вартості запасів, що полягає у використанні підприємствами
бартерного обміну, більше того, обміну на неподібні активи;
- низький рівень оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємств;
- невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання
процесів утворення запасів;
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- обмеженість контролю використання виробничих запасів тощо.
Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання
інформації про виробничі запаси, використання нетрадиційних для
вітчизняної облікової практики підходів щодо ефективного їх
використання та оптимізації результатів діяльності підприємства через
застосування принципів і методів бухгалтерського обліку. Саме тому
можна виділити наступні напрямки вдосконалення управління
виробничими запасами на підприємствах:
1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємств, яке забезпечується
запровадженням інформаційних технологій обробки економічної
інформації;
2) удосконалення системи автоматизації обліково–аналітичних
робіт в управлінні виробничими запасами та обґрунтування
раціональних методів проведення інвентаризації виробничих запасів,
оскільки успішне функціонування підприємств залежить, перш за все,
не тільки від вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності
взагалі, а і від того, наскільки розвинута система автоматизації їхньої
діяльності;
3) узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку
виробничих запасів;
4) обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на
освоєння нової техніки і технології виробництва;
5) чітка організація обліково–контрольних процедур руху
запасів підприємств (застосування прийомів обліку за центрами
відповідальності, заходів контролю та оперативного регулювання
процесів утворення запасів) [7].
З усього можна зробити висновок, що для належної організації
обліку запасів на підприємстві необхідно забезпечити: ефективну
організацію документообігу, на всіх стадіях обліку запасів, а саме
застосовувати без книжковий метод обліку; використання
комп‘ютерної техніки для ведення бухгалтерського обліку, при
здійсненні загального аналізу фінансово-господарської діяльності та
аналізу запасів має важливе значення. Підсумовуючи, можна
стверджувати, що реалізація перелічених напрямів удосконалення
обліку запасів підприємством призведе до значного підвищення
результативності його фінансово-економічної діяльності.
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является важнейшей
структурной составляющей народного хозяйства Республики Беларусь
в обеспечении функционирования экономики и повышения уровня
жизни населения.
В ТЭК Беларуси выделяют:
1) топливную промышленность (нефтяную, газовую, торфяную);
2) электроэнергетическую промышленность.
Отрасли комплекса занимают значительное место в народном
хозяйстве республики. На них приходится 26 % капитальных
вложений в промышленность, почти пятая часть основных
производственных фондов, 14 % валовой продукции промышленности
отрасли.
Топливная промышленность - отрасль внутреннего значения.
Она добывает и перерабатывает горючие полезные ископаемые:
нефть, сопутствующий газ, торф. До середины 60-х гг. главным видом
топлива Беларуси был торф. В последнее десятилетие вследствие
истощения запасов торфа прекращено его сжигание на
электростанциях. Он стал использоваться в основном как
органическое удобрение и топливо для бытовых нужд (торфобрикеты).
Ведущее место в топливном балансе республики принадлежит нефти и
газу. В Новополоцке и Мозыре работают нефтеперерабатывающие
заводы, производящие моторное топливо, смазочные масла, мазут для
ТЭЦ.
В настоящее время разведано 65 месторождений нефти, 39 из
них разрабатываются. Нефть в них залегает в средних и малых
месторождениях площадью от 50 до 1-2 км2. Дебит скважин
небольшой, основной способ добычи – насосный. Более крупные
месторождения выработаны, их годовой объем добычи снизился до 1,8
млн т. Прогнозируются следующие объемы нефтедобычи: 2015 г. - 1,3,
2020 г - 1-1,2 млн. т. Для покрытия затрат на проведение
геологоразведочных и буровых работ, закупку нефтепромыслового
оборудования часть добываемой нефти намечается направлять на
экспорт.
Важным условие нормального функционирования ТЭК является
его энергетическая безопасность. Под энергетической безопасностью
подразумевается гарантия надежного энергоснабжения страны в
нормальных условиях и в чрезвычайных ситуациях. Проблема
обусловлена тем, что мы покупаем более 80 % топлива за границей
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(преимущественно в России) и частично закупаем у соседних стран
электроэнергию.
Необходимыми
условиями
достижения
энергетической
независимости и безопасности государства является не только наличие
резерва электрической и тепловой мощности, запасов топлива,
надежность оборудования, но и соблюдение некоторых критериев.
Первый — если энергетика страны основывается на импорте топлива,
то закупки не должны осуществляться в одной стране. Второй — доля
каждого вида топлива имеет свою предельную величину, энергетика
не должна развиваться только на одном виде топлива.
Основой для топливно-энергетического комплекса страны
являются еѐ топливно-энергетические ресурсы (ТЭР). Видовой состав
ТЭР для внутренних нужд республики на примере 2013 г. представлен
на рис. 1.

Рис. 1. Видовой состав ТЭР для внутренних нужд Республики
Беларусь в 2013 г.
Из рис. 1 следует, что из состава ТЭР для внутренних нужд
республики исключены объемы ТЭР, используемые в качестве сырья
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на переработку в другое топливо. Это позволяет избежать двойного
учета таких видов ТЭР, как нефть и нефтепродукты, торф и
торфобрикеты, попутный газ нефтяных месторождений республики и
получаемый из него сжиженный газ. Так, ежегодный расход
попутного газа, фрезерного торфа и сырой нефти на переработку в
другие виды топлива составляет в среднем 26,6–28,7 %, 86,89 и 91,32
% соответственно. При этом порядка 80 % производимых в
республике нефтепродуктов не используется для внутренних нужд
республики, а экспортируется.
В данном контексте в составе местных ТЭР целесообразно
учитывать местные первичные ТЭР и продукты их переработки,
используемые непосредственно для удовлетворения нужд внутренних
потребителей республики, в том числе в качестве сырья для
производства нетопливной продукции. Однако в настоящее время
сложно установить с допустимой погрешностью объемы расхода
нефти, добываемой на месторождениях республики, в качестве сырья
для производства химической и нефтехимической продукции, а также
объемы фактического потребления на внутренние нужды
нефтепродуктов из белорусской нефти, поскольку отсутствуют как
соответствующие официальные данные, так и алгоритмы расчетов.
Более того, примерно 45–47 % нефти, добываемой на месторождениях
Беларуси, начиная с 2006-го поставляется на экспорт, однако
отследить правильность данного положения также чрезвычайно
трудно.
Анализ перспектив развития сырьевой базы республики в части
топливно-энергетических ресурсов позволил выявить, что:
•в 2015 г. суммарный объем производства местных первичных
ТЭР Беларуси (нефть, попутный газ, топливная древесина)
прогнозируется на уровне 5,923 млн т у.т.;
•к 2020 г. запланировано увеличение суммарного объема
производства местных первичных ТЭР республики до 6,342 млн т у.т.
Однако при этом отмечалось, что «В настоящее время в республике
заготавливается около 6 млн м3 (1,596 млн т у.т.) дров, к 2020 г.
планируется 7 млн м3 (1,862 млн т у.т.). Для наращивания объемов
заготовки древесного топлива до 3,1 млн т у.т. в 2020 г. … необходимо
использовать естественный отпад… заготовка естественного отпада
требует значительных финансовых затрат, что влечет увеличение
себестоимости производства древесного топлива»;
•в видовой структуре прогнозируемых объемов производства
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местных первичных ТЭР в 2020 г. по отношению к 2000 г. произойдет
более чем двукратное сокращение доли нефти, добываемой на
месторождениях республики, и увеличение доли топливной древесины
в 1,8 раза (рис. 2).

Рис. 2. Прогноз структуры местных первичных ТЭР Беларуси в
2015 и 2020 гг.
Перспективное развитие энергетики должно быть направлено на
обеспечение возрастающего спроса на электро- и теплоэнергию,
потребление которых, по расчетам НИЭИ Министерства экономики
Республики Беларусь, к 2015 г. достигнет 50—55 млрд. кВтч и 90 млн.
Гкал соответственно. Для этого требуется наращивание их выпуска с
учетом роста объемов производства продукции в условиях
активизации энергосбережения. В настоящее время потребности
республики в электроэнергии удовлетворяются на 77 % за счет
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выработки на собственных электростанциях и 23 % — за счет
импорта.
В недалеком будущем значительную часть ТЭК в Беларуси
займет атомная энергетика. В 2008 году было принято решение о
строительстве в стране собственной атомной электростанции
мощностью до 2000 МВт, что приведет к снижению себестоимости
производимой электроэнергии до 20%.
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Сьогодні в Україні спостерігаються тенденції стрімкого
застосування інформаційних технологій у всіх сферах суспільноекономічного
середовища.
Особливо
швидкими
темпами
розвиваються інформаційні технології бухгалтерського обліку, аналізу
і аудиту. Найважливішою ознакою автоматизованої системи
підприємства, включаючи інформаційні системи бухгалтерського
обліку, стає їх здатність зростати та змінюватися разом з бізнесом,
який вони підтримують та описують.
Ринок програмних продуктів наповнений пакетами прикладних
програм (ППП) для автоматизації управління підприємством, у тому
числі і функцій бухгалтерського обліку, є окремі ППП автоматизації
аналітичних функцій або пропонуються окремі програмні модулі
аналізу, вбудовані в автоматизовані інформаційні системи (АІС)
обліку. Але, незважаючи на такий широкий спектр пропозицій
автоматизованих систем управління підприємством, їх ціна
залишається досить високою. Тому постає питання про економічну
доцільність введення цих систем на підприємство, адже дорожче – не
значить вигідніше для підприємства.
Інтенсивний розвиток електронно-обчислювальної техніки і
технологій значно вплинув на ефективність праці і вдосконаленні її
методів. З‘явилось багато можливостей і напрямків використання
комп‘ютерних ресурсів для автоматизації управління різними бізнес
процесами підприємств.
Особливо швидкими темпами розвиваються інформаційні
технології бухгалтерського обліку.
Нині існує безліч підходів до автоматизації управління
підприємством, які можна використати у формі набору програмного
забезпечення, так званого рішення ―під ключ‖. За іншого підходу
можливий варіант придбання частин програмного забезпечення та їх
інтегрування. Можливий також варіант, за яким розробка системи
передається третій стороні з метою зниження витрат.
Проблемам автоматизації обліку присвячені праці зарубіжних та
вітчизняних учених таких як Житної І.П., Єльникової Ю.В.,
Марченко Д.М., Садовнікова О.А., Шипунової О.В., Шквіра В.Д. та
інших.
Одну з провідних функцій в управлінні підприємством виконує
сучасний бухгалтер-аналітик, який не тільки відповідає за ведення
110

бухгалтерських рахунків, але й здійснює велику роботу з планування,
контролю, оцінки та аналізу господарської діяльності підприємства
щодо аудіювання та прийняття управлінських рішень.
Для того, щоб удосконалити управління підприємством потрібно
використовувати нові методи та сучасні технічні засоби побудови
різних інформаційних систем. В умовах автоматизованої обробки
інформації бухгалтерський облік і бухгалтерська інформація
використовуються набагато ширше, ніж при ручній обробці даних.
При цьому можна виділити три категорії користувачів
автоматизованої системи обліку: керівники, які несуть повну
відповідальність
за
управління
підприємством,
управління
структурними підрозділами; користувачі з прямим фінансовим
інтересом (інвестори, кредитори); користувачі з непрямим фінансовим
інтересом (державна фіскальна служба, фондові біржі, урядові
організації, працівники підприємства, покупці продукції, що
випускається, тощо) [1].
Слід відмітити, що змінюється й цільове призначення
бухгалтерського обліку. Функціонування на якісно новому технічному
рівні зменшує його значення як організаційної частини інформаційної
системи. Отже, бухгалтерський облік стає складовою частиною
системи управління підприємством. У результаті, незважаючи на
зростання обсягу облікової інформації, яке викликане збільшенням її
джерел і споживачів, та зростання матеріальних і трудових витрат на
ведення обліку, пов‘язане із впровадженням ЕОМ, споживча вартість
бухгалтерської інформації залишається без змін.
Сучасна автоматизована система обліку, контролю та аудиту
будується на основі удосконалених засобів обчислювальної техніки і
повинна виконувати функції та завдання, які перед нею ставлять її
користувачі (рис.1).
Основою
для
створення
автоматизованої
системи
бухгалтерського обліку можуть бути методологічні принципи, що
представлені на рис. 2.
Існують різні підходи до автоматизації обліку на підприємстві за
обсягом автоматизації бухгалтерських процесів. Розглянемо кожен з
перелічених способів автоматизації бухгалтерського обліку на
підприємстві з визначенням його основних функцій, переваг і
недоліків (рис. 3).

111

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ

функції
повне і своєчасне задоволення
інформаційних потреб
користувачів;
виконання контрольних та
аудиторських завдань з метою
отримання необхідної
інформації про наявні
відхилення;
одержання комп‘ютерних
управлінських рішень;
здійснення аналізу та
прогнозування господарськофінансової діяльності
підприємства.

задачі
автоматизоване формування
управлінських рішень;
автоматизоване формування первинної
облікової інформації на папері та на
машинному носієві;
автоматизоване ведення аналітичного і
синтетичного обліку;
автоматизація
інформаційнодовідкового
забезпечення
і
контрольно-аналітичних
функцій
бухгалтерського апарату;
автоматизоване ведення зведеного
обліку, складання періодичної та
річної звітності;
автоматизована передача вихідної
інформації, яка містить результати
господарської діяльності.

Рис. 1. Функції та задачі автоматизованої системи обліку
Хаотична автоматизація є одним з найбільш неефективних видів
інвестування коштів у розвиток підприємства. Під хаотичністю
процесу в даному випадку мають на увазі відсутність стратегічного
плану. Як правило, при такому підході процес впровадження
інформаційних технологій визначається ―хвилинними‖ локальними
задачами, а не реальними потребами бізнесу. Критерієм прийняття
рішення в таких випадках можуть бути: рівень знань осіб, які
приймають рішення, можливість придбати зараз з ексклюзивною
знижкою будь-яку техніку або ПК і т.д. Однією з причин такого
підходу є неправильне розуміння своєї ролі і функцій відділу
інформаційних технологій.
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ПРИНЦИПИ
децентралізована організація експлуатації засобів автоматизації на
місцях виникнення облікової інформації;
використання функціонального змісту діалогово-автоматизованої
форми бухгалтерського обліку, директивних рекомендацій з питань
його організації та методології;
автоматизація складання документів первинного обліку на паперових і
магнітних носіях на ділянках і в службах з великим обсягом
господарських операцій, а також передача цих даних бухгалтеру для
автоматизованого введення і відображення в бухгалтерському обліку;

експлуатація засобів автоматизації обробки облікової інформації і
безпосередньо обліковими працівниками в умовах функціонування АРМ
бухгалтера; організація структури внутрішньомашинного інформаційного
фонду завдань бухгалтерського обліку, яка адекватна структурі
документного збереження даних бухгалтерського обліку в облікових
регістрах;
формування управлінської, облікової, контрольної та аудиторської
інформації в запитальному режимі у доступному і зручному вигляді;

формування оцінки стану підприємства, постановка найближчих цілей,
вироблення шляхів їхнього досягнення як без урахування, так і з
урахуванням резервів підприємства;
створення інформаційних систем, в яких здійснюється цілком
автоматизований розрахунок і надаються пропозиції щодо прийняття
управлінських рішень;
створення інформаційної мови запитів для відображення показників
обліку, контролю та аудиту.

Рис. 2 Методологічні принципи створення автоматизованої
системи обліку
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Підходи до автоматизації управління підприємством
Хаотична
автоматизація

Автоматизація
за ділянками

Автоматизація
за напрямками

Переваги: низька
вартість
автоматизації;

Переваги: відносно
низька вартість та
швидкі строки
створення;

Переваги:
автоматизація
взаємопов‘язаних
операцій;

Недоліки: - проблеми взаємоувязки облікових даних;
- як результат отримання розділених прикладних систем,
вартість інтеграції яких часто може дорівнювати вартості
комплексної автоматизації;
- додаткові витрати на дублювання функцій, які повинна
виконувати інформаційна система, і обслуговування створених
незакінчених прикладних систем.
Система комплексної
автоматизації

Переваги: робота зі
спільними даними;
операції об‘єднаних
даних.
Недоліки: вироблення
регламентів колективної
роботи.

Складова частина
інтегрованої системи
автоматизації
Переваги: використання
облікових даних для планування
та аналізу.
Недоліки: складання
регламентів, що забезпечують
узгоджену роботу всіх ланок
управління

Рис. 3 Переваги та недоліки підходів до автоматизації
управління підприємством
При
створенні
комплексної
системи
автоматизації
бухгалтерського обліку, крім установки комп‘ютерів і програмного
забезпечення на робочих місцях всіх або більшості працівників,
необхідне визначення регламентів колективної роботи бухгалтерії.
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Такі документи повинні визначати порядок роботи зі спільними
даними, правила і терміни виконання регламентних робіт, операцій
об‘єднання даних тощо.
Автоматизація бухгалтерського обліку за ділянками передбачає
процес автоматизації окремих виробничих або управлінських
підрозділів підприємства, об‘єднаних за функціональною ознакою
(ділянка упаковки, маркування, бухгалтерія). Даний підхід до
автоматизації обирається у таких випадках: по-перше, там, де
інвестиційних ресурсів підприємства недостатньо для розв‘язання
задачі автоматизації в повному обсязі; по друге, там, де існують
ділянки, де застосування автоматизованих систем дає значний
економічний ефект; по-третє, там, де технологія виробництва або інші
умови
не
дозволяють
функціонувати
без
використання
автоматизованих систем.
Автоматизація бухгалтерського обліку за окремими напрямками
передбачає
автоматизацію
окремих
напрямків
діяльності
підприємства, таких як виробництво, збут, управління фінансами.
Даний підхід застосовується, коли кінцевою метою робіт є повна
автоматизація підприємства[3].
Розглянемо підходи до автоматизації бухгалтерського обліку,
виділені за 2-ю ознакою (за особливостями впровадження
інформаційної системи.
«Стандартно, швидко і дешево». Даний підхід до
автоматизації передбачає використання на підприємстві стандартної
конфігурації однієї з програм родини ―1С‖ і моделі обліку, яку заклали
розробники. Даний варіант автоматизації підходить підприємствам, які
відповідають таким вимогам: тільки починають господарську
діяльність, і модель, реалізована в придбаній конфігурації,
задовольняє їх облікові потреби; підприємства вже використовують ту
ж модель обліку, що і в стандартній конфігурації; згодні змінити свою
облікову політику і привести її до тієї, яка закладена в типову
конфігурацію.
«Доопрацьовуй і враховуй». Даний варіант відрізняється тим,
що придбана стандартна конфігурація поступово допрацьовується під
облікові особливості підприємства. Тобто, сплативши відповідну суму
за типову конфігурацію, підприємству доведеться додатково
доплатити ще і за доопрацювання типової конфігурації, вартість якої
обговорюється окремо.
Програма «Тільки для тебе». Цей варіант автоматизації обліку
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підприємства відрізняється від двох попередніх тим, що
впровадженню програми родини ―1С‖ передує процес дослідження
підприємства та підготовки технічного завдання, яке відображає
облікові особливості підприємства. Підприємство, яке обирає цей
варіант автоматизації, може мати яку-небудь систему обліку,
відповідно до своїх потреб з оперативного і податкового обліку. У
процесі дослідження методи обліку можуть бути суттєво покращені у
зв‘язку із застосуванням досвіду осіб, які впроваджують систему.
Процес повного переходу на автоматизований облік займе від 2 до 6
місяців, залежно від активності та зацікавленості працівників
підприємства. Проте при достатній кваліфікації осіб, які
впроваджують систему, така система точно буде працювати на
підприємстві.
Слід відмітити, що, незважаючи на насичення ринку
інформаційних систем управління підприємством, вже декілька років
поспіль лідером на ньому є інформаційні системи фірми ―1С‖ (версії
7.7 та 8.0). Представник аудиторської фірми ―Артур Андерсен‖ на
семінарі ―Застосування інформаційних технологій в освіті та практиці
бухгалтерського обліку‖, що проводився компанією ІВТСІ в рамках
проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) ‖Реформа
бухгалтерського обліку та аудиту в Україні‖ та Київським
національним економічним університетом навів дані, що близько 90 %
підприємств в Україні використовують програмні продукти фірми 1С.
Основні функції автоматизованої системи обліку, контролю та
аудиту полягають у такому: повне і своєчасне задоволення
інформаційних потреб користувачів; виконання контрольних та
аудиторських завдань з метою одержання необхідної інформації про
наявні відхилення; одержання комп‘ютерних управлінських рішень;
здійснення аналізу та прогнозування господарсько-фінансової
діяльності підприємства.
Принципи автоматизації бухгалтерського обліку забезпечують
єдиний підхід до розробки окремих елементів системи та єдиного
функціонування.
В умовах автоматизованої обробки інформації змінюється
цільове призначення бухгалтерського обліку, він стає складовою
частиною системи управління підприємством. Введення в практику
автоматизованих інтегрованих систем обліку, контролю та аудиту і
розподілених систем обробки даних дає можливість комплексно
вирішувати завдання не лише з обліку, але й з контролю, аналізу та
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аудиту. За допомогою таких систем можна здійснювати оцінку
фактичного стану підприємства, а також прогнозувати і моделювати
управлінські рішення.
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У статті розглянуто аспекти транскордонного співробітництва
прикордонних територій, як пріоритетного напрямку розвитку регіональної політики
та чиннику реалізації євроінтеграційних прагнень, відображених у Державній
стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року та Державній
програмі розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки,
у
контексті створення нової платформи для залучення європейських інвестицій. На
основі власного наукового дослідження визначено очікуваний економічний ефект від
новоствореної платформи- Асоціації органів місцевого самоврядування «Мережі
співпраці прикордонних територій», спираючись на основні положення розробленої
Стратегії.
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The article deals with the aspects of cross-border cooperation of border areas, as
priority direction of development of regional policy and factor of realization of European
integration aspirations, reflected in State strategy of regional development of Ukraine on a
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period by 2020 and State program of development of cross-border cooperation for 2011 2015, in the context of creation of new platform to attract European investments. Basing on
own scientific research it is determined the expected economic effect of new-created
platform-network cooperation of border territories, basing on main principles of the worked
out Strategy.
Key words: cross-border cooperation, border cooperation, European investments,
cross-border cooperation programs, regional development.
В статье рассмотрены аспекты трансграничного сотрудничества
приграничных территорий, как приоритетного направления развития региональной
политики и фактору реализации евроинтеграционных стремлений, отраженных в
Государственной стратегии регионального развития Украины на период до 2020 года
и Государственной программе развития трансграничного сотрудничества на
2011-2015 годы, в контексте создания новой платформы для привлечения европейских
инвестиций. На основе собственного научного исследования определены ожидаемый
экономический эффект от новосозданной платформы- Ассоциации органов местного
самоуправления «Сети сотрудничества приграничных территорий», опираясь на
основные положения разработанной Стратегии.
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В умовах глобальної ринкової економіки однією з найбільш
актуальних проблем соціально-економічного розвитку Україні є
недосконалість сучасної державної регіональної політики, яка повинна
ґрунтуватися на перенесенні пріоритетів розвитку з відомчо-галузевих
підходів на цілісно-територіальні, оптимізації відносин між центром та
регіонами, врахуванні єврорегіональних тенденцій розвитку держави,
яка проголосила інтеграцію до Європейського Союзу стратегічною
метою своєї зовнішньої політики. Одним із значних ресурсів
регіональної політики України може і має бути транскордонне
співробітництво областей і територіальних громад із регіонами та
громадами сусідніх країн задля формування конкурентних переваг
територій, що приведуть до сталого зростання економіки і підвищення
рівня життя. Проте найкращою умовою успішної діяльності у сфері
сталого місцевого розвитку, що охоплює створення та реалізацію
стратегій, програм та проектів, що сприяють економічному зростанню
є створення своєрідного транскордонного регіону-платформи для
європейських інвестицій.
Формування системи транскордонного співробітництва за
європейськими стандартами в Україні є питання теорії і практики
європейської інтеграції України, адже саме розбудова європейського
рівня транскордонного співробітництва може стати конкретною
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презентацією європейських намірів України.
Питання транскордонного співробітництва в регіональному
розвитку висвітлювались у працях таких вчених: З. Петренко,
Н. Луцишин, П. Бєлєнький, М. Максилічук, О. Хомра,
М. Долішній, І. Шовкун, І. Михасюк, І. Мальський, Н. Мікула,
Р. Федан, І. Струденніков. Стосовно транскордонної співпраці
Шацького району чимало наукових досліджень і праць написано
працівниками Шацького національного природного парку. Щодо
новоствореної платформи- «Мережа співпраці прикордонних
територій» дослідження не проводились.
Незважаючи на цінність уже проведених досліджень у сфері
транскордонного співробітництва існує ряд невирішених теоретичних
та практичних питань, що потребують подальшого дослідження і
детального вивчення.
Метою статті є доведення соціально-економічної значимості та
визначення очікуваного економічного ефекту створеної «Мережі
співпраці прикордонних територій», як платформи з об‘єднаних
прикордонних територій.
Транскордонне співробітництво в регіональному розвитку, як
специфічна сфера міжнародних і міждержавних стосунків, яка
здійснюється на основі чітких критеріїв і принципів і є невід‘ємною
складовою сучасних міжнародних відносин, визначає його здатність
до мобілізації та ефективного використання існуючого потенціалу
прикордонних регіонів і територій, а також до оптимального
поєднання їх можливостей та ресурсів.
Сталий місцевий розвиток найчастіше трактується, як процес
стратегічного партнерства місцевого самоврядування, бізнесу та
громади, спрямований на заохочення інвестицій в нові та існуючі
підприємства з високим потенціалом зростання та створення робочих
місць з високою продуктивністю праці. Він є результатом спільної
роботи місцевих громад, задля формування конкурентних переваг
територій, що приведуть до сталого зростання економіки і підвищення
якості життя всіх членів громади, незалежно від віку, статі, соціальної
приналежності.
Діяльність у сфері сталого місцевого розвитку
охоплює створення та реалізацію стратегій, програм та проектів, які
забезпечують формування такого бізнес-клімату та місцевих умов
(тверда та м‘яка інфраструктура), що сприяють економічному
зростанню.
В умовах глобальної ринкової економіки міста та регіони
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виступають як окремі ринки. Тому територіальні громади на базі
існуючих та створюваних місцевих факторів виробництва – природних, фізичних,
людських, інтелектуальних, інституційних,
інфраструктурних – будують власну самоокупну
конкурентну
економічну систему. Вони використовують різноманітні інструменти
сталого місцевого розвитку і позиціонують себе по відношенню до
інших громад, щоб отримати конкурентні переваги у залученні
зовнішніх ресурсів та високопродуктивних інвестицій, створюють
умови для розвитку підприємств та малих бізнесів, розвивають
експортне спрямування, поліпшують інфраструктуру, в тому числі
туристичну, інтегруються у світову економіку, підвищують доходи та
добробут громади.
Віднедавна на теренах Волинської області розпочала свою
активну діяльність новостворена організація-Асоціація органів
місцевого самоврядування «Мережа співпраці прикордонних
територій», яка згідно своїх стратегічних цілей буде виступати
платформою для європейських інвестицій і виконуватиме ряд
першочергових цілей, а саме налагодження співпраці між органами
влади, державними та недержавними інституціями, які забезпечують
сталий місцевий розвиток; розбудова інституційної спроможності
Мережі на підтримку процесів місцевого розвитку; аналітична,
інформаційна та консультативна діяльність з місцевого економічного
розвитку для територій-учасників; навчально-методична діяльність з
підготовки нових послуг для місцевого економічного розвитку. Така
структура утворилась унаслідок об‘єднання прикордонних територій
області: Шацького, Любомльського, Турійського, Ковельського
районів та м.Нововолинськ, що в подальшому дозволить одночасно
впроваджувати там програми та проекти, покликані вирішити
проблеми та завдання, що зважаючи на ідентичні природні, соціальні,
географічні та економічні чинники, є однаковими. Пошук вдалого
рішення в одному із районів може бути використаний як позитивний
досвід для решти.
Спираючись на успішний досвід польських органів
самоврядування (ідея створення таких спільнот належить
представникам Національної економічної палати Польщі), де такі
об‘єднання діють вже не перший рік, можна сподіватись на
результативну діяльність Мережі на Волині.
Мережа співпраці вже реалізувала чимало заходів, покликаних
на розвиток транскордонного співробітництва в Україні, навчань та
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семінарів стосовно написання та впровадження проектів, проводила
обмін досвідом із польськими колегами щодо розвитку туристичнорекреаційної та природоохоронної сфери.
На даному етапі європейської співпраці найважливішою є
проблема підготовки кадрів, які б змогли опанувати техніку написання
проектів і програм для залучення європейських інвестицій і грандів. В
даний час жоден із вищих навчальних закладів не береться навчати
студентів грамотності підготовки і написання проектів, а за умови
його фінансування ще й координування на протязі реалізації проекту,
що загалом різко скорочує кількість проектів і грандів, які отримують
фінансування.
В процесі пошуку оптимальних рішень для даної проблеми ми
вирішили дослідити зміни, які відбудуться у напрямку
транскордонного співробітництва за умови проведення «Мережею
співпраці прикордонних територій» спеціальних навчань і підготовки
кадрів, які розробляли б та координували проекти згідно європейських
програм розвитку.
Припустимо, що 4 райони та 1 місто одночасно підготували
проект, що передбачає каналізування належних територій згідно
програми транскордонного співробітництва «Польща-БілорусьУкраїна». Враховуючи значну кількість заявок і величезну
конкуренцію, як свідчить практика, протягом одного періоду подачі
написаних проектів отримати фінансування може лише один з
проектів територій, що передбачає каналізування. Тобто, лише 1 з 5
проектів протягом року має можливість бути профінансованим (лише
при умові правильної підготовки і подачі, адже доопрацюванню не
підлягає). Отже, для каналізування 4 районів і 1 міста потрібно
затратити, як мінімум 5 років (щороку впровадження проекту на одній
з територій).
Підрахуємо приблизні фінансові витрати на підготовку і подачу
проекту. За даними досліджень середня вартість насипання проекту
транскордонного співробітництва становить 4 тис.грн. (середній за
складністю проект). Отже, враховуючи затрати часу і щорічну подачу
проекту районом чи містом, загалом потрібно витратити 60 тис.грн.
(див. таблицю 1).
Отож, щоб реалізувати 5 однакових за змістом проектів згідно
обраної програми потрібно затратити, як мінімум 7 років і 60 000
тис.грн.
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Роки

Любомський район

Турійський
район

Ковельський район

м.Нововолинськ

Всього

І

4 000 грн.
(фінансув
ання
проекту)

4 000 грн.

4 000 грн.

4 000 грн.

4 000 грн.

20 000
грн.

ІІ

проект на
етапі
впровадж
ення

4 000 грн.
(фінансува
ння
проекту)

4 000 грн.

4 000 грн.

4 000 грн.

16 000
грн.

ІІІ

проект
виконани
й

проект на
етапі
впрровадж
ення

4 000 грн.
(фінансування
проекту)

4 000 грн.

4 000 грн.

12 000
грн.

ІV

проект
виконани
й

проект
виконаний

проект на етапі
впровадження

4 000 грн.
(фінансуваня
проекту)

4 000 грн.

8 000
грн.

V

проект
виконани
й

проект
виконаний

проект
виконаний

проект на
етапі
впровадженн
я

4 000 грн.
(фінансува
ння
проекту)

4 000
грн.

VI

Таблиця 1
Шацький
район

проект
виконани
й

проект
виконаний

проект
виконаний

проект
виконаний

проект на
етапі
впровадже
ння

VII

60 000
грн.
проект
виконани
й

проект
виконаний

проект
виконаний

проект
виконаний

проект
виконаний

Згідно Стратегії та Статуту «Мережа співпраці прикордонних
організацій» зможе одночасно написати і впровадити проект по
каналізуванню територій, що дозволить скоротити витрати часу до 1
року і матеріальні затрати до 4 тис.грн. та водночас зекономити 56
тис.грн. і 6 років, які можна використати для впровадження нових
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проектів та грантів відповідних програм.
Транскордонне співробітництво в сучасному світі є одним з
найуспішнішіх видів інтеграції у світовий простір, оскільки надає ряд
переваг країнам учасниць. Так, наприклад, для країн-учасниць євро
регіонів вигідним є те, що вони виступають «локомотивами» у
співробітництві країн ЄС з іншими країнами. Таким чином створення
Асоціації органів місцевого самоврядування «Мережа співпраці
прикордонних територій» є значною перевагою у інтеграції України
до ЄС у плані зміцнення стосунків між сусідніми країнами та
розширення сторін співпраці з Європейським Союзом.
Окрім того Мережа співпраці в ході своєї поточної діяльності
вирішує ряд проблем, які є перепонами для сталого місцевого
розвитку. Серед ряду таких проблем є проблеми з плануванням
розвитку власних та прилеглих територій, брак адміністративної та
фінансової стійкості органів місцевого самоврядування у прийнятті
рішень щодо сталого місцевого розвитку, недостатнє фінансування з
державного бюджету для територіальних громад, відсутність
спадковості дій щодо сталого місцевого розвитку при зміні складу
органів місцевого самоврядування, пріоритетність вирішення
щоденних проблем над стратегічним розвитком в системі
муніципального управління та інші.
Саме Мережа співпраці, як новий інститут суспільства,
незалежна і самостійна платформа для інвестицій зможе вирішити ряд
першочергових проблем та перепон сталого місцевого розвитку на
своїх територіях, здійснити підбір кадрів, навчання та обмін досвідом
із закордонними партнерами, а також залучення таких кадрів до
написання проектів та грандів європейських програм і подальше
координування профінансованих проектів.
На мою думку, на сучасному етапі транскордонне
співробітництво в Україні часто є виключно винятковим явищем, адже
лише окремі регіони спромоглися здійснити ряд заходів для
активізації практичної регіональної політики. Для того аби
транскордонне співробітництво набуло практичного характеру в
регіональній політиці потрібно ряд першочергових законодавчих
процедур, втілення ініціатив місцевих громад, створення та
повноцінна діяльність єврорегіонів та платформ для європейських
інвестицій, інституцій, які б стали не лише теоретиками, а й
практиками у сфері транскордонного співробітництва та сталого
місцевого розвитку.
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Актуальність дослідження полягає в тому, що за сучасних
ринкових відносин розвиток аграрного сектору супроводжується
новими тенденціями розвитку АПК, зміною структури виробництва,
характером
зайнятості
сільського
населення,
зумовленими
реструктуризацією сільськогосподарських підприємств і створенням
на їх основі нових господарських структур на засадах приватної
власності. Зокрема, широкого розповсюдження набули фермерські
господарства.
Водночас
реорганізація
сільськогосподарських
структурних одиниць викликала необхідність змін у веденні
бухгалтерського обліку.
Трансформація форм власності й господарювання та розвиток
фермерства в аграрному секторі економіки України широко висвітлені
в працях таких вчених, як Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М.,
124

Долинський С.В., Бурик А. Ф., а дослідження обліку у фермерських
господарствах висвітлені вченими Сук Л.К., Огійчук М.Ф.,
Лінник В.Г., Дем`яненко С.І. та іншими.
У зв‘язку з цим метою дослідження є розкриття особливостей
організації обліку у фермерських господарствах.
Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності
громадян зі створенням юридичної особи, які виявили бажання
виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її
переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних
ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства,
відповідно до закону "Про фермерське господарство", від 19.06.2003
року №973-I [1].
Значення і необхідність обліку у фермерських господарствах
обумовлюється, з одного боку, потребою в інформації про наявне в
господарстві майно, обсяги виробництва продукції, доходи і витрати, а
з іншого боку – зобов‘язанням надання в державні установи
інформації про результати фінансово-господарської діяльності [2].
Фермерське господарство діє на основі Статуту. У Статуті
зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження,
адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна
(складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними
рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші
положення, що не суперечать законодавству України.
Згідно ст.3 ЗУ «Про фермерське господарство» членами
фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти,
які досягли 14-річного віку, інші члени сім'ї, родичі, які об'єдналися
для спільного ведення фермерського господарства, визнають і
дотримуються положень Статуту фермерського господарства.
Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які
працюють у ньому за трудовим договором (контрактом). до членів
сім'ї та родичів голови фермерського господарства відносяться
дружина (чоловік), батьки,
діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим,
падчерка, пасинок, рідні та двоюрідні брати та сестри, дядько, тітка,
племінники як голови фермерського господарства, так і його дружини
(її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних стосунках
першого ступеня споріднення з усіма вищезазначеними членами сім'ї
та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка або дружини, її
чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або
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дружини, у тому числі усиновлені ними діти).
Новоствореним фермерським господарствам та фермерським
господарствам
з
відокремленими
фермерськими
садибами,
фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та
розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях,
визначених в установленому порядку Кабінетом Міністрів України, на
безповоротній основі кошти надаються на такі цілі: відшкодування
вартості розробки проектів відведення земельних ділянок для ведення
фермерського господарства; відшкодування частини витрат,
пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків, та
часткову компенсацію витрат на придбання одного трактора,
комбайна, вантажного автомобіля, будівництво та реконструкцію
тваринницьких
приміщень,
включаючи
вартість
проектнокошторисних документів, страхування фермерських господарств;
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів
фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних
закладах; розширення досліджень з проблем організації і ведення
виробництва у фермерських господарствах, видання рекомендацій з
питань використання досягнень науково-технічного прогресу в
діяльності фермерських господарств. На поворотній основі допомога
надається для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції,
на здійснення виробничої діяльності та інші передбачені статутом
Українського державного фонду підтримки фермерських господарств
цілі під гарантію повернення строком від трьох до п'яти років.
Іншим фермерським господарствам надається допомога за
рахунок Державного бюджету України і місцевих бюджетів, у тому
числі через Український державний фонд підтримки фермерських
господарств, на поворотній основі строком до п'яти років на цілі:
придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, на
виробництво та переробку сільськогосподарської продукції,
будівництво та реконструкцію виробничих і невиробничих приміщень,
у тому числі житлових, закладення багаторічних насаджень, розвиток
кредитної та обслуговуючої кооперації, зрошення та меліорацію
земель.
В основу зарубіжної практики ведення обліку діяльності
фермерських господарств покладено використання методу "витрати –
випуск", що ґрунтується на порівнянні доходів господарства з
витратами на постачання, виробництво та реалізацію. Тобто під
витратами мається на увазі сукупність ресурсів, витрачених під час
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операцій з обміну. При цьому найбільшу питому вагу становлять
витрати виробництва, які корегуються на суму зміни залишків запасів,
визначену засобами інвентаризації.
Такий підхід обумовлюється тим, що всі одержані запаси
визнаються матеріальними витратами виробництва.
Відповідно облік витрат ведуть одним із методів – наростаючим
або касовим. Перший передбачає врахування залишків матеріальних
цінностей на кінець року, другий – ні [3].
Основними документами, які використовуються для організації
обліку у фермерських господарствах, є Закон України № 973-IV від 19
червня 2003 року "Про фермерське господарство" (зі змінами та
оповненнями), Закон України № 996-XIV від 16 липня 1999 року "Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" (зі змінами та
доповненнями), Методичні рекомендації щодо організації та ведення
бухгалтерського обліку у фермерських господарствах. Згідно з
Методичними
рекомендаціями
з
організації
та
ведення
бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах,
затверджених іністерством аграрної політики України від 02.07.2001 р.
№ 189 існує чотири форми ведення бухгалтерського обліку у
фермерських господарствах [4]:
- проста. Просту форму обліку застосовують ті фермерські
господарства, працівниками яких є виключно члени однієї родини, без
залучення найманих працівників. Основним регістром даної форми
обліку є Книга обліку витрат і доходів, де відображаються
господарські операції без застосування подвійного запису.;
- спрощена (з подвійним записом) – для фермерських
господарств із середньообліковою чисельністю працівників за звітний
період до 10 осіб включно, крім членів сім‘ї та обсягом виручки за рік
не більше 500 тис. грн. Основним регістром даної форми обліку є
Журнал реєстрації господарських операцій, що базується на
подвійному записі господарських операцій. Реєстрами аналітичного
обліку є Відомість обліку основних засобів, Відомість обліку
розрахунків, Відомість обліку витрат виробництва;
- спрощена для господарств, що відповідають статусу малих
підприємств, - для фермерських господарств із середньообліковою
чисельністю за звітний період до 50 осіб включно та обсягом валового
доходу від реалізації продукції до від 500 тис. грн. до 2,5 млн. грн. –
ведуть бухгалтерський облік за спрощеним Планом рахунків та
складають фінансову звітність відповідно до П(С)БО 25 «Фінансовий
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звіт суб‘єкта малого підприємництва»;
- загальна – для решти господарств.
На
сьогодні
фермерські
господарства
переважно
використовують просту та спрощену форми бухгалтерського обліку,
але це й зручно для самих товаровиробників, значно скорочується
статистична база щодо фермерського виробництва. Основним
регістром за простою формою обліку є Книга обліку доходів та витрат.
За даними її записів можна отримати відомості про хід господарського
процесу, скласти декларацію про доходи та за потреби отримати
інформацію з ПДВ, баланс та звіт про фінансові результати. Однак для
забезпечення більшої інформативної бази та визначення фінансового
результату діяльності фермерських господарств різними способами
ефективнішим є використання організації обліку із застосуванням
спрощеного плану рахунків [5].
Фермерським господарствам, які ведуть діяльність за простим
технологічним процесом та відповідають критеріям віднесення
підприємств до числа малих, доцільно використовувати спрощену
форму бухгалтерського обліку. Основним регістром при цьому буде
Журнал - Головна книга з використанням рахунків типового Плану,
але кількість яких відповідає обсягу показників звітності.
Згідно даних Державної служби статистики в Україні станом на
1 липня 2013 р. зареєстровано 40 856 фермерських господарств.
Станом на 1 листопада 2012 р. в Україні було зареєстровано 40
676 фермерських господарств. Таким чином, за звітний період
кількість зареєстрованих фермерських господарств в Україні зросла на
0,4%.
Станом на 1 липня 2013 р. площа землі в користуванні
фермерських господарств становила 4451,7 тис. га, у тому числі ріллі 4321,5 тис. га.
В середньому на одне господарство припадає 109,0 га
сільськогосподарських угідь.
Найбільше зареєстрованих фермерських господарств у Одеській
області (5 322) та Миколаївській обл. (3 935), найменше - ІваноФранківський (569) та Рівненський обл. (511).
Згідно з Порядком використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання підтримки фермерським
господарствам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 року №1102, новостворене фермерське
господарство у період становлення (перші три роки після державної
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реєстрації) на конкурсних засадах може претендувати на отримання
коштів на безповоротній основі за бюджетною програмою "Фінансова
підтримка фермерських господарств" і на поворотній основі за
бюджетною
програмою
"Надання
кредитів
фермерським
господарствам".
У 2013 році з державного бюджету за бюджетною програмою
КПКВК 2801460 «Надання кредитів фермерським господарствам» для
надання кредитів фермерським господарствам області передбачено
2334,8 тис. гривень, з них використано 175 тис. грн.
Через невелику кількість основних засобів у фермерських
господарствах, облікові записи будуть не по кожній групі. Але в будь–
якому випадку систематизація обліку сприяє не лише чіткості, але й
полегшує його ведення. Приблизно один раз на рік потрібно
вираховувати і записати в техпаспорти транспортних засобів обсяг
робіт, виконаних автомобілями, тракторами, комбайнами. Це нам
дасть своєчасно здійснювати профілактичні роботи автомобілів та
уникати зайвих витрат на їх непередбачуваний ремонт.
Проблемами
бухгалтерського
обліку
у
фермерських
господарствах є:
проблема визначення суми витрат при майбутньому продажі,
через негативну економічну ситуацію на ринку сільськогосподарської
продукції;
потребує змін книга обліку доходів і витрат, яка надто
громіздка;
оцінка біологічних активів та сільськогосподарської продукції;
застарілі методичні рекомендації.
Вирішення даних проблем спростить ведення бухгалтерського
обліку у фермерських господарствах, та зменшить їх великі об‘єми
ведення.
Зважаючи на те, що методичні рекомендації, якими регулюється
ведення бухгалтерського обліку фермерських господарств були
прийняті тоді, коли не було розмежування між фермерськими та
особистими селянськими господарствами, деякі з положень
потребують зміни. В обліку фермерських господарств не можна
застосовувати
загальні
принципи
організації
обліку
сільськогосподарських підприємств, тому що облік в них повинен
бути малозатратним та спрощеним.
Виходячи з даних проблем, можна запропонувати заходи
покращення ведення обліку у фермерських господарствах:
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- удосконалення орендних відносин;
- створення комісії з покращення рівня кваліфікації бухгалтерів
у сфері аграрного виробництва;
- удосконалення обліку біологічних активів фермерських
господарств;
- спрощення ведення обліку, що дасть можливість спростити
звітність фермерських господарств та забезпечити всі потреби
управління;
- удосконалення існуючих аналітичних та синтетичних регістрів
та розробка їх нових форм, які дозволять спростити облік;
- застосовування новітніх енерго – та ресурсозберігаючих
технологій і ефективної взаємодії з ринковими суб'єктами;
Великі фермерські господарства можуть вести облік за
меморіально-ордерною, журнальною або журнально-ордерною чи
автоматизованою формами на загальних підставах з використанням
Плану рахунків та стандартів бухгалтерського обліку. При цьому
головним регістром при меморіально-ордерній формі буде Журналголовна та меморіальні ордери, а при журнально-ордерній – Головна
книга, яка ведеться на основі журналів або журналів – ордерів.
На підставі даних опису майна складають вступний баланс. В
Господарствах, які використовуватимуть просту форму обліку,
вступний баланс складається за бажанням власника.
На організацію обліку у фермерському господарстві прямо
впливає його спеціалізація. Якщо виробництво спеціалізоване на одній
групі культур або тварин, то облік витрат доцільно вести в цілому по
господарству. У випадку кількох напрямів діяльності, де є окремі види
товарної продукції, слід вести деталізований облік за центрами витрат
щодо кожного об'єкта обліку з окремого виду продукції. При цьому
особливості виявляються не лише в синтетичному обліку, калькуляції,
а, в першу чергу, в документальному оформленні операцій. Якщо
фермерське господарство відноситься до категорії великих
підприємств, то для організації бухгалтерського обліку воно може
скористатися Методичними рекомендаціями з організації та ведення
бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою [4].
У процесі ведення бухгалтерського обліку на фермерському
господарстві є три основні особливості.
По-перше, як правило, бухгалтерський облік у фермерських
господарствах веде його голова чи один із членів господарства, але
зазначені особи не досить добре розуміються на обліку. Тому облік
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має бути максимально спрощеним.
По-друге, для фермерського господарства властиве здійснення
окремих специфічних господарських операцій, які на інших
підприємствах проводяться не часто:
- засновники фермерського господарства здебільшого вносять до
складеного капіталу не майно, а лише права користування ним;
- членам господарства виплачується не заробітна плата, а певна
частка з отриманого господарством доходу.
Таким чином, ці операції потрібно коректно відображати в
бухгалтерському обліку.
По-третє,
фермерське
господарство
займається
сільськогосподарською діяльністю. Отже, в процесі ведення
бухгалтерського обліку господарство повинне враховувати всю
специфіку обліку в сільському господарстві [4].
Фермерське господарство має значні права і самостійність, а,
відповідно, більше проблем щодо організації діяльності, серед яких
варто виділити:
економічних показників: виручки, валового доходу, витрат, прибутку
тощо.
еликої кількості облікових
реєстрів, що впливає на трудомісткість обліку і подовження строку
облікової роботи
пов‘язано з тим, що на віддалених ділянках обліку (поля, комори та
інше) облікові функції виконують люди, які не мають спеціальних
навичок;
частіше за все інвентаризацію проводять один раз у кінці року, коли на
складах у ФГ найбільше продукції.
Тому важливо запропонувати ряд заходів щодо удосконалення
обліку на фермерських господарствах:
1. У фермерських господарствах доцільно спростити загальний
порядок проведення інвентаризації, який прийнято для великих
сільськогосподарських підприємств. Виходячи з особливостей
фермерського господарства, на нашу думку, повну інвентаризацію всіх
товарно-матеріальних цінностей варто проводити один раз на рік –
станом на 1 липня поточного року. Саме у цей період найменші запаси
сільськогосподарської продукції урожаю минулого року.
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2. Більшість фермерських господарств не здійснюють жодних
витрат, які можна було б віднести до майбутніх періодів, а тому немає
необхідності вести рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів». У
випадках, коли фермерське господарство орендує основні засоби в
інших підприємств чи здійснює підписку на газети чи журнали, такі
витрати настільки мізерні, що їх відразу можна віднести на витрати
виробництва.
3. Важливим є посилення ролі контролю та аналізу за
використанням виробничих витрат, що дасть змогу забезпечити
групування витрат відповідно до потреб аналізу, а отже впливати на
фінансові результати фермерського господарства.
Фермерські господарства зайняли важливе місце в суспільному
виробництві. Поява нових фермерських господарств допоможе
відновити
сільське
господарство
шляхом
виробництва
сільськогосподарської продукції. Дивлячись на покращення в системі
обліку фермерських господарств в порівнянні з 2001 роком, ми
можемо сказати про позитивне зрушення процесу обліку, але даний
процес все ще не досконалий і потребує подальших кроків спрощення.
Отже, підприємства малого бізнесу відіграють значну роль в економіці
країни, впливаючи на створення додаткових робочих місць та
насичення
ринку
сільськогосподарською
продукцією,
тому
необхідною умовою їх розвитку є значна підтримка з боку держави.
Фермерське господарство, як одна з основних ланок сучасного
агропромислового комплексу України, повинне якісно працювати, що
неможливо без правильного ведення бухгалтерського обліку. І саме
розуміння особливостей бухгалтерського обліку на фермерських
господарствах є, на думку автора, основним елементом цього процесу.
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У статті висвітлено основи організації трансакційних витрат на
підприємстві. Розглянуто проблеми, які пов’язані з їх обліком та запропоновано
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В статье освещены основы организации трансакционных издержек на
предприятии. Рассмотрены проблемы, связанные с их учетом и предложены
последовательность организации учета трансакционных расходов.
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Розробка способів оцінки величини витрат і визначення їх впливу
на ефективність діяльності суб‘єктів господарювання здійснюється на
основі трансакційних витрат. Вони охоплюють витрати на одержання
необхідної інформації про ціни та якість товарів, а також витрати,
пов'язані з веденням переговорів, оформленням контрактів та укладенням
угод. Оскільки трансакційні витрати займають вагоме місце у сукупності
витрат підприємства і в системі обліку розсіяні між рахунками витрат,
тому постає нагальна потреба в організації їх обліку.
Дослідженню питань трансакційних витрат присвячено праці
зарубіжних вчених, таких як: Д. Алена, О. Вільямсона, Г. Клейнера,
Р. Коуза, Д. Норта, Р. Ріхтера, Е. Фуруботна. Вітчизняними вченими, які
займалися даною проблемою є С. Архієреєв, Р. Капелюшніков,
В. Кокоревич, В. Кузьменко, С. Малахова, В. Милошик, М. Пушкаря,
А. Шастітко та інші. Але, незважаючи на вагомі здобутки науковців в
обліку трансакційних витрат, подальші дослідження потребують більш
глибшого та детального розгляду проблеми організації обліку
трансакційних витрат на підприємстві.
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Метою статті є висвітлення теоретико-методологічних основ та
методики обліку трансакційних витрат та дослідження їх проблем на
підприємстві.
Поняття трансакційних витрат було введено Р. Коузом в 30-і роки в
його статті «Природа фірми». Воно було використано для пояснення
існування таких протилежних ринку ієрархічних структур, як фірма. Р.
Коуз пов'язував утворення цих «острівців свідомості» з їх відносними
перевагами у плані економії на трансакційних витратах. Специфіку
функціонування фірми він вбачав у придушенні цінового механізму і
заміні його системою внутрішнього адміністративного контролю.
В рамках сучасної економічної теорії трансакційні витрати
отримали безліч трактувань, іноді діаметрально протилежних.
Так К. Ерроу визначає трансакційні витрати як витрати
експлуатації економічної системи. Ерроу порівнював дію трансакційних
витрат в економіці з дією тертя у фізиці. На підставі таких припущень
робляться висновки про те, що чим ближче економіка до моделі загальної
рівноваги Вальраса, тим нижче в ній рівень трансакційних витрат, і
навпаки.
У трактуванні Д. Норта Трансакційні витрати «складаються з
витрат оцінки корисних властивостей об'єкта обміну і витрат
забезпечення прав і примусу до їх дотримання». Ці витрати слугують
джерелом соціальних, політичних і економічних інститутів.
У теоріях деяких економістів трансакційні витрати існують не
тільки в ринковій економіці (Коуз, Ерроу, Норт), але й в альтернативних
способах економічної організації і зокрема в плановій економіці (С. Чанг,
А. Алчіан, Демсец). Так згідно Чангу максимальні трансакційні витрати
спостерігаються у плановій економіці, що в кінцевому рахунку визначає
її неефективність.
Величина і роль трансакційних витрат у сучасному суспільстві
досить вагомі. Вітчизняними науковцями пропонуються різні варіанти
бухгалтерського відображення трансакційних витрат, зокрема,
рекомендується вести такий облік на окремому рахунку 8-го класу, або
застосовувати транзитний або спеціальний рахунок.
Дослідження наукових праці з бухгалтерського обліку дозволило
виділити наступні підходи до відображення трансакційних витрат в
бухгалтерському обліку (рис.1).
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Підходи до бухгалтерського обліку трансакційних
витрат

Побудова нової неоінституційної моделі бухгалтерського обліку

Доповнення класу 8 «Витрати за елементами» рахунками
трансакційних витрат
Застосування транзитного рахунку «Трансакційні витрати»
Виділення аналітичних субрахунків у складі загальновиробничих
витрат
Виділення спеціального рахунку «Трансакційні витрати»
Введення відповідних субрахунків в розрізі адміністративних
витрат, витрат на збут, інших витрат діяльності
Створення додаткових аналітичних розрізів по рахунках витрат
діяльності для введення ознаки трансакційних витрат
Рис. 1. Підходи до бухгалтерського відображення трансакційних
витрат
Пропонуючи відповідний підхід до організації та методики
бухгалтерського обліку трансакційних витрат, автори конкретних
прикладів аналітичних розрізів рахунків або субрахунків до рахунків
обліку не наводять, а переважно вказують лише описові
характеристики.
Для досягнення успіху діяльності та ефективної організації
трансакційних витрат господарюючі суб‘єкти мають вести політику
витримуючи позицію гнучкого керівництва, яке пристосовується до
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трансформації зовнішніх обставин. Чим більше невизначеним і
комплексними є зовнішні обставини, тим обмеженішою і гнучкішою
має бути структура і тим більшою є потреба у вертикальних потоках
інформації між рівнями управління і в горизонтальних потоках між
функціональними підрозділами. Організація трансакційних витрат
значною мірою залежить від так званої атмосфери всередині
підприємства, культури спілкування як між працівниками однієї
ланки, так і за вертикальними зв‘язками, тобто між керівництвом та
підпорядкованими йому особами.
Отже, у сучасних умовах необхідно прагнути до гнучкої
структури організації і культури взаємовідносин, що сприятиме
оперативному реагуванню на неминучі зміни зовнішнього
середовища. У розрізі соціального управління в управлінській
діяльності підприємства організація трансакційних витрат є складовою
самої управлінської діяльності та полягає у тому, що впорядковує у
логічну систему продукти діяльності певних суспільних відносин
(об‘єкти управління) та органів управління (суб‘єкти управління), а
також здійснює вплив на осіб, що перебувають у ділових стосунках.
Організація трансакційних витрат на підприємстві має
базуватися на двох групах законів: законах організації, що
виявляються
в
статичних
структурах
(закон
композиції,
пропорційності та найменших) та законах організації, які виявляються
в
динаміці
(закон
онтогенезу,
синергії,
інформованостівпорядкованості, єдності аналізу і синтезу та самозбереження) [2].
В організації підприємства вагоме місце займає облік. Поняття
«облік господарської діяльності» краще характеризує сутність
системи, акцентуючи увагу на тому, що в ній відображаються об‘єкти,
явища і процеси, пов‘язані з економікою, з господарською діяльністю
підприємства [6, с. 80]. Роль обліку в ринковому середовищі полягає в
тому, що він організовується таким чином, щоб забезпечити
інформацією працівників управління про мікродіяльність кожного з
агентів ринку [6,102]. Ключовим завданням обліку є своєчасне
створення вірогідної та достатньої інформації про економічні об‘єкти,
яка необхідна для виконання функцій планування, контролю, аналізу,
регулювання в оперативному, поточному і стратегічному режимах [6,
с. 80].
Як відомо, система обліку складається з фінансового,
управлінського та стратегічного обліку. Інформація стратегічного
обліку потрібна для вищого рівня (директорат); фінансового обліку –
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середнього рівня, так званого рівня тактичного обліку; управлінського
обліку – операційного рівня (менеджмент).
Б. М. Богач визначає складові для ефективної організації обліку
витрат, пов‘язуючи її з конкретним об‘єктом. Він виділяє три складові,
що необхідні для раціональної організації обліку витрат: перша
складова – організація і технологія виробництва на підприємствах;
друга – облікова політика щодо витрат і собівартості; третя – це склад
та структура витрат [1, с. 65].
Отже, для ефективної організації обліку трансакційних витрат
необхідно в наказі про облікову політику зазначати відповідальних
осіб, які будуть займатися збиранням, обробкою та передачею
інформації про виникнення трансакційних витрат керуючій ланці
господарюючого суб‘єкта. Також необхідно зазначити склад та
структуру трансакційних витрат, що полегшить роботу відповідальної
особи по виокремленню даних витрат із загальної сукупності витрат.
Організацію обліку витрат необхідно здійснювати за допомогою
децентралізації управлінського процесу, що дасть можливість
виявляти ефективність діяльності кожного структурного підрозділу
підприємства. Інформаційна база обліку, аналізу та контролю
забезпечує процес управління структурними відповідальними
підрозділами, а також у сукупності формує систему сфер
відповідальності господарюючого суб‘єкта [3, с. 160]. Л. В.
Нападовська зазначає, що «виділення в структурі підприємства сфери
відповідальності дає змогу поєднувати централізоване керівництво з
максимальною ініціативою менеджерів структурних підрозділів в
інтересах досягнення спільної мети» [5, с. 470]. Сферою
відповідальності, на нашу думку, слід вважати відповідальність
окремих осіб, зокрема менеджерів, за окремі види витрат. Такі особи
наділені повноваженнями з питань розпорядження, прийняття
рішення, раціонального використання та звітування за ті види витрат,
за які вони несуть безпосередню відповідальність. Отже, доцільно
погодитися із думкою вчених і організовувати облік трансакційних
витрат на підприємстві необхідно за сферами відповідальності.
Збір
інформації
про
трансакційні
витрати
повинен
організовувати з усіх напрямків виникнення такого роду витрат
(відділу постачання, виробництва, реалізації, маркетингу, планування,
юридичного відділу та управління). Отримання достовірної та повної
інформації з усіх підрозділів про трансакційні витрати дозволить
більш ефективно та оперативно приймати управлінські рішення.
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Отже, організація трансакційних витрат на підприємстві
дозволяє господарюючому суб‘єкту займати конкуруючі позиції на
ринку. Для створення ефективної організації обліку трансакційних
витрат на підприємстві, необхідно в наказі про облікову політику
зазначати зміст та склад трансакційних витрат, а також сфери
відповідальності по виникненню таких витрат. Здійснювати
організацію обліку такого роду витрат необхідно з усіх видів
діяльності (операційна, фінансова та інвестиційна діяльність), а також
з усіх підрозділів, де виникають ці витрати. Для раціональної
побудови організації обліку трансакційних витрат на підприємствах
необхідно здійснювати управлінський облік такого роду витрат.
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Процес
виробництва
лісогосподарських
підприємств
зумовлений, передусім, використанням значної кількості виробничих
запасів. Для налагодження ефективної системи управління на
підприємстві важливу роль відіграє класифікації виробничих запасів,
яка залежить від специфіки діяльності. Це вимагає детального їх
дослідження з врахуванням специфіки лісової промисловості.
Дослідженням та аналізом теоретичних та практичних аспектів
обліку виробничих запасів сьогодні широко розглядають як
вітчизняні, так і зарубіжні вчені: Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В.,
Герасимчук Н.В., Атамас П.Й., Каверіна О.Д., Друрі К. Головними
питаннями, що порушуються в дослідженнях, є розробка нових і
впровадження існуючих методів і способів обліку виробничих запасів
виробничих витрат (зокрема матеріальних затрат виробничих запасів),
калькулювання собівартості продукції, бюджетування та проведення
аналізу інформації для використання під час прийняття управлінських
рішень. Проте питання їх класифікації, зокрема, на підприємствах
лісового господарства, залишаються недостатньо дослідженими та
потребують ґрунтовного вивчення.
Дослідження підходів до класифікації виробничих запасів та
визначення особливостей їх класифікації на підприємствах лісової
промисловості для вдосконалення системи управління.
Для обліку виробничих запасів в умовах реформування
економіки набуває особливої актуальності класифікування в зв'язку з
потребою отримати точної і достовірної інформації.
З метою налагодження ефективної системи управління
виробничими запасами на лісовому господарстві необхідно перш за
все вивчити можливі напрямки класифікації останніх з урахуванням
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специфіки діяльності підприємства
Сопко В.В [3, с. 261] вважає, що у бухгалтерському обліку,
класифікація виробничих запасів доцільна за такими групами
(субрахунками): сировина і матеріали (в т. ч. основні, допоміжні);
куповані напівфабрикати; тара і тарні матеріали;паливо; будівельні
матеріали, конструкції, деталі та обладнання до встановлення; запасні
частини;
матеріали,
передані
у
переробку;
матеріали
сільськогосподарського
призначення;
інші
матеріали.
Саме
класифікацію виробничих запасів за субрахунками Бутинець Ф.Ф.
[2, с. 412] розглядає як найбільш важливу і раціональну. При цьому
вчений також наголошує, що цей поділ має умовний характер і часто
залежить лише від кількості матеріалу, використаного на виробництво
різних видів продукції.
Ткаченко Н.М. також подає класифікацію запасів за планом
рахунків бухгалтерського обліку, проте паралельно ще пропонує
класифікацію запасів за економічним змістом, виділяючи дев‘ять
класифікаційних ознак: за місцем перебування, наявністю на
підприємстві, наявністю на початок та кінець періоду, стосовно до
балансу, ступенем ліквідності, обсягом, сферою використання,
складом та структурою [4, с. 458–459].
Як зазаначає Н.С. Котляревська, для ефективного управління
лісовим господарством важливо сформувати комплекс управлінських
заходів, спрямованих на комплексне використання природних
ресурсів, покращення якості життя та збереження довкілля. Цього
можна досягти впровадженням системи аналітичного обліку за
сферами відповідальності, що досить актуально для розгалуженої
структури підприємств лісового господарства [2]. Головною метою
такої системи має бути забезпечення управлінського персоналу
інформацією про комплексне і невиснажливе використання лісових
ресурсів окремими підрозділами і відповідальними особами, а також
реалізацію продукції лісового господарства, що є вирішальним
фактором для забезпечення лісового господарства власними коштами.
На основі дослідження думок і матеріалів окремих науковців по
класифікації виробничих запасів запропоновано варіант видів запасів
лісового господарства (табл.1).
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Таблиця 1
Характеристика основних видів запасів лісового господарства
№
з/п
1

1

Класифікація
групи за
призначенням
2
За
призначенням і
причинами
утворення

Вид запасів

Характеристика

3

4
Частина виробничих запасів і товарних
запасів, що забезпечують безперервність
виробничого
процесу
між
двома
черговими поставками
Запаси, що утворюються при сезонному
виробництві продукції чи сезонному
транспортуванні
Запаси, що знаходяться на складах
підприємства
Запаси, що знаходяться в процесі обробки

Постійні

Сезонні
Складські

2

За місцем
знаходження

У виробництві
В дорозі

3

За рівнем
наявності на
підприємстві

Нормативні
Понаднормативні

4

За наявністю на
початок і кінець
звітного періоду

Початкові
Кінцеві
Балансові

5

По відношенню
до балансу

Позабалансові

Продукція, що відвантажена споживачу і
ще ним не отримана, знаходиться в дорозі
Запаси, що відповідають запланованим
обсягам
запасів,
необхідним
для
забезпечення
безперебійної
роботи
підприємства
Запаси, що перевищують їх нормативну
кількість
Величина запасів на початок звітного
періоду
Величина запасів на кінець звітного
періоду
Запаси, що є власністю підприємства і
відображаються в балансі
Запаси, що не належать підприємству і
знаходяться на ньому через визначені
обставини

Отже, виробничі запаси лісового господарства поділяються на
дві основні категорії: ті, що забезпечують процес виробництва та
призначені для обслуговування діяльності підприємства та допоміжні
матеріали, що забезпечують нормальний хід процесу виробництва та
господарські потреби.
Проведене дослідження свідчить, що важливою передумовою
управління виробничими запасами на підприємстві є чітка
класифікація з урахуванням певної галузі. Розглянуті наукові джерела
свідчать, що підходи до класифікації виробничих запасів істотно
різняться. Велика різноманітність класифікаційних ознак виробничих
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запасів, з одного боку, заважає їх вивченню, а з іншого – спонукає до
формулювання нових підходів до класифікації. Класифікація
виробничих запасів є основним елементом системи управління
запасами, тому в ході статі розроблено систему класифікації
виробничих запасів з врахуванням специфіки вугледобувних
підприємств.
Таким чином, в літературних джерелах науковцями
розглядаються різні ознаки за якими класифікують виробничі запаси,
проте і досі не виділено чіткої єдності у виділенні відповідних видів
запасів, немає системності у розкритті класифікаційних ознак та
одиниць. Істотні особливості функціонування підприємств лісового
господарства впливають на організацію та ведення обліку. На нашу
думку, основними класифікаційними ознаками, що можна виділити
при поділі виробничих запасів лісомисливських підприємств є такі:
функціональне призначення, місце знаходження, час зберігання на
підприємстві, період використання, мета формування, джерелом
постачання та походженням.
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In this article reviewed basic receptions of enterprises financial condition analysis
and defined basic problems of their use for estimation of native enterprises financial
condition. Proposed possible ways to decision this problems.
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techniques to the analysis of financial condition.
В статье исследованы основные приемы и методические подходы к анализу
финансового состояния предприятий. Определены основные проблемы их применения
в оценке финансового состояния отечественных предприятий и предложены пути их
решения.
Ключевые слова: анализ финансового состояния, финансовое состояние,
методические подходы и приемы к анализу финансовjго состояния.

Важливою проблемою багатьох вітчизняних підприємств є
підвищення ефективності їх функціонування та забезпечення
економічного зростання в умовах посилення конкуренції як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Інструментом подолання
вказаної проблеми є фінансовий аналіз, який покликаний
ідентифікувати зміни фінансових
результатів, контролювати
відношення фінансових показників підприємства та його головних
конкурентів, визначати загрозу банкрутства, ризиків капіталовкладень,
а також орієнтувати на вирішення ряду інших аспектів покращення
фінансово-господарської діяльності з метою довгострокового
планування розвитку та прийняття відповідних управлінських рішень.
Формами прояву фінансової нестабільності є низка явищ, які
взаємопов‘язані між собою, та, безперечно, впливають на фінансові
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показники діяльності підприємства. Динаміка кожного з них, окремо
від інших, не завжди свідчить про позитивні чи негативні моменти у
діяльності підприємства, оскільки може викликатись чи навіть
провокуватись суб‘єктивними обставинами. Тому, особливої
актуальності набуває проблема розробки комплексного підходу до
управління фінансовими показниками діяльності підприємства як у
поточному, так і в перспективному періодах.
Варто зазначити що під фінансовим станом варто розуміти
результат взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин
підприємства,
який
визначається
сукупністю
виробничогосподарських чинників, а також характеризується системою
показників, що відображають наявність, способи формування,
розміщення і використання фінансових ресурсів. Тобто фінансовий
стан - це одна з найважливіших характеристик діяльності
підприємства, яка у своїй основі містить динамічні, повторювані,
часто нерівномірні процеси руху фінансових ресурсів. Тому метою
оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення
ефективності їх формування, розміщення і використання. Вона має
конкретизуватись відповідними поточними завданнями. Серед
основних
варто
відмітити:
забезпечення
необхідного
рівня рентабельності
виробництва,
зміцнення
комерційного
розрахунку, зниження собівартості, визначення рівня економічної
безпеки як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним
зобов'язань перед бюджетом, кредиторами та іншими установами [1].
Використання того чи іншого методичного підходу,
об‘єктивність отриманих даних залежать від ряду зовнішніх і
внутрішніх факторів. Серед основних факторів, які чинять вплив на їх
застосування варто відзначити національні відмінності у стані
економічного розвитку (стійкості економічної системи), стабільності
законодавства, можливостях інтерпретації даних, нормативах для
порівняння
у
процесі
аналізу,
необхідності
доповнення
неформалізованих методів формалізованими тощо.
Головна мета діяльності підприємства – проаналізувати, де, коли
і як використовувати фінансові ресурси для ефективного розвитку
виробництва і здобуття максимуму прибутку. Процес проведення
фінансового аналізу повинен мати свою технологію - послідовність
кроків, направлених на виявлення причин зміни стану підприємства і
важелів його оптимізації.
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Дослідження та узагальнення вітчизняного досвіду та практики
господарювання на підприємствах свідчать про відсутність
уніфікованої системи показників для визначення фінансового стану
підприємства. Це ускладнює і фактично робить неможливим
здійснення адекватної оцінки фінансового стану підприємства.
Рекомендовані в вітчизняній та зарубіжній літературі нормативні
значення не враховують специфіки діяльності окремого підприємства
та динаміки фінансових результатів діяльності підприємства. Для
визначення нормативних показників фінансового стану підприємства
треба провести статистичне дослідження сукупності фінансової
звітності підприємств, що повинні бути згруповані за сферою
діяльності. Для фінансового стану підприємства характерним є
уповільнення платіжного обороту, наявність високої дебіторської і
кредиторської заборгованості, що є наслідком кризи неплатежів. У цих
умовах особливого значення набуває можливість проведення
фінансової санації підприємства [2].
До найважливіших заходів для збільшення ліквідних активів для
підприємства можна віднести:
1. Поліпшення керування активами. Приділити особливу увагу
дебіторській заборгованості. Повинен створюватися щоденний звіт
про стан дебіторської заборгованості. Фінансові служби підприємства
повинні розробити межу дебіторської заборгованості з урахуванням
фінансових можливостей підприємства.
2. Підвищення якості продукції за рахунок відновлення
виробничих засобів, тому що основні засоби підприємства на 60 %
зношені і вимагають постійного ремонту. Також необхідно реалізувати
частину основних засобів підприємства, що безпосередньо не беруть
участь у процесі виробництва.
3. Оптимізація структури оборотного капіталу (у тому числі за
рахунок реалізації зайвих запасів товарно-матеріальних цінностей,
сировини, незавершеного виробництва);
4. Реорганізація економічних служб із метою підвищення
ефективності їхнього функціонування в напрямку збільшення обсягів
збуту продукції;
5. Рефінансування дебіторської заборгованості (переведення її в
інші, ліквідні форми оборотних активів: кошти, короткострокові
фінансові вкладення і т.д.). Проведення подібного роду заходів
дозволить не тільки знизити ризик неплатоспроможності, але і
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забезпечить стійкий фінансовий стан нормальної стійкості в
довгостроковому періоді [3].
Основні проблеми, які з‘являються у фінансовому становищі
організації мають три основні напрямки прояву, до яких відносяться:
1. Низька платоспроможність та дефіцит грошових коштів.
Проблема полягає у тому, що підприємство у певний момент свого
існування може не мати достатніх коштів для своєчасного погашення
поточних зобов‘язань. Індикаторами низької платоспроможності є
нижчі за нормативний рівень показники ліквідності, прострочена
кредиторська заборгованість, заборгованості перед бюджетом,
персоналом і організаціями, які кредитують.
2. Низька рентабельність, недостатнє задоволення інтересів
власника, недостатня віддача на вкладений у підприємство капітал.
Все це свідчить про те, що власник капіталу отримує значно менші
кошти ніж він вклав у розвиток підприємства. Як наслідок цього –
вихід власника з підприємства.
3. Низька фінансова стійкість. На практиці це передбачає
можливі проблеми в погашенні обов‘язків у майбутньому, залежність
від кредиторів, втратою фінансової автономії [4].
Можна виділити дві основні причини проблем і труднощів, що
виникають у фінансовому стані підприємства:
відсутність потенційних можливостей зберігати прийнятний
рівень фінансового стану (або низькі об'єми отримуваного прибутку);
нераціональне
управління
результатами
діяльності
(нераціональне управління фінансами).
Потенційна можливість підприємства зберігати прийнятний
фінансовий стан визначається об'ємом отримуваного прибутку.
Основні складові, від яких залежить сума прибутку підприємства, - це
ціни і об'єми продажу продукції, рівень виробничих витрат і доходи
від інших видів діяльності [5].
Таким чином можна виділити два основних напрямки
оптимізації фінансового стану - оптимізація результатів діяльності
(підприємство повинне більше заробляти прибутків) і раціональне
розпорядження результатами діяльності.
Для запобігання банкротству потрібно приймати, перш за все,
наступні міри:
позбавлятися від збиткової продукції і підрозділів;
розробляти і здійснювати програму скорочення витрат;
покращувати управління активами.
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У кризисній ситуації підприємству можна порекомендувати
капіталовкладення позиковим шляхом. Необхідне проведення роботи,
направленої на запобігання банкротству, збільшення власного
капіталу, проведення правильної маркетингової політики, і
забезпечення швидкої оборотності капіталу. Одна з поширених
причин підприємств, які отримує невисокий прибуток, полягає в тому,
що велика сума коштів є нерухомою. Не використовується
устаткування на усі виробничі потужності, дуже великий запас
сировини, все це означає недіючий капітал. Цінність устаткування
залежить від його використання, а не від того, скільки воно стоїть.
Вища швидкість оборотності капіталу допоможе уникнути
банкротства та стати фінансово незалежним від інших.
У сукупності надані рекомендації становлять основу для пошуку
більш ґрунтовних напрямів оптимізації вирішення проблем здійснення
комплексного аналізу фінансового стану вітчизняних підприємств.
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Hа організацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах
впливають певні чинники економічного, нормативно – законодавчого,
соціального характеру. Якість інформації, необхідної для прийняття
ефективних оперативних, тактичних і стратегічних рішень, залежить
від оптимальної і раціональної організації обліку суб‘єктами
господарювання. Організація обліку в бюджетних установах має
забезпечити перш за все збереження державного майна і основних
засобів, як основної його складової, з урахуванням останніх змін, що
внесені до нормативної бази.
Проблемам організації бухгалтерського обліку основних засобів
присвячені праці багатьох вітчизняних науковців: Ф. Бутинця, М.
Білухи, В. Завгороднього, М. Пушкаря, В. Сопка та ін. Але майже у
всіх роботах розглянуто підходи до організації бухгалтерського обліку
на промислових підприємствах та в банківських установах. Питання
організації обліку в бюджетних установах з урахуванням особливостей
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їх діяльності залишаються недостатньо висвітленими.
Mетою дослідження є розробка теоретичних та методологічних
положень щодо організації обліку надходження основних засобів в
бюджетних установах.
Oрганізація обліку основних засобів в бюджетних установах
повинна передбачати вирішення низки завдань: систематизація
облікових даних щодо основних засобів на рахунках бухгалтерського
обліку;
підвищення
оперативності
внутрішньогосподарського
контролю; ідентифікація кожного об‘єкта основних засобів для
впорядкування й узагальнення облікових даних; організація
пооб‘єктного обліку основних засобів в структурних підрозділах.
Первісне формування складу основних засобів бюджетних
установ здійснює держава за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів. Надалі для забезпечення ефективної господарської
діяльності установ та якісного надання послуг їх склад постійно
поповнюється та оновлюється через придбання, капітальне
будівництво, отримання гуманітарної допомоги та безкоштовне
отримання. При цьому найбільш складним для починаючих
бухгалтерів являється облік саме придбання основних засобів за
рахунок коштів загального чи спеціального фондів.
Придбання основних засобів бюджетною установою являється
обов‘язкове здійснення закупівлі шляхом проведення тендерних
торгів, тобто здійснення конкурентного відбору учасників –
постачальників з метою визначення переможця торгів (тендера) із
дотриманням встановленого законодавством порядку. Застосування
таких процедур зумовлене необхідністю цільового використання
коштів бюджету відповідного рівня.
При надходженні об‘єктів основних засобів в установу
оформляється акт прийому-передачі ф. № 03–1 (бюджет), який
складається в двох примірниках комісією, склад якої визначається
залежно від характеру і вартості об‘єкта. Акт підписують члени
комісії, особа, яка приймає об‘єкт на матеріальну відповідальність, і
затверджує керівник установи. Акт прийому-передачі складається, як
правило, на кожний окремий об‘єкт. Для однотипних і таких, що
мають однакову вартість, машин, апаратури, приладів, обладнання та
інвентарю допускається складання загального акта на прийняття
кількох об‘єктів.
До особливостей обліку основних засобів в бюджетних
установах слід віднести, по-перше, те що облік основних засобів
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ведеться у повних гривнях без копійок. Сума копійок, сплачених при
придбанні основних засобів, відразу відноситься на видатки установи.
Це стосується також і витрат на поточний та капітальний ремонт
основних засобів, які відразу відносяться на видатки установи згідно з
кошторисом.
Bибуття основних засобів відбувається у випадках безкоштовної
передачі іншим установам і організаціям, продажу у встановленому
порядку чи ліквідації об‘єктів у зв‘язку з їх непридатністю для
подальшого використання, а оскільки основні засоби бюджетних
установ є часткою державної чи комунальної власності, тому по
відношенню до них застосовується особовий порядок списання. Так
передбачено цілу низку обмежень щодо їх вибуття, а саме: реалізація
основних засобів шляхом безкоштовної передачі дозволяється тільки
бюджетним установам: у межах одного міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади – установам, які утримуються
за рахунок державного бюджету; у межах одного бюджету –
установам, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів.
По-друге, продаж основних засобів відбувається тільки через
аукціони або біржі. Суми, отримані від продажу чи демонтажу
основних засобів (крім будинків і споруд), залишаються в
розпорядженні установ з правом їх подальшого використання на
ремонт, модернізацію чи придбання нових об‘єктів того ж
призначення. При цьому кошти, отримані від реалізації і демонтажу
основних засобів, які були придбані за рахунок позабюджетних
коштів, використовуються тільки після сплати встановлених
законодавством податків.
Cуми, отримані від продажу чи демонтажу будинків і споруд,
вносяться в дохід відповідного бюджету. Вартість матеріалів,
отриманих від розробки окремих об‘єктів основних засобів і які
залишаються для подальшого використання на господарські потреби
установи, відносяться на збільшення коштів бюджетного
фінансування.
Tретьою особливістю обліку - є наявність подвійних проводок
при надходженні основних засобів, придбаних за плату або
виготовленні власними силами. Це пояснюється тим, що придбання
основних засобів для діючих установ зумовлено витрачанням
грошових коштів (касовими видатками) і наявністю фактичних
видатків за кошторисом доходів і видатків.
Проте, оскільки у бюджетних установах не створюються
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матеріальні блага, тому вони не є засобами виробництва і виступають
як основі невиробничі фонди. Тобто їх вартість зникає із споживанням
їх споживчої вартості. Тому під зносом основних засобів слід розуміти
процес споживання їх вартості в тій мірі, в якій вони втрачають свою
споживчу вартість.
Bідповідно до Положення № 611 [5] змінилося визначення
терміну основні засоби - це матеріальні активи, які утримуються
установою для використання їх у виробництві або при постачанні
товарів, для виконання робіт і надання послуг, для досягнення
поставленої мети та задоволення потреб установи, або здавання в
оренду іншим особам і використовується, за очікуванням, більше
одного року. Раніше у Інструкції №64 [1] зазначалося, що строк
корисної експлуатації основних засобів установи встановлюється
міністерством за відомчою підпорядкованістю або (якщо такі
нормативні документи відсутні) установою самостійно в момент
придбання активу. Вартісний критерій віднесення об`єктів до
основних засобів приведено у відповідність до норм Податкового
кодексу і складає тепер 2500,00 грн.(без ПДВ) [5]. Напевно, що до
основних засобів, придбаних до 06.08.2014р., застосовується старий
вартісний критерій розмежування основних засобів і малоцінних
необоротних матеріальних активів - 1000,00 грн. Але даний підхід ще
не підтвердили фахівці Державної казначейської служби.
Bключення об‘єктів до складу основних засобів установи
відображається в системі Плану рахунків бюджетних установ [4] з
дотриманням вимог Порядку застосування цього Плану рахунків [6].
Для обліку основних засобів призначений рахунок 10 «Основні
засоби» в розрізі відповідних субрахунків. Але, у разі необхідності,
бюджетні установи можуть вводити нові субрахунки, зазначивши це в
наказі про облікову політику. Як і раніше, основні засоби зараховують
на баланс за первісною вартістю, яка визначається по різному, залежно
від джерел надходження. Первісною вартістю об‘єкта основних
засобів, придбаного за плату, є сума, сплачена постачальникам з
урахуванням наступних обмежень. Відповідно до Положення №611 [5]
до первісної вартості не включаються наступні витрати: копійки, які
сплачені при придбанні основних засобів (відносяться на фактичні
видатки бюджетних установ); витрат з найму транспорту для
перевезення основних засобів (не збільшують первісну вартість, а
відносяться на фактичні видатки за відповідними кодами економічної
класифікації); сум ПДВ, які сплачені при отриманні (придбанні)
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основних засобів (відносяться на фактичні видатки, або до
податкового кредиту, якщо це передбачено чинним законодавством).
Первісною вартістю об`єкта основних засобів, отриманого у
результаті обміну на інший актив, є залишкова вартість переданого
об‘єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого
об‘єкта основних засобів дорівнює нулю, то первісною вартістю
отриманого об‘єкта основних засобів є його справедлива вартість на
дату оприбуткування. Первісною вартістю об`єкта основних засобів,
отриманого безоплатно у випадках, передбачених законодавством, є
первісна (переоцінена) вартість, за якою основні засоби
обліковувалися у сторони, що їх передала, з урахуванням нарахованої
суми зносу за повну кількість календарних місяців перебування їх в
експлуатації.
Bсі видатки, понесені бюджетною установою, що не
включаються до первісної вартості об‘єкта основних засобів,
відносяться до складу видатків установи та відображаються за дебетом
субрахунків 801 «Видатки з державного бюджету на утримання
установи та інші заходи», 802 «Видатки з місцевого бюджету на
утримання установи та інші заходи» (при придбанні необоротних
активів за рахунок коштів загального фонду), 811 «Видатки за
коштами, отриманими як плата за послуги», 812 «Видатки за іншими
джерелами власних надходжень», 813 «Видатки за іншими
надходженнями спеціального фонду» (у випадку придбання
необоротних активів за рахунок коштів спеціального фонду) і кредиту
субрахунків 364 «Розрахунки з іншими дебіторами», 675 «Розрахунки
з іншими кредиторами».
Загалом рахунок 10 «Основні засоби» поділено на 9 субрахунків.
Перегляд структури кожного із субрахунків в організації обліку
основних засобів бюджетної установи, свідчить про деякі зміни
внутрішнього складу їх об‘єктів. Як було зазначено, субрахунок 101
«Земельні ділянки» є принципово новим. На ньому відображається
вартість землі, яка була придбана установою чи надана їй у
користування, в тому числі здана в оренду. Субрахунок 102
«Капітальні витрати на поліпшення земель» можна вважати
виокремленим із субрахунка 019 «Інші основні засоби» прийнятого
Міністерством економіки України від 02.12.97 року Плану рахунків.
За ним враховуються капітальні витрати на поліпшення земель (із
зазначенням займаної площі та вартості виконаних робіт) у розрізі
таких заходів: планування земельних ділянок; викорчовування площ
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під оранку; очищення водойм. Зазначені витрати в частині прийнятих
в експлуатацію площ щороку включаються у вартість необоротних
активів незалежно від закінчення всього комплексу робіт.
На субрахунку 103 «Будинки та споруди» обліковуються із
виділенням в окремі підгрупи: будинки виробничо-господарського
призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними
(будівлі учбових закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій,
будинків-інтернатів для пре-старілих та інвалідів, дитячих закладів,
бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лаборато-рій
та ін.) та іншими установами.
На субрахунку 011 «Споруди» обліковуються водокачки,
стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів
і загальних садів та інше.
На субрахунку 012 «Передавальні пристрої» обліковуються лінії
електропередач, трансмісії і трубопроводи з усіма проміжними
пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі
енергії та для переміщення по трубопроводах рідких та газоподібних
речовин до споживача.
На субрахунку 013 «Машини та обладнання» обліковуються
силові машини та устаткування, робочі машини та обладнання,
вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне
обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші
машини та обладнання.
На субрахунку 015 «Транспортні засоби» із виділенням на
окремі підгрупи обліковуються усі види засобів пересування, які
призначені для переміщення людей і вантажів.
На субрахунку 016 «Інструменти, виробничий (включаючи
пристрої) та господарський інвентар» обліковуються із виділенням на
окремі підгрупи: інструменти - механічні та немеханічні знаряддя
праці загального значення; виробничий інвентар та приладдя;
господарський інвентар.
На субрахунку 019 «Інші основні засоби» обліковуються із
виділенням на окремі підгрупи: капітальні затрати на покращення
земель; музейні цінності; експонати тваринного світу в зоопарках та
інших аналогічних установах незалежно від їх вартості; інші основні
засоби вартістю за одиницю вищою ніж 15 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, що не ввійшли до інших підгруп
основних засобів.
Положення №611, на відміну від Інструкції №64, не містить
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вказівок щодо порядку ведення регістрів бухгалтерського обліку
необоротних активів. Тому при організації обліку основних засобів
слід керуватися Інструкцією зі складання типових форм з обліку та
списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які
утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів [3].
Bсі основні засоби повинні знаходитись на відповідальному
збереженні посадових осіб, призначених наказом керівника установи.
З посадовими особами, які відповідають за збереження матеріальних
цінностей, укладається письмовий договір про повну індивідуальну
матеріальну відповідальність. Особи, відповідальні за збереження
основних засобів, стежать за їх схоронністю, ведуть інвентарні списки
основних засобів (типова форма № ОЗ-11(бюджет)).
У разі зміни відповідальної особи здійснюється інвентаризація
основних засобів, які знаходяться на її зберіганні. Акт затверджується
керівником установи.
Таким чином, головне питання, на яке повинен вирішити
бухгалтер бюджетної установи в організації обліку операцій з
придбання основних засобів – за рахунок коштів якого фонду вони
будуть придбані. Від цього залежить, які субрахунки з робочого плану
рахунків будуть використані, куди будуть віднесені суми ПДВ при
формуванні первісної вартості об‘єктів основних засобів. Перспективи
подальших досліджень полягають в адаптації бюджетного
законодавства до світових стандартів та відповідному коригуванні
обліку бюджетних установ. В процесі господарської діяльності
бюджетних установ основні засоби поступово зношуються як фізично,
так і морально, а тому потребують поповнення. Основні засоби
можуть надходити до бюджетних установ шляхом: придбання їх за
рахунок бюджетних чи позабюджетних коштів; безкоштовного
отримання (у т.ч. у вигляді гуманітарної допомоги); будівництва нових
об‘єктів; оприбуткування залишків, виявлених під час інвентаризації;
за рахунок виготовлення їх власними силами.
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У статті досліджено вплив основних груп чинників макросередовища
підприємства, проаналізовано вагомість впливу окремих факторів на їх діяльність,
досліджено динаміку збільшення кількості збиткових підприємств за 2010-2013 роки
під впливом факторів макросередовища.
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This article explores the influence of the main groups of factors external environment
of the enterprise, analyzes the significance of the effect of individual factors on the activity of
economic units, investigates the dynamics of the increasing number of unprofitable
enterprises 2010-2013 years under the influence of macro factors.
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В статье исследовано влияние основных групп факторов макросреды
предприятия, проанализированы значимость влияния отдельных факторов на их
деятельность, исследована динамика увеличения количества убыточных предприятий
за 2010-2013 годы под влиянием факторов макросреды.
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В сучасних умовах розвитку економіки України під впливом
воєнно-політичної ситуації аналіз факторів зовнішнього середовища
функціонування підприємств набуває дедалі більшого значення. Це, в
першу чергу, обумовлено тим, що макросередовище створює загальні
умови існування підприємств, визначає його можливості щодо
локалізації кризових явищ та напрями виходу з них.
В більшості випадків макросередовище не має специфічного
характеру стосовно окремо взятого суб‘єкта господарювання, а чинить
загальний вплив на економічні одиниці. Все вищезазначене
підкреслює актуальність дослідження даної проблеми як в контексті
аналізу загальних факторів макросередовища, так і їх впливу на
діяльність підприємницьких структур.
Дослідженням проблем впливу чинників макросередовища на
діяльність підприємства займались такі українські науковці та
економісти, як: В. Лопатовський, Т. Примак, Р. Фатхутдінова,
К. Мамонов, О. Короп, Ю. Мізік. Необхідність подальших наукових
досліджень у даному напрямі зумовлена потребою пошуку шляхів
оптимального групування факторів макросередовища з метою
дослідження узагальненої справедливої оцінки їх впливу на діяльність
підприємства та подальшої оптимізації їх впливу.
Метою даної статті є комплексне дослідження факторів
макросередовища підприємства, визначення нових принципів їх
класифікації та розробка нових механізмів щодо забезпечення
мінімізації їх негативного впливу на діяльність підприємств. Дана тема
в контексті останніх політичних, економічних, соціокультурних подій
є актуальною в розрізі забезпечення інноваційного розвитку
підприємництва зокрема.
Сьогоднішній стан наукового дослідження впливу факторів
макросередовища на підприємство дає змогу стверджувати, що
однозначності у поглядах щодо складу і групування чинників
макросередовища, оптимізації їх впливу серед різних науковців не
існує.
Уявлення про значення зовнішнього оточення та необхідність
врахування впливу зовнішніх факторів щодо суб‘єкта підприємництва
з‘явилась в науковій проблематиці в кінці 50-х років ХХ століття.
Науковці підкреслили необхідність для керівника розглядати свою
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організацію як цілісність, яка складається із взаємопов‘язаних частин,
залежних від зовнішнього світу [2]
Щодо інших підходів з даного питання, В. Лопатовський
зазначив, що аналіз макросередовища спонукає керівництво фірми до
систематичних і детальних обговорень стану та структури ресурсного
потенціалу підприємства [4]
Натомість, вчений-економіст Т. Приймак стверджував, що
зовнішнє середовище підприємства є сукупністю суб‘єктів
господарювання, економічних суспільних і природних умов, що діють
у глобальному оточенні. Залежно від характеру впливу різноманітних
факторів зовнішнє середовище поділяється на макро- і
мікросередовище. Макросередовище охоплює матеріально-технічні та
економічні умови, суспільні відносини та інші чинники, що впливають
на діяльність підприємства опосередковано. До них належать
демографічні, економічні, політичні та інші чинники, що постійно
змінюються і є джерелом постійного занепокоєння для підприємства
[2]
І. Біляєвський в своїх наукових працях зосереджував увагу на
сутності аналізу впливу макросередовища на підприємство і ринкову
ситуацію в цілому. Значне місце присвячено аналізу впливу соціальнодемографічного середовища. Проте автор не запропонував методики
розрахунку величини впливу зазначених факторів. Висвітлення впливу
інших факторів макросередовища зводиться до позицій роз‘яснення їх
суті [7, с. 45]
На думку І. Вагнера під макросередовищем підприємства слід
розуміти джерело, яке забезпечує підприємство ресурсами,
необхідними для підтримки його внутрішнього потенціалу. Проте,
ресурси даного середовища не безмежні. Саме тому потенційно існує
небезпека того, що підприємство не зможе одержати необхідні
ресурси із макросередовища в необхідний час [2]
Приступаючи до розкриття проблематики теми наукового
дослідження, насамперед необхідно з‘ясувати потребу проведення
аналізу впливу факторів макросередовища на підприємство. Варто
зазначити, що без даного аналізу не буде повним і повноцінним
економічний аналіз підприємства в цілому. По-друге, результати
зазначеного аналізу є базою для розробки заходів з оптимізації
негативного впливу зміни факторів макросередовища на діяльність
підприємства.
По-третє,
посилюється
змога
здійснювати
прогнозування зміни факторів макросередовища на майбутній період.
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Потреба в проведенні даного аналізу обумовлює наступні його
завдання:
- відстеження та фіксування динаміки зміни факторів
макросередовища підприємства;
- визначення значущості впливу окремих факторних груп та
окремих факторів на підприємство;
- пошук шляхів та впровадження заходів щодо пристосування
діяльності підприємства до негативних наслідків впливу чинників
макросередовища.
Фактори макросередовища можна розглядати з двох позицій: як
можливості і як загрози для даного підприємства. Їхнє спрямування
(позитивне чи негативне) залежить насамперед від ефективності
управління та адаптивності підприємства. Тому перед керівництвом
кожного підприємства ставиться завдання з ретельного дослідження і
аналізу поведінкового впливу макрофакторів на життєздатність
економічної одиниці, а також своєчасного визначення найсуттєвіших
за впливом макрофакторів, оптимізації їх впливу на підприємство [5]
Аналіз макрооточення здійснюється для того, щоб дослідити
загальні умови перебування в макросередовищі та встановити
перспективи її довгострокової діяльності. Слід зазначити, що, як
правило, фактори макросередовища є непідконтрольними і однаково
впливають на всі економічні одиниці. Щоб успішно функціонувати на
ринку підприємство повинно чітко визначити параметри дослідження
макросередовища і обрати ті складові, які найсуттєвіше впливають на
діяльність фірми.
Аналіз факторів впливу макросередовища на підприємство дає
час для прогнозування можливостей, розробки плану дій на випадок
непередбачених обставин, розробки таких стратегій, які дозволяють
перетворити загрози на будь-які вигідні можливості [2]
Проаналізувавши різні підходи до класифікації факторів
макросередовища
та
враховуючі
методику
групування
макроекономічних індикаторів МВФ[3], пропонуємо авторське
групування чинників макросередовища.
Таблиця 1
Групування факторів макросередовища підприємства
Економічні

Назва групи

Види чинників
Стан платіжного балансу
Рівень і темп інфляції
Коливання процентної ставки і валютного курсу на міжнародних фінансових
ринках
Обсяги кредитування і цінова політика на активи
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Еволюційні

Політикоінституційні

Продовження табл. 1
Поширення кризових явищ в економіці
Податкове регулювання
Ступінь конкуренції
Ступінь ділової активності
Рівень тінізації економіки
Законодавче регулювання підприємницької діяльності
Антимонопольне регулювання
Бюджетне регулювання
Трудове законодавство
Корумпованість влади
Лобізм
Вплив суспільних організацій
Зумовлені еволюційним розвитком суспільства, прогресивним розвитком
мислення споживача і неможливістю передбачення потреб суспільства
«завтрашнього дня»

Природноекологічні

Міжнародні

Науковотехнічні

Соціальнодемографічні

Соціально
-культурні

Класовий поділ суспільства
Норми поведінки та моралі
Традиції соціуму
Суспільні цінності
Рівень освіченості та професійної підготовки населення
Чисельність населення (з урахуванням народжуваності, смертності, міграції)
Структурний поділ населення (вік, стать, національність)
Зміни в сім‘ї (кількість сімей, цикл сімей, кількість дітей, дорослих і т.д.)
Частка економічно активного населення
Рівень платоспроможності населення
Територіальний розподіл населення
Психологічні особливості нації
Темпи науково-технічного прогресу на світовому та вітчизняному просторі
Науково-технічна політика держави (рівень асигнувань у науковий сектор)
Рівень упровадження нової техніки та технологій
Технічний рівень і якість продукції
ІТ-технології та рівень їх використання у виробництві
Ступінь відкритості іноземних ринків
Міжнародний платіжний баланс
Культура та звичаї країн-партнерів економічних відносин
Особливості економічної політики іноземних країн-партнерів
Екологічна безпека навколишнього середовища
Рівень екологізації виробництва
Рівень екологічного навантаження навколишнього середовища
Вартість сировинних, енергетичних ресурсів для даного виробничого процесу
Стан видобувних галузей промисловості
Система державного впливу на раціональне використання та регулярне
відтворення природних ресурсів
* Сформовано автором на базі методики МВФ щодо групування макроіндикаторів
підприємства [3]

На діяльність підприємства, збільшення прибутковості, зростання
рівня його фінансової стійкості, найбільш значущим є вплив економічних
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факторів, оскільки саме вони визначають основні вектори розвитку,
можливості та загрози ведення підприємництва.
Аналізуючи стан економічної системи України сьогодні,
спостерігаємо негативну стійку тенденцію до зростання кількості
неплатоспроможних та збанкрутілих підприємств практично у всіх
сферах національної економіки. Це можна пояснити постійним впливом
зовнішніх факторів на підприємства, зокрема: низька ефективність,
відсутність дієвих стимулів підприємницької діяльності, значні
структурні диспропорції, інфляційні катаклізми, низький рівень
конкурентоспроможності.
Так, фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до
оподаткування за 2010р. становив 49,7 млрд.грн. (загальна сума прибутку
– 130,7 млрд.грн., збитків – 81,0 млрд.грн.), збитково працювало 43,6%
підприємств. У 2011р. він становив 107,5 млрд.грн., що у 2,2 раза більше,
ніж за 2010р. У 2011р. збитково працювало 39,3% підприємств, що на 4,3
в.п. менше, ніж 2010р. У 2012р. ФРП від ЗД становив 112,5 млрд.грн., а
збитково працювало 42,2% підприємств. У 2013р. збитково працювало
понад 46,8% підприємств, а загальна кількість підприємств, які
перебували в процедурах банкрутства перевищила 16 тис. од. [1,
с.157; 8]
За Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України
спостерігаємо
тенденцію
до
збільшення
суб‘єктів
підприємницької діяльності. (табл.2) Їх поступове зменшення у
довготерміновій перспективі зумовлене великими бар‘єрами для
входження на ринок та надмірним податковим і конкурентним тягарем.
За даними Державної служби статистики України, лише 30% підприємств
залишаються діяти у ринковому середовищі через рік від заснування.
Отже, виявлену динаміку зростання кількості збиткових
підприємств,
припинення
діяльності
переважної
кількості
зареєстрованих підприємств після першого року заснування,
декларування збитків підприємств можна пояснити впливом факторів
зовнішнього середовища, насамперед економічних, що, в свою чергу,
призведе до недонадходження податкових платежів у державний
бюджет, зменшення його доходної частини та зниження соціальноекономічних показників розвитку країни.
Макросередовище підприємства є досить складним і мінливим
явищем сьогодення. На основі узагальнення поглядів вчених, під
макросередовищем підприємства слід розуміти Від керівництва
підприємства воно потребує постійного вивчення і контролю.
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Головними завданнями, які постають перед ефективними
управлінцями з вивчення макросередовища підприємства, є наступні:
- чітке групування факторів впливу на підприємство з метою
детального вивчення його природи;
- передбачення та відбір факторів найсуттєвішого впливу на
підприємство;
- розробка дієвих заходів щодо запобігання негативного впливу
факторів та оптимізації можливостей зовнішнього середовища
підприємства;
- постійне зіставлення стратегічного планування підприємства зі
змінами зовнішнього середовища, забезпечення максимального
співставлення стратегічних альтернатив з оперативним плануванням
підприємства.
Таблиця 2
ЄДРПОУ за регіонами

*За даними статистичного збірника «Україна в цифрах» [8]

Аналіз даних факторів підприємства є відправною точкою у
формуванні його фінансової стратегії з метою уникнення та
запобігання загроз, а також використання конкурентних переваг
підприємства для гармонійного функціонування у макросередовищі,
зниження негативних впливів на діяльність підприємства.
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Податок на доходи фізичних осіб (далі ПДФО) є одним з
найбільших за розміром податком в усіх країнах світу, що відіграє
важливу роль у формуванні державного бюджету та безпосередньо
стосується кожного члена суспільства [1]. Україна не є тому винятком.
Питання обліку податку на доходи фізичних осіб, а також
формування взаємовигідної як для платника, так і для бюджету
податкової політики цікавить багатьох науковців та вчених, зокрема:
В.Ф. Максімова, О.В. Артюх, О.Ф. Андросова, М.М. Мельника
та інших. Враховуючи те, що українське податкове законодавство
перебуває на стадії формування, державі потрібно використати досвід
більш розвинених країн, врахувавши податкоспроможність українців.
Податок на доходи фізичних осіб – це загальнодержавний
податок, що стягується з доходів фізичних осіб (громадян —
резидентів) і не резидентів, які отримують доходи з джерел їх
походження в Україні. Будь-який дохід, нарахований на користь
платника податку протягом звітного податкового періоду, який
підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб,
визначений як загальний оподатковуваний дохід.
Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які
остаточно оподатковуються під час їх нарахування, доходів, які
оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного
доходу та інших доходів встановлених Податковим кодексом України
(далі - ПКУ).
Для визначення суми податку використовують такі ставки
податку на доходи фізичних осіб: 15%, 17%, 5%, 30%, 10%. Ставка
ПДФО щодо доходів у формі заробітної плати становить 15 % бази
оподаткування. У разі, якщо загальна сума доходів, отриманих
платником податку у звітному податковому місяці, перевищує
десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1
січня звітного податкового року, ставка податку складає 17 % суми
перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 %.[4].
При визначенні бази оподаткування дохід у вигляді заробітної
плати зменшується на суму єдиного соціального внеску у частині
утримань та на суму податкової соціальної пільги (далі ПСП) за її
наявності.
Платник ПДФО має право на зменшення суми загального
місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного
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роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП. Податкова
соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь
платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна
плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати,
компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що
дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для
працездатної особи на 1 січня звітного податкового року,
помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень [4].
Платник ПДФО також має право на податкову знижку за
наслідками звітного податкового року. Податкова знижка для
фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання – це документально
підтверджена сума (вартість) витрат платника податку у зв'язку з
придбанням товарів (робіт, послуг) протягом звітного року, на яку
дозволяється зменшення його загальногорічного оподатковуваного
доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді
заробітної плати. Підстави для нарахування податкової знижки із
зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у
річній податковій декларації. До податкової знижки включаються
тільки витрати, які підтверджені відповідними платіжними та
розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або
товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями
договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх
покупця (отримувача).
Якщо платник податку не скористався правом на нарахування
податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке
право на наступні податкові роки не переноситься.
Основними обліковими документами, які є підставою для
нарахування та перерахування ПДФО у бюджет, є: розрахунковоплатіжні відомості, табелі обліку робочого часу, лікарняні листи,
розрахунки відпускних, акти виконаних робіт, послуг, накладні на
отримання або продаж матеріальних цінностей, оборотно-сальдові
відомості тощо [2]. Для утримання ПДФО в обліку використовується
субрахунок 641 «Розрахунки за податками й платежами».
Здавалося б, що з обліком ПДФО немає ніяких проблем, але,
оскільки заробітна плата повинна виплачуватися не рідше ніж два рази
на місяць, то бухгалтерам приходиться ламати голову при виплаті
авансу за першу половину місяця, адже методика такої виплати,
законодавчо невстановлена. Точно визначити суму частини заробітної
плати не завжди виходить, через відсутність в бухгалтерії на момент
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проведення виплати достовірних даних про відпрацьований час, і як
наслідок, коректно розрахувати суму ПДФО, належну до виплати,
також не виходить. Оскільки, не маючи кінцевої суми заробітної
плати, неможливо точно нарахувати соціальні внески, щоб визначити
базу утримання податку.
На практиці цю проблему вирішують по різному. Самим простим
способом є заплатити 15% від фактичної суми виплати, а під час виплати
зарплати за другу половину місяця суму ПДФО виплатити виходячи з
точного розрахунку, але за вирахуванням вже виплаченої суми [3].
У більшості економічно розвинутих країнах світу громадяни з не
високими зарплатами звільняються від податку. Натомість основний
тягар поповнення бюджету лягає на заможні верстви населення, для яких
встановлена прогресивна шкала оподаткування, що стимулює попит на
масові товари і послуги, водночас скорочуючи його на предмети розкоші.
Основним показником, який впливає на встановлення податкових ставок,
є співвідношення доходів між найбагатшими і найбіднішими
прошарками суспільства. Такий підхід є не лише виправданим з позиції
соціальної справедливості. Він є непоганим стимулом для ефективного
функціонування економіки. Вилучаючи у найбільш забезпечених верств
надлишки доходів через прогресивне оподаткування, держава все одно
залишає їм достатньо коштів для споживання. Частина доходів, яка
забирається у багатих, перерозподіляється на користь бідних верств і
стимулює загальний попит на товари і послуги. В Україні ж цей податок
не справляється із своїм стратегічним завданням перерозподілу доходів
між прошарками населення. Саме на громадян, котрі не мають високих
доходів, зараз покладено основний тягар сплати податку на доходи
фізичних осіб. А заможні громадяни отримали максимально комфортні
умови [5].
Отже, проблема соціальної несправедливості податку на доходи
фізичних осіб залишилася невирішеною. Доцільним для забезпечення
соціально-економічної справедливості податкової політики в Україні є
застосування таких моментів зарубіжного досвіду, як: врахування
сімейного стану, кількості працюючих у сім‘ї, наявність дітей та
утриманців тощо. Такого роду нюанси потрібно враховувати при внесені
змін до Податкового кодексу. Також потребують законодавчого
обґрунтування проблеми обліку ПДФО. Невідкладне проведення
податкової реформи необхідне для покращення бізнес середовища,
стабілізації державних фінансів, а також підвищення якості обліку
розрахунків з податку на доходи фізичних осіб.
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Рынок труда отражает основные тенденции в динамике занятости, ее
основных структурах, т.е. в общественном разделении труда, мобильность рабочей
силы, масштабы и динамику безработицы. Безработица является одним из
характерных проявлений макроэкономической нестабильности, присущих рыночной
экономике, а, следовательно, ведет к замедлению экономического развития региона.
Ключевые слова: рынок труда, безработица, показатель безработицы,
естественная безработица, скрытая безработица.
The labor market reflects the main trends in employment, its basic structure, ie in the
social division of labor, labor mobility, the extent and dynamics of unemployment.
Unemployment is one of the characteristic manifestations of macroeconomic instability
inherent in a market economy, and thus slows down the economic development of the region.
Keywords: labor market, unemployment, unemployment, natural unemployment,
hidden unemployment.
Ринок праці відображає основні тенденції в динаміці зайнятості, її основних
структурах, тобто в суспільному розподілі праці, мобільність робочої сили,
масштаби і динаміку безробіття. Безробіття є одним з характерних проявів
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макроекономічної нестабільності, властивих ринковій економіці, а, отже, веде до
уповільнення економічного розвитку регіону.
Ключові слова: ринок праці, безробіття, показник безробіття, природна
безробіття, приховане безробіття.

В современном мире важнейшим ресурсом социальноэкономического
развития
страны,
главным
источником
благосостояния людей выступает полноценная трудовая деятельность.
При определении категории «безработица» необходимо четко
различать понятия «безработица» и «незанятость» населения. В
настоящее время в соответствии с Законом Республики Беларусь «О
занятости населения Республики Беларусь» от 30 мая 1991 г.
безработными
считаются
«трудоспособные
граждане
в
трудоспособном возрасте (женщины до 55 лет, мужчины до 60 лет),
постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, не
имеющие
работы,
не
занимающиеся
предпринимательской
деятельностью, не обучающиеся в дневных учебных заведениях либо
не проходящие военной службы и зарегистрированные в
государственной службе занятости» [3, c.211].
В условиях рыночной экономики, для страны вредна как
чрезмерная безработица, потому что она свидетельствует о
недопроизводстве и неполной занятости (экономическая система
функционирует ниже потенциального уровня своих производственных
возможностей), так и чрезмерная занятость, поскольку она снижает
гибкость и приспособляемость экономики как к внутренним, так и
внешним изменениям.
Количественный анализ безработицы зачастую осуществляется
при
помощи
двух
показателей,
которые
являются
взаимодополняющими.
Один
из
показателей
—
средняя
продолжительность безработицы.
Средняя продолжительность безработицы — это время, в
течение которого человек остается безработным. Для экономической
системы будет более предпочтителен случай, где продолжительность
безработицы невелика, даже при достаточно высоком ее уровне, чем
случай, когда длительная, продолжительная во времени безработица
сочетается с низким значением показателя уровня безработицы. В
первом варианте будет отражаться ситуация, когда экономическая
система адаптируется и приспосабливается к каким-либо изменениям.
Возможно, данная ситуация связана с быстрым распространением и
внедрением технических нововведений, а также с изменениями в
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структуре общественного воспроизводства (развитием и расширением
одних отраслей, сужением других, что вызывает переток трудовых
ресурсов) и прочими причинами [1, с. 394].
Другим показателем является уровень безработицы. В свою
очередь он отражает долю безработных в общей численности
трудоспособного населения. Уровень безработицы рассчитывается как
отношение числа безработных к экономически активному населению
страны. Стоить заметить, что в Республике Беларусь один из самых
низких среди всех стран уровень регистрируемой безработицы. В
подтверждение чего предоставлен рейтинг РБК «Безработица в мире в
2011 - 2012 годах» некоторых стран.
Таблица 2.1
Уровень безработицы в странах мира, в % к экономически активному
населению на конец 20121 и 2013 гг.
Безработица на
Безработица на
Страна
конец 2013 года
конец 2012 года
(%)
(%)
Испания
25.8
22.4
Греция
25.1
17.8
Латвия
15.9
17.0
Португалия
15.7
13.1
Литва
12.9
14.7
Болгария
10.8
9.6
Франция
10.8
9.6
Италия
10.8
8.8
Польша
10.1
9.8
Великобритания
7.9
8.2
США
7.8
9.0
Швеция
7.8
7.2
Германия
5.4
5.8
Россия
5.2
6.0
Япония
4.2
4.2
Китай
4.1
4.1
Беларусь
0.5
0.6
Катар
0.5
0.5
Примечание – Источник: собственная разработка на основании
[17]
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Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2013 года
составил 0,5% от экономически активного населения, в то время как в
2012 года этот показатель составил 0,6%. По данным Министерства
труда
и
социальной
защиты,
численность
безработных,
зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной
защите, на конец июля 2013 года составила 22,1 тыс. человек, что на
11,2% меньше, чем на конец июля 2012 года, и на 6% больше, чем на
конец июля 2014 года. Таким образом, численность безработных,
зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной
защите сократилась до 21,2 тыс. человек, однако уровень
зарегистрированной безработицы остается 0,5% от экономически
активного населения.
Организации республики в июне 2014 года приняли на работу
68,9 тыс. человек, в том числе на дополнительно введенные рабочие
места — 3,5 тыс. человек, уволили по различным причинам 74,7 тыс.
человек. Из общей численности уволенных 6% было уволено за
прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины, 1,5% — в связи с
сокращением численности или штата работников, ликвидацией
организаций. За первое полугодие 2014г. суммарное количество
людей, принятых на работу составило 285,5 тыс. человек, уволенных –
334,4 тыс. человек.
Можно
заметить,
что
максимальный
уровень
зарегистрированной безработицы, в границах существования
Республики Беларусь, составил ровно 4% в 1996г., при 182 480
безработных людей, из которых 120 658 составили мужчины, а 61 822
– женщины. Затем происходит снижение данного показателя до 2003г.
(когда уровень подскочил до 3,1%). После чего на протяжении 10 лет
наблюдается снижение уровня различными темпами. На конец весны
2014г. уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5% от
экономически активного населения.
В течении многих лет в Республике Беларусь преобладала
женская безработица, как и во многих странах мира. Но после
проведения целенаправленных мер по снижению уровня безработицы
среди женского пола, удельный вес женщин в общей структуре
безработицы белорусского населения начал постепенно снижаться.
Начиная с апреля 2012 в Беларуси начала превалировать мужская
безработица.
К примеру, по состоянию в 2011 году удельный вес безработных
женщин в общем количестве безработных Беларуси составил 54,1 в
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2012 году – 48,0%, а на 1 января 2014 года – 40,6%.
Следует отметить, что различным областям страны присуще
различное количество безработных людей. Так в Брестской области
самый высокий уровень зарегистрированной безработицы. Но если
рассмотреть область по районам, то самый низкий уровень
безработицы – 0,5% в Брестском, Ляховичском и Пинском районах,
самый высокий – 0,8% в Березовском, Ганцевичском, Кобринском и
Лунинецком районах.
Столь низкий уровень безработицы обусловлен нежеланием
регистрироваться на бирже труда, так как пособие по безработицы
довольно маленькие, так на 2014г. оно составило 143 400 б.р.
(примерно 14 долларов.). Средний размер ежемесячного пособия по
безработице в Польше считается одним из самых низких в Евросоюзе,
но и он составляет приблизительно 170 долларов, то есть более чем в
десять раз выше, чем в Беларуси.
Таблица 2.3
Уровень безработицы по областям и г. Минску
Области:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
г. Минск
Минская
Могилевская

1,8
2,0
1,7
1,6
0,8
1,5
1,8

1,4
1,5
1,3
1,4
0,5
1,1
1,5

1,2
1,3
1,2
1,2
0,4
0,9
1,1

1,0
1,1
1,0
1,0
0,4
0,8
0,8

1,0
1,1
1,0
1,1
0,4
0,8
1,0

0,8
0,9
0,9
0,8
0,3
0,7
0,8

0,7
0,8
0,9
0,6
0,3
0,6
0,7

0,9
0,7
0,7
0,6
0,2
0,4
0,6

0,7
0,6
0,7
0,6
0,1
0,4
0,5

Примечание – Источник: собственная разработка.
Литовский безработный получает от государства 100 евро, а его
украинский "коллега" первые 9 месяцев без работы получает около
140 долларов в месяц, после чего размер пособия начинает
сокращаться, но не снижается ниже 70% от общей суммы.
Максимальное пособие в России также составляет около 140
долларов в месяц.
Впрочем, прожить на пособие по безработице в Беларуси так же
невозможно, как и на бюджет прожиточного минимума.
Для сравнения, пособие в других странах Евросоюза выглядит
куда как оптимистичнее. В Германии пособие начинается от 2000
евро, француз может рассчитывать на максимальную помощь в
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размере более 6000 евро, австрийские же безработные получают лишь
55% от зарплаты, или 4020 евро.
Следовательно, одной из важнейших проблем современной
экономики Республики Беларусь является скрытая безработица. Она
выступает как сложное и противоречивое макроэкономическое
явление экономической жизни. Накопление скрытой безработицы на
производстве путем перевода работников на неполный рабочий день
(неделю) и предоставления отпусков по инициативе администрации
является
результатом
нехватки
инвестиционных
ресурсов,
неэффективного использования рабочей силы [2, c. 87].
Неполная занятость и вынужденные отпуска в наибольшей
степени распространены на негосударственных предприятиях. С
большей степенью вероятности можно утверждать, что ситуация со
скрытой безработицей характеризуется обратной стороной, так как
негосударственные предприятия, не опираясь на государственную
поддержку, имеют значительно меньше возможностей содержать
излишнюю численность работников.
Ситуация, сложившаяся в социально-трудовой сфере, определяет
целесообразность пересмотра политики занятости в направлении
более
рационального
использования
трудового
потенциала
республики, модернизации производства с целью снижения уровня
скрытой безработицы.
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The article investigated the development process of the positioning process for the
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В статье исследуется процесс разработки процесса позиционирования для
ресторанного предприятия, что является залогом рентабельности и
конкурентоспособности, выделены основные стратегические подходы к
позиционированию предприятия по оказанию ресторанных услуг, рассмотрены
характеристики успешного позиционирования ресторанного предприятия.
Ключевые
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позиционирование,
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Ресторанний бізнес є однією з перспективніших галузей, що
призводить до багатомільйонних прибутків в світі. Ресторанний
бізнес, як підгалузь туристичного бізнесу, несе в собі величезний
потенціал для українського ринку, який здатний приносити стійкий
дохід у бюджет держави.
Актуальність даної теми полягає в тому, що позиціонування
організації є основою для побудови іміджу компанії, і є запорукою
рентабельності та конкурентоспроможності.
Будь-яке ресторанне підприємство, яке позиціонує себе певним
чином, має постійно аналізувати діяльність конкурентів. Адже
переваги і особливості, пропоновані споживачам, оцінюються ними
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безпосередньо в сукупності з пропозицією конкурентів. В іншому
випадку, позиціонування перестане бути ефективним.
Розробка і реалізація ефективної концепції позиціонування
підприємства з надання ресторанних послуг має безпосереднє
відношення до загального маркетингового плану закладу, в який
входять і маркетингові дослідження і розробка асортиментного
переліку страв та стандартів обслуговування, цінова політика і
наступна рекламна компанія та стратегія просування.
Найбільш значний внесок у створення теоретичних основ та
методологічних підходів до розробки та впровадження стратегій
зробили закордонні вчені-економісти: І. Ансофф, Б. Карлоф, І. Кінг,
Ф. Котлер, М. Портер, Ж. Ламбен, А. Томпсон, А.Дж. Стрікленд,
Дж.Б. Куїн, К. Андрюс, В. Дуфала, Г. Мінцберг, С. Субраманіам,
Г. Гельдель та інші.
Серед вітчизняних науковців та економісти з країн СНД дану
проблему досліджували багато вчених,а саме: О.С. Віханський,
А.І. Наумов, В.С. Соловйов, Л.Г. Зайцев, М.І. Соколова, В.Д. Маркова,
С.А. Кузнецова, С.І. Пирожков, А.І.Панов, А.Т. Зуб, Н.М. Ушакова,
З.Є. Шершньова, Н.О. П‘ятницька, Р.А. Фатхутдінов, Н.А. Анісова,
М.А. Тютріна, С.С. Ткачова та інші. Наукові підходи до розробки
стратегій, що досліджувались, носять, як правило, загальний характер,
тому
проблеми
стратегічного
управління
підприємствами
ресторанного господарства є недостатньо висвітленими,
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні
спостерігається потужна конкуренція. Вижити в умовах гострої
конкуренції можуть лише ті підприємства, які зможуть забезпечити
споживачам уявлення таких послуг, які відповідають їхнім
очікуванням і вимогам [1; 17]
Тому в сучасних умовах
господарювання стає необхідним розробка процесу позиціонування
для ресторанного підприємства, Для закладу ресторанного
господарства необхідно вигідно відрізнятися від своїх конкурентів за
конкретними та обов'язково істотним для споживача критеріями
Позиція закладу на ринку ресторанних послуг відображає образ
цього закладу в уявленнях його клієнтів. Для цього необхідно
розробляти і дотримуватися стратегій позиціонування, як самого
підприємства, так і вироблених товарів та послуг.
Для розробки позиціонування заклад харчування визначає, що
хоче потенційний сегмент споживачів, що пропонують конкуренти, і
за якими критеріями заклад може перевершити конкретних
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конкурентів, спираючись на свої реальні можливості і ресурси. Дані
характеристики у свідомості споживачів повинні служити орієнтиром
при виборі того чи іншого закладу харчування.
Можна виділити декілька основних стратегічних підходів до
позиціонування підприємства надання ресторанних послуг:
1. Конкретні властивості і певні атрибути. В даному випадку,
при позиціонуванні заклад робить акцент на характеристику свого
закладу.
Це залежить від розташування, в безпосередній близькості від
роботи, проживання або місць відпочинку цільових споживачів. Так
само це може бути акцент на самій низькій ціні на певний, схожий з
пропонованими конкурентами продукт або послугу.
Ресторан може виділитися за рахунок особливої атмосфери або
унікальної оформлення залу.
2. Задоволення особливих потреб і вигод. Заклад може
позиціонувати себе як більш вдале для певного випадку, наприклад,
проведення весільних банкетів і різного роду урочистостей. Воно
повинне позначити своїм потенційним клієнтам, що має всі необхідні
умови (банкетні зали, танцювальні майданчики). Також слід
пропонувати особливі вигоди і компліменти, такі, як знижка від
об'єму, торт в подарунок тощо.
Сучасне підприємство залучає молодих та самотніх людей.
Можна позиціонувати себе як заклад, де можна познайомитися і
весело провести час. Наприклад, пропозиція алкоголю «2 за ціною 1» є
дуже вигідним для споживачів, які приходять з компанією
повеселитися. Заклади, які розраховують привернути сім'ї з дітьми,
повинні позначити покупцям, що у них є особливі умови, такі, як
дитяче меню, спеціальні знижки та акції, затишна сімейна атмосфера і
тощо.
3. Особливості певного класу користувачів. Заклад може
позиціонувати себе, як спрямоване на задоволення особливих
побажань певного сегмента споживачів. Так, підприємство харчування
зі здоровою і низькокалорійною їжею для людей, які ведуть здоровий
спосіб життя, дотримуються певної системи живлення.
Клуби позиціонують себе як заклад для молодих і сучасних
людей, які люблять музику і можуть весело проводити час. Спорт-бари
з великими порціями і холодним пивом привертають спортивних
уболівальників, пропонуючи їм особливі умови і знижки, а так само
найбільші екрани для трансляції спортивних матчів.
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4. Конкурентні переваги. При позиціонуванні заклади
харчування повинні зосереджувати основний акцент на свої кращі
характеристики і критерії порівняно з конкурентами (їжа - більш
високої якості, ніж у конкурентів, або ж виробників товарів і послуг).
Незалежно від того, в якому сегменті працює підприємство,
воно повинне мати переваги над конкурентами, для чого воно може
вибрати будь-яку основу [3; 67]
5. Імідж і популярність. Даний напрямок концепції
позиціонування доцільно застосовувати вже відомим на ринку
закладам. Відвідування певних ресторанних підприємств повинно
відповідати статусу клієнта. Таку позицію так само можуть зайняти
підприємства, що є відкритими відомим ресторатором або шефкухарем. Його репутація автоматично поставить дане підприємство в
ряд з тими відомими ресторанами, у яких він вже працював.
За критерієм популярності можуть розвиватися заклади, що
пропонують клієнтам популярну в даний період кухню (ресторан
японської кухні), страви якої відрізняються великою затребуваністю
на сучасному ринку ресторанних послуг.
Дотримання іміджу і популярності своїх конкурентів можна
розглядати як випадок, коли ресторанний заклад позиціонує себе в
якості аналога того підприємства, яке вже прославилося, і займає певні
позиції конкурента. Воно… представляє себе в якості замінника, і тим
самим отримує вигоду від успіху і привабливості підприємства, що
вже користується попитом [2; 99]
6. Ціна-якість. При даному позиціонуванні підприємство заявляє
про гідну якість та помірні ціни. При цьому можна проводити паралелі
з якимись відомими закладами. Тут необхідно розрізняти позицію
співвідношення ціни і якості і позицію проходження популярності
своїх конкурентів.
У першому випадку підприємство не виставляє себе в якості
аналога будь-якого закладу. Наприклад, ресторан пропонує своїм
гостям якісні страви французької кухні за помірними цінами. У своїй
позиції він говорить про те, що якщо клієнт хоче спробувати
французьку кухню, то зовсім не обов'язково йти в преміальний
французький ресторан, але при цьому він не пропонує себе в якості
його аналога, а лише говорить про те, що не вся французька кухня
коштує великих грошей, і за помірні ціни теж можна отримати досить
не погане якість.
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Визначившись з напрямком позиціонування й чітко визначивши
свої наміри і бажані кінцеві результати, підприємству потрібно
довести обрану позицію до цільових споживачів.
Весь комплекс маркетингу підприємства потрібно спрямувати на
підтримку позиціонування.
Ефективне і якісно побудоване позиціонування, успішно
донесене до цільових споживачів, дає можливість закладу зайняти
свою нішу на ринку і успішно працювати на цьому рівні.
Правильне позиціонування повинне володіти наступними
характеристиками: [2; 109]
- за формою (позиціонування має бути простим, чітким і
логічним для споживачів);
- за змістом (позиціонування має бути привабливим,
оригінальним і таким, що вселяє довіру);
- за властивостями (позиціонування має бути вигідним і
довготривалим).
Та позиція, яку обрало для себе підприємство, повинна
відображатися у всьому: і в назві підприємства, і в його слогані і стилі,
і навіть в легенді закладу, а також у всіх інших аспектах його
діяльності.
Першочергового значення для сфери ресторанного бізнесу
набуває впровадження в практику роботи ресторанних підприємств
методів і технологій маркетингової діяльності, таких як:
- спрямування діяльності підприємства до використання
принципу «клієнт-маркетинг»;
- постановка і розробка конкретних маркетингових цілей і
завдань підприємства;
- застосування методів і технологій дослідження середовища
підприємства;
- збір, обробка та аналіз маркетингової інформації про потреби
клієнта;
- дослідження та сегментування ринку, на якому працює
ресторанне підприємство;
- вивчення конкурентів на ринку;
- організація та реалізація конкретного плану маркетингових
підприємств, для просування продажів послуг: паблік рілейшнз,
реклама, стимулювання збуту з чітким визначенням цілей і задач;
- застосування маркетингових
кадрів для підвищення
кваліфікації менеджерів, їх навчання, постійний тренінг з
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співробітниками з визначенням конкретних маркетингових цілей і
завдань підприємства.
Перелічені напрями діяльності позиціонування складають
основу до успішної діяльності на підприємствах ресторанного бізнесу
на ринку сфери послуг.
Просування ресторанних послуг на ринку здійснюється
підприємством також через низку необхідних комунікаційних зв'язків
з потенційними споживачами з метою привернути їх увагу до
пропонованих послуг і викликати у них бажання скористатися ними.
Таким чином, розглянувши процес позиціонування ресторанного
підприємства, можна зробити висновок, що він становить основу для
успішної діяльності в сфері надання ресторанних послуг. стратегії
позиціонування ресторанних господарств є ефективними засобами
підвищення конкурентоспроможності на ринку.
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Доведено інституціональну природу розвитку методології облікової оцінки та
визначальний вплив «глобального» інституту на її сучасний стан. Базуючись на
інституціональній теорії, виявлено суперечливу внутрішню природу формування
методології та практики застосування оцінки в обліку. Сформовано наукову гіпотезу
необхідності дотримання діалектичного закону єдності та боротьби
протилежностей (інтересів, інститутів) для дієвості оцінки (та в цілому
бухгалтерського обліку) в попередженні економічних криз. Запропоновано нове
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трактування сутності та природи облікової оцінки, її місії в соціально-економічному
середовищі. Підтверджено доцільність розбудови інституціональної теорії
бухгалтерського обліку.
Ключові слова: теорія бухгалтерського обліку, інституціональна теорія
бухгалтерського обліку, оцінка, методологія облікової оцінки, філософія, закон
єдності і боротьби протилежностей, місія бухгалтерського обліку в запобіганні
економічним кризам.
The institutional nature of the development of a methodology of accounting
valuations and the determining influence of a “global” institution on its modern state are
proved. Based on the institutional theory, the contradictory internal nature of the formation
of a methodology and a practice of applications of valuations to the accounting is revealed.
The scientific hypothesis of the necessity to follow the dialectic law of unity and struggle of
opposites (interests, institutions) for the efficiency of valuations (and of the accounting on
the whole) in the prevention of economic crises is formed. A new interpretation of the
essence and the nature of an accounting valuation, as well as its mission in the
socio9economic medium, is proposed. The expediency of the development of the institutional
theory of accounting is confirmed.
Keywords: theory of accounting, institutional theory of accounting, valuation,
methodology of accounting valuations, philosophy, law of unity and struggle of opposites,
mission of accounting in the prevention of economic crises.
Доказано институциональную природу развития методологии учетной оценки
и определяющее влияние «глобального» института на ее современное состояние.
Основываясь на институциональной теории, обнаружено противоречивую
внутреннюю природу формирования методологии и практики применения оценки в
учете. Сформировано научную гипотезу необходимости соблюдения диалектического
закона единства и борьбы противоположностей (интересов, институтов) для
действенности оценки (и в целом бухгалтерского учета) в предупреждении
экономических кризисов. Предложена новая трактовка сущности и природы учетной
оценки,
ее
миссии
в
социально-экономической
среде.
Подтверждена
целесообразность развития институциональной теории бухгалтерского учета.
Ключевые слова: теория бухгалтерского учета, институциональная теория
бухгалтерского учета, оценка, методология учетной оценки, философия, закон
единства и борьбы противоположностей, миссия бухгалтерского учета в
предотвращении экономическим кризисам.

Написання статті мотивоване необхідністю розвіяти сумніви
деяких учених щодо збереження в галузі вітчизняних економічних
наук окремої спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» і її
здатності самостійно науково виділяти та вирішувати економічні
проблеми не тільки на рівні підприємства, як це сприймається зараз,
але, і в ширшому вимірі (наприклад, попереджати економічні кризи).
У сучасному світі особливо гостро постає проблема економічних
криз локального та глобального характеру. Бухгалтерський облік є
унікальним інститутом, що забезпечує порозуміння та керованість у
178

соціально-економічних середовищах різних рівнів [2]. Тому в
розвинутих країнах ця спеціальність є необхідною складовою
розв‘язання глобальних проблем і посідає важливе місце в наукових
дослідженнях з економіки. Останнє підтверджується як наявністю в
них напрямів, за якими надається ступінь PhD in Accounting, так і
широким визнанням та застосуванням її наукових рекомендацій. Як
приклад можна навести рекомендації С.А. Діпіази (мол.) та Р.Дж.
Екклза, підготовлені ще після краху «Enron» [3]. Однак останні події з
розміщенням акцій компанії «Facebook» на біржі NASDAQ [4]
переконливо засвідчують необхідність посилення наукового
забезпечення управління розвитком економіки саме з боку
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Адже вагомим підґрунтям
загрозливих для світової економіки «віртуальних бульбашок» є
маржинальні прогнози й очікування, що мали б бути збалансовані
фінансовою звітністю, вдосконаленням облікової оцінки активів (і не
тільки їх). Останнє перебуває у сфері відповідальності саме
«бухгалтерської» спеціалізації економічних наук.
Проблеми оцінки були і залишаються важливими для теорії та
практики бухгалтерського обліку, адже вона є одним з основних його
елементів, який дає змогу отримати інформацію про майно
підприємства,
його
зобов‘язання.
Дослідження
вартісного
вимірювання об‘єктів бухгалтерського обліку здійснювалися вже з
моменту виникнення подвійної бухгалтерії. У процесі їх проведення
постійно змінювалися розуміння і значимість самої оцінки. Передусім
це пов‘язано з історичним розвитком бухгалтерської науки,
розширенням сфери застосування облікової інформації, збільшенням
можливостей самого обліку. Так, професор Я. В. Соколов писав: «Поза
грошовою оцінкою немає і не може бути системи бухгалтерського
обліку. Завдяки оцінці бухгалтери досягають неможливого: вони
зводять гроші, матеріали, ліцензії, іноземну валюту, основні засоби,
борги, витрати, розкрадання, нестачі в одну загальну суму (актив) і
працюють з нею; і все це завдяки єдиному вимірнику: умовному і
безумовному одночасно» [5].
У сучасній Україні, як і за радянських часів, домінують
погляди на оцінку як на методичний інструмент вартісного вираження
господарських процесів і явищ. На думку професора В. Ф. Палія,
«оцінка об‘єктів бухгалтерського обліку – найбільш важливий фактор,
що забезпечує достовірність бухгалтерського обліку та звітності» [6].
Професор В. Г. Швець під оцінкою розуміє «спосіб вартісного
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вимірювання господарських засобів, джерел їх утворення» [7], а
професор В. В. Сопко вважає, що «вартісна оцінка господарських
фактів – явищ і процесів – є передумовою їх запису в системі
бухгалтерських доказів – документів, реєстрів (рахунків) та звітності.
Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку виступає загальним
вимірником, який дає змогу узагальнити всі господарські факти:
явища та процеси як сукупності. Вартісна оцінка є також складовою
методу бухгалтерського обліку та його принципом, без наявності якої
бухгалтерський облік за двоїстою (подвійною) системою не може
здійснюватися» [8]. У ряді праць з питань теорії та практики такої
оцінки розглядається її мотиваційна природа. На переконання Я. В.
Соколова [9], вона «виконується в цілях тих чи інших господарюючих
суб‘єктів і є втіленням принципу квантифікації» [10]. Професор Н.М.
Малюга переконана, що «оцінка – це процес усвідомлення позитивної
чи негативної значимості будь-яких господарських явищ, результатів
праці, форм виробничо-трудової діяльності, матеріальних вчинків,
здобутків господарювання для задоволення людських потреб,
інтересів, цілей суб‘єкта» [11].
Незважаючи на особливу увагу наукової спільноти, проблеми
оцінки та її ролі у висвітленні фінансово-майнового стану суб‘єктів
господарювання, а також глобального впливу облікової оцінки на
економіку
залишаються
недостатньо
викладеними
в
загальнотеоретичному аспекті. Така ситуація, на наше глибоке
переконання, пояснюється надто вузьким сприйняттям сфери
використання методології оцінки, що зумовлено, насамперед,
консервативним трактуванням сутності бухгалтерського обліку, його
завдань та впливу на економіку. Усвідомлення ж бухгалтерського
обліку як соціально-економічного інституту дає новий поштовх і
можливість розвитку методології оцінки, що визначає й актуальність і
нові підходи в таких дослідженнях.
Вартісна оцінка виступає базисом побудови бухгалтерської
системи, тобто знаходиться в тісній взаємодії із змінами та
доповненнями до змісту бухгалтерського обліку як його іманентна
[12] складова. Оскільки, на наше переконання, бухгалтерський облік –
це значно ширша система, ніж прийнято вважати сьогодні, а оцінка –
його базис, то цілком логічним є припущення про її теперішнє звужене
сприйняття. Нині бухгалтерський облік – це не просто реєстрація
інформації, її обробка та систематизація, а специфічна система
комунікацій між учасниками господарських відносин на мікро- та
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макрорівнях. Останнє і створює об‘єктивні передумови для
переосмислення сутності оцінки та з‘ясування її ролі та місця в
економічному середовищі. Більше того, висунута й обґрунтована нами
наукова гіпотеза трактування бухгалтерського обліку як соціальноекономічного інституту [13] формує передумови для розгляду оцінки
крізь призму базових положень інституціональної теорії. Раніше,
розкриваючи зміст облікової оцінки, розглядали лише окремі її
сторони. Сьогодні доцільно посилити дослідження її більш вагомої
якісної характеристики – здатності проявляти інституціональний
інтерес [14]. Розглянемо природу впливу інституціонального
середовища на розвиток методології вартісного вимірювання (оцінки)
в обліку.
Отже, з відповідним розширенням меж існуючої теорії
бухгалтерського
обліку
(її
інституціонального
бачення)
розширюються також межі сприйняття облікової оцінки, її місця, місії
та розвитку методології. Сучасне суспільство неможливо уявити без
бухгалтерського обліку, а саме без відповідної інтерпретації явищ
господарського життя. Бухгалтерський облік реалізує свою здатність
до тлумачення інформації в першу чергу за допомогою оцінки,
перетворюючи вхідний потік у певну структуровану сукупність даних.
Постачаючи і трактуючи інформацію для оточуючого середовища, він
є універсальною мовою бізнесу, яка пояснює факти господарського
життя через набір упорядкованих символів. Професор СанктПетербурзького державного університету М.Л. П‘ятов вважає, що
символами, якими оперує бухгалтерський облік, є його категорії, за
допомогою яких «ми намагаємося пояснити, витлумачити, зрозуміти,
інтерпретувати економічну реальність… Мова – це завжди заміна
реальності символами. Символи завжди відповідають реальності лише
частково. І символи – не що інше, як результат домовленості» [15]. До
викладеного додамо, що така «домовленість» є результатом появи й
дотримання суб‘єктами господарювання певних «правил гри» –
інструкцій, стандартів тощо. Оцінка є інсценізацією, якісно-кількісним
вираженням таких символів з метою їх відображення в обліку. Вона
здатна індивідуалізувати [16] якості об‘єктів обліку, є непостійною у
своїй побудові, а тому може одночасно виражати інтереси однієї групи
користувачів і приховувати зацікавленість інших. У цьому і
проявляється суб‘єктивна сутність оцінки та її залежність від
інституційних впливів.
Інституційна сутність розвитку методології облікової оцінки
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останнім часом набуває більш чітких та очевидних рис. Це зумовлено
процесом переведення національних систем обліку на міжнародні
стандарти (МСФЗ), де домінують підходи до оцінки за справедливою
вартістю (за висловом Я. В. Соколова – айфарез [17] і популяризація
застосування в обліку справедливої вартості). Поява справедливої
вартості як вершини розвитку методології оцінки в МСФЗ спонукає
нас до перегляду теоретичного базису вартісного вимірювання фактів
та явищ господарювання в бухгалтерському обліку. Пояснимо.
Досліджуючи поширення в бухгалтерській системі терміну
«справедлива вартість», ми встановили, що своєю появою він завдячує
американським стандартам. Затвердженням на початку 90-х років ХХ
ст. стандартів FAS 105 і FAS 107 Комітет з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (Financial Accounting Standards Board – FASB,
далі – Комітет) визначив правила розкриття інформації про
справедливу вартість фінансових інструментів. У 1993 р. було
прийнято стандарт FAS 115, в якому визначено правила обліку
боргових і пайових цінних паперів.
Схожі тенденції спостерігались і в розвитку міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та фінансової звітності
(МСФЗ). У березні 1995 р. Комітет оприлюднив МСБО 32 «Фінансові
інструменти: розкриття та подання інформації», у грудні 1998 р. –
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Перший
стандарт встановлював правила розкриття інформації про фінансові
активи та фінансові зобов‘язання, у тому числі про їх справедливу
вартість, другий – оперував поняттям «справедлива вартість» при
відображенні в обліку майже всіх фінансових інструментів у портфелі
компанії.
Вперше оцінка щодо нефінансових активів за справедливою вартістю
була використана як основний, а не альтернативний підхід в МСФЗ 40
«Інвестиційна нерухомість». Прийнятий у 2003 р. МСБО 41 «Сільське
господарство» впровадив справедливу вартість у бухгалтерський облік
навіть аграрних підприємств. Сьогодні зазначений метод оцінки
елементів фінансової звітності згадується в багатьох міжнародних
стандартах, зокрема, в 16–22, 25, 32, 33, 38, 39, 40, 41. У травні 2011 р.
Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності прийняла новий
МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю», який є результатом
спільного з Комітетом проекту. Цим було задекларовано єдину
систему вимог щодо того, як визначати справедливу вартість. МСФЗ
(IFRS) 13 набирає чинності для річних періодів, що починаються з 1
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січня 2013 р., при цьому допускається і дострокове застосування
стандарту [18].
Отже, запровадження в облікову практику оцінки за
справедливою вартістю пов‘язано з появою таких об‘єктів обліку, як
фінансові інструменти – активи віртуальної економіки [19]. Саме їхня
специфічна (віртуальна) природа вимагала застосування іншої оцінки,
ніж традиційна витратна модель. Проте постає запитання: чим
умотивовано поширення методології оцінки за справедливою вартістю
на нефінансові активи? Я. В. Соколов зазначає: «Основне завдання
проведення айфарезу зводиться до того, щоб, перш за все, актуальні
власники (власники на даний момент) і особливо потенціальні
(можливі) власники акцій та інших цінних паперів мали реальне
уявлення про активи фірм, які вони або хочуть продати (актуальні
власники), або вважають за можливе купити (потенціальні власники).
Для тих та інших прийнята на практиці оцінка за собівартістю є
безглуздою» [20].
МСФЗ трактують справедливу вартість як суму, на яку
обмінюється актив або за якою погашається зобов‘язання в результаті
операції між добре обізнаними, незалежними один від одного та
зацікавленими у здійсненні такої операції сторонами. Таке
формулювання Я. В. Соколов називав «terra incognita [21] і навіть
гірше: набір гарних, але абсолютно пустопорожніх слів». Попри таке
переконання, учений зазначає, що «набір» «вигадали явно недурні
люди, і вони знали, для чого це робили» [22].
Не
є
таємницею,
що
інститути
та
організації
транснаціонального капіталу (умовно назвемо їх інститутом
глобалістів) через застосування в МСФЗ справедливої вартості
нав‘язують світу пріоритетність оцінки свого бізнесу та активів. Тобто
існують потужні інституціональні інтереси у привабливішому поданні
(оцінці) активів, значна частина яких відображає віртуальну
економіку. Реалізація таких інтересів цілком можлива не тільки
завдяки фінансуванню глобалістами розробки МСФЗ, що не
приховується, але здебільшого з причин складності критичної оцінки
методологічних підходів, запропонованих МСФЗ. Адже глобальний
ринок є асиметричним – частина його учасників (зрозуміло яких)
володіє більшою інформацією, потужнішими економіко-політичними
можливостями. Можна стверджувати, що інститути та організації
глобалістів мають більше можливостей видати бажане за дійсне. Їхня
інституційна потужність здатна методологічно формувати та
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нав‘язувати світові через МСФЗ (і сформовані на їх основі національні
стандарти) цінність певних активів.
Таким чином, щось важливе для глобалістів, оцінене силою
лобістської методології та підкріплене вагомим інтересом і
фінансовими можливостями потужних інститутів та організацій, буде
вартувати більше, ніж реально існуючий актив з інверсійним [23]
інституціональним інтересом. За рахунок таких маніпуляцій у
сучасному світі реалізується стратегія нав‘язування цінностей.
Отже, зараз облікова оцінка є вираженням інституціональних інтересів
не стільки тих чи інших суб‘єктів господарювання, скільки
інституціональних груп національного і навіть глобального масштабу.
При цьому потужна спонукальна сила глобального інституціонального
інтересу не завжди діє узгоджено з суспільними інтересами (чи
національними). За таких умов нав‘язані ззовні правила оцінки
(МСФЗ) сприймаються як загальновизнані та застосовуються на
практиці слабшими країнами. У бухгалтерському обліку можна
спостерігати так званий ефект «кривих дзеркал». Адже оцінка
віртуальних активів з використанням методології «справедливої
вартості» будується на розрахунках потенціального маржинального
прибутку, які припускають стійке зростання протягом десятиліть.
Проте через сумнівність оцінки таких активів будь-яке сповільнення
темпів зростання фондового ринку й економіки в цілому, як правило,
веде до великомасштабної кризи.
При цьому міжнародна стандартизація обліку не є негативним
явищем. Проблема в іншому: якщо МСФЗ відображатимуть інтереси
лише однієї інституціональної групи, то, швидше за все, не зможуть
запобігти кризовим явищам. Їх підготовка останнім часом для малого
бізнесу і державного сектору не змінює сутність виявленої проблеми.
Вона полягає не в активності транснаціонального капіталу щодо
підготовки МСФЗ, а в пасивності інших інституціональних груп. І
якщо бухгалтери-практики можуть не розуміти, що їхніми руками
(через МСФЗ) реалізуються інтереси «глобального» інституту, то
науковці зобов‘язані протидіяти небажаному для розвитку обліку
монополізму.
Виявлена проблема визначального впливу «глобального»
інституту на формування сучасної методології облікової оцінки
спонукає нас до розгляду наукової гіпотези щодо необхідності
розв‘язання цієї проблеми в єдності та боротьбі різних інтересів
протилежних інститутів та їх об‘єднань. Такий підхід у формуванні
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розвитку методології оцінки потребує вдосконалення теоретичного
підґрунтя і пояснюється інституціональною теорію бухгалтерського
обліку. До появи цієї теорії була відсутня фундаментальна платформа,
яка б наголошувала на важливості конкуренції у формуванні
методології МСФЗ, у тому числі методології оцінки. Адже окремо
національні суб‘єкти методологічного впливу не формують в
сучасному світі «правил гри». МСФЗ створюються через організації
впливових інститутів.
За новою теорією, реалізація місії бухгалтерського обліку в
попередженні економічних криз базується на врахуванні інтересів
інститутів, що відображають максимально широкий спектр соціальноекономічного середовища. Вона націлює наукову спільноту
бухгалтерів на необхідності відображення в МСФЗ інтересів різних
інститутів не стільки для відстоювання інтересів «слабких», скільки
для дотримання закону діалектики єдності та боротьби
протилежностей в МСФЗ. «Глобальний» інститут нав‘язує світові
через МСФЗ пріоритетність оцінки власного бізнесу, власних активів,
що доведено вище. Проте потенціально такі можливості є також в
урядів країн із зростаючою економікою, світової професійної
громадськості малого, середнього та великого реального бізнесу
(умовно назвемо їх інститутами реальної економіки). Нова теоретична
база пояснює та, головне, мотивує розвиток методології облікової
оцінки в інтересах різних інститутів з метою поступового нівелювання
протиріччя між ними в узгоджених МСФЗ. Графічно ці протиріччя
можна показати як зміну трендів вартості активів залежно від впливу
інститутів реальної та віртуальної економіки на методологію оцінки.
Отже, без рівноваги сильніші інститути та їх об‘єднання
задаватимуть вектор розвитку методології в облікових стандартах як
національного, так і міжнародного рівнів. Саме це і спостерігається
тепер, наприклад – перевищення вартості активів «Facebook» (США)
над активами (включаючи вартість родовищ) ВАТ «Газпром»
(Російської Федерації) [24]. І якщо лише компанії, подібні «Facebook»,
впливатимуть на методологію оцінки, то вона буде зорієнтована в
МСФЗ на віртуальну економіку.
Інституціональна теорія і запропонована наукова гіпотеза змінюють
уявлення про формування методології та місію оцінки. Облікову
оцінку сьогодні необхідно усвідомлювати не стільки як відображення
якого-небудь конкретного факту в грошових одиницях, скільки як
величину змістовного вираження інституціональних інтересів, що
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здатні нав‘язувати «правила гри» (МСФЗ). Практичні дії всіх суб‘єктів
господарювання залежать від того, який вектор закладено
інституціональним інтересом до «правил гри».
Інтереси інститутів реальної та віртуальної економіки в оцінці
є протилежними. Вони функціонують в єдиному соціальноекономічному середовищі, а отже, нерозривно пов‘язані один з одним.
Крім того, вони взаємообумовлені, тобто існування інституту
глобалістів можна виділити лише на фоні існування інститутів
реальної економіки. Саме в цьому реалізується єдність
протилежностей. Вони взаємодіють між собою від простого пасивного
протистояння до активного впливу. Саме полярність інтересів кожного
із згаданих вище інститутів та їх опонентів спонукає до боротьби у
вигляді протистояння, яке полягає в тому, що різні інституціональні
групи, протидіючи, прагнуть виключити одна одну або розширити
свій вплив за рахунок мінімізації впливу інших. У нашому випадку
об‘єктом впливу є методологія оцінки. Слід пам‘ятати, що протиріччя
існують у будь-якій системі – від початку до кінця її розвитку.
Змінюються лише стан, кількісні параметри, характер протиріч і
значимість їх у системі. Але, щоб бути справжнім джерелом розвитку,
протиріччя повинні вирішуватися. Закінчення боротьби (досягнення
консенсусу на певній стадії) означає настання незворотних змін. Це і є
розвиток.
Бухгалтерській спільноті важливо зрозуміти, що вирішення
протиріч у науковому пізнанні не зводиться до простого усунення
плутаних формально-логічних суперечностей у міркуваннях
інституціональних груп, а полягає в узгодженні інституціональних
інтересів цих груп, досягненні точки рівноваги. Саме тому методологія
оцінки, втиснута в рамки вигаданої «несуперечливої системи»,
сьогодні не може якісно та ефективно функціонувати. Отже, для
досягнення бажаної дії діалектичного закону єдності та боротьби
протилежностей науково-професійна спільнота зобов‘язана набути
значення одного з рушіїв розвитку методології оцінки (як іманентної
складової бухгалтерського обліку). І це стане можливим лише в тому
випадку, якщо вона спрямує свої зусилля на розв‘язання існуючого
протиріччя як одна із його сторін [25].
Для бухгалтерського обліку як науки важливим є розуміння природи
впливів на оцінку для того, щоб кожна нація, інституціональна група
чи наукова школа не комплексували, а відстоювали власні інтереси.
Тому інституціональна теорія, на відміну від попередніх теорій
186

бухгалтерського обліку, розкриваючи природу оцінки, дає більші
можливості розвитку її методології за рахунок розширення участі
різних інституціональних груп і наукових шкіл, що в кінцевому
результаті веде до прогресу та гармонії.
Україна здатна і зобов‘язана сформувати якісно нову участь
бухгалтерського обліку в соціально-економічному просторі. У
фінансовій звітності транснаціональних корпорацій (ТНК) більше
третини вартості активів стосується нематеріальних активів. Не
применшуючи важливість таких активів, наша країна має навчитися
доводити світові та закріплювати у МСФЗ ще й пріоритетність інших
глобальних цінностей.
Безцінним багатством є сільськогосподарські землі й
екологічно чисті біологічні активи. На привабливе представлення саме
цих ресурсів і має бути спрямований інституціональний інтерес нашої
держави в МСФЗ. Землі, права користування ними, біологічні активи,
стратегічні запаси зерна, і не тільки, є важливим фактором
збалансованості світової економіки [26]. У світовому та вітчизняному
обліку такі активи значно недооцінено, що завдає шкоди не тільки
національним інтересам, але і світовій стабільності.
Інституціональна теорія бухгалтерського обліку слугує
основою вирішення цього завдання. Вона спонукає Україну, її
бухгалтерську спільноту не до імплементації МСФЗ, а до їх адаптації
(як мінімум) та участі в розробках і дискусіях, пов‘язаних з їх
формуванням (як максимум). У теоретичному сенсі висунута наукова
гіпотеза зводиться до того, що з позиції інституціональної теорії
бухгалтерського обліку на методологію оцінки вирішальний вплив
мають інтерес інститутів та інституціональне середовище. Масштаби
цього впливу стають дедалі менш національними та більш світовими.
Така теорія пояснює, що без урахування в розвитку методології оцінки
єдності та боротьби інституціональних інтересів неможливо досягти
«точки рівноваги», досконалості міжнародних і національних
стандартів бухгалтерського обліку. Отже, проблемним стає і
попередження економічних криз за участі бухгалтерського обліку. Має
велике значення те, хто формує методологію та розробляє МСФЗ –
представники однієї інституціональної групи чи ні, чи є при цьому
конкуренція і чи діє закон діалектики єдності та боротьби
протилежностей? Для того, щоб бухгалтерський облік був дійовим у
впорядкуванні та стабілізації соціально-економічного середовища,
мають бути «правила гри» (стандарти), сформовані за науковими
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законами – законами філософії.
Бухгалтерський облік є важливим соціально-економічним
інститутом, який не тільки інформаційно забезпечує управління на
всіх рівнях (від суб‘єктів господарювання до держави), але й здатний
сигналізувати про економічні кризи та знаходити шляхи виходу з них.
Посилення науково-теоретичного забезпечення розвитку методології
оцінки, звітності та інших складових інституту бухгалтерського обліку
є основою бухгалтерського попередження економічних криз.
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В данной статье рассмотрены проблемы использования на современных
предприятиях различных систем управления. Выявлена и обоснована необходимость
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This article describes the problems of using modern enterprises of various control
systems. Identified and justified need for the implementation of management accounting
systems and lean manufacturing to improve production efficiency.
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В даній статті розглянуті проблеми використання на сучасних підприємствах
різних систем управління. Виявлено та обгрунтовано необхідність впровадження
систем управлінського обліку та бережливого виробництва з метою підвищення
ефективності виробництва.
Ключові слова: система управління, бережливе виробництво, управлінський
облік, ефективність виробництва, витрати.

В настоящее время существует большое количество
производственных предприятий, каждое из которых пытается занять
выгодное место под «солнцем». Так, на рынке появляется все больше
разнообразных товаров, что ведет к повышению привередливости
покупателей и как следствие, уменьшению спроса на предлагаемые
товары. Предприятию в этой ситуации необходимо не только выстоять
в столь сложных условиях, но и продолжать развиваться, повышая
эффективность по всем направлениям деятельности. Поэтому сегодня
все
актуальнее
становится
внедрение
на
предприятие
специализированных элементов управления, с помощью которых
можно будет оптимизировать затраты, увеличить производительность
труда и имеющихся ресурсов, а также улучшить качество
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выпускаемой продукции.
Управленческий учет как один из элементов управления
предприятием в целом можно представить как систему сбора,
предоставления, обработки и анализа оперативной информации,
необходимой менеджменту компании для планирования, анализа и
контроля за деятельностью компании, принятия обоснованных
управленческих решений, обеспечения эффективного использования
ресурсов и контроля за полнотой их учета.
К задачам этой системы, прежде всего, относятся калькуляция
себестоимости работ и услуг (производственный учет), планирование
(бюджетирование), аналитические расчеты и как результат формирование управленческой отчетности. Именно на основании
управленческой отчетности менеджеры принимают решения и
производят контроль деятельности предприятия.
Для более полного понимания системы управленческого учета
рассмотрим подробно ее основные функции.
В рамках производственного учета собираются данные о
затратах, понесенных при производстве продукции или услуг. Эти
данные необходимы для оценки стоимости изготовленной продукции.
Современный управленческий учет включает три основных раздела:
- учет затрат и доходов по их видам;
- учет затрат и доходов по центрам ответственности;
- учет затрат и доходов по их носителям.
Учет затрат и доходов по их видам должен показать, какие
группы затрат возникли на предприятии в процессе производства
продукции в отчетном периоде и как они были возмещены в процессе
реализации изделий.
Учет затрат и доходов по центрам ответственности должен
способствовать точному их распределению между отдельными
подразделениями предприятия. Это необходимо для определения
результатов в разрезе каждого центра ответственности.
Наконец, учет затрат и доходов по их носителям должен
определить рентабельность каждого вида выпускаемой продукции.
Только лишь в рамках производственного учета удается
рассчитать себестоимость и рентабельность единицы продукции и
выявить
скрытые
резервы
повышения
эффективности
производственной деятельности предприятия.
Планирование (бюджетирование) - это процесс определенных
действий, которые должны быть выполнены в будущем. В основе
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планирования лежит анализ финансовой и нефинансовой информации.
Планирование в рамках управленческого учета рассматривают как
бюджетное планирование, что является самым детализированным
планированием.
Аналитические расчеты в управленческом учете необходимы,
прежде всего, для проведения оперативного анализа полученной
информации, подготовки данной информации к дальнейшей
обработке, а также оценке вариантов и альтернатив, способствующих
лучшему восприятию информации.
Заключительной задачей ведения управленческого учета на
предприятии является составление управленческой отчетности,
которая представляет собой совокупность упорядоченных показателей
и другой информации, необходимой менеджерам для внутреннего
контроля, оценки деятельности предприятия и принятия правильных
управленческих решений.
Управленческий учѐт создаѐтся для того, прежде всего, чтобы
оперативно принимать решения, связанные с деятельностью фирмы.
Информация управленческого учѐта предоставляется только
внутренним пользователям - руководителям, сотрудникам финансовых
служб, для внешних пользователей эта информация может быть
закрыта.
Управление
затратами
–
основная
цель
внедрения
управленческого учета на предприятия. Причем большее внимание
уделяется не удержанию повышения расходов, а, наоборот – на
сокращение уже имеющихся затрат.
В связи с этим, целесообразно было бы обсудить такую систему
управления деятельностью предприятия как бережливое производство.
Понятие «бережливое производство» появилось в 1990-х годах,
однако, основные идеи и практика бережливого производства в нашей
стране появились не так давно, но уже сейчас начинают все глубже
проникать в деловую и производственную жизнь отечественных
предприятий.
Бережливое производство (Lean production, Lean manufacturing)
представляет
собой
подход
к
управлению
организацией,
направленный на повышение качества работы за счет сокращения
потерь. Суть бережливого производства заключается в наиболее
полном удовлетворении потребностей всех групп потребителей
(общество, клиенты, сотрудники, акционеры) при помощи
минимально необходимых ресурсов. Минимизация ресурсов
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осуществляется путем определения ценности продукции или услуги,
выявления и ликвидации так называемых «потерь».
Сам термин «бережливое производство» может ошибочно
навести на мысль, что речь идет о сугубо производственных вопросах,
в лучшем случае, о построении производственной стратегии
компании. Однако, такой вывод далек от реалий: Бережливое
производство — это достаточно стройная и относительно полная
философия организации и ведения бизнеса, которая затрагивает
практически все аспекты деятельности компании, включая
стратегическое развитие и управление.
Внедрение бережливого производства на предприятие
невозможно без понимания основных принципов этой системы.
Можно выделить пять главных принципов бережливого производства.
Ценность. Суть данного принципа заключается в том, что
необходимо точно определять ценность своих продуктов. В
организации может выполняться множество действий, которые не
важны для потребителя и только в том случае, когда организация
точно знает, что необходимо потребителю, она может определить,
какие процессы ориентированы на предоставление потребителю
ценности, а какие нет. Поэтому необходимо устранить все операции и
действия, которые потребляют ресурсы (деньги, время), но не вносят
вклад в создание потребительской ценности.
Поток создания ценности. Данный принцип необходим для
соединения «полезных» операций и действий в поток создания
ценности и обеспечения непрерывного течения этого потока. Это
означает, что действия в процессах необходимо выстроить таким
образом, чтобы между операциями не было ожиданий, простоев или
иных потерь. Это может потребовать перепроектирования процессов
или применения новых технологий, так как все процессы должны
состоять из действий, добавляющих ценность продукту.
Принцип «вытягивания». Сущность данного принципа
заключается в создании механизмов, которые позволят самому
потребителю «запускать» поток создания ценности и получать
нужный товар в нужное время. Другими словами, организация должна
выпускать только ту продукцию, и в таком количестве, которое
необходимо конечному потребителю.
Ключевые показатели. Данный принцип необходим для
выявления ключевых показателей, на которые стоит делать упор при
создании ценности продукции. Это означает, что в процессе внедрения
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бережного
производства
необходимо
использовать
только
эффективные и, главное, результативные операции и процессы,
применяемые при создании определенного продукта. Это можно
обеспечить, если правильно оптимизировать работы и детально
описать все действия от момента получения заказа, до поставки
продукции потребителю. За счет этого можно определить
потенциальные возможности для улучшения процессов.
Непрерывное совершенствование. Суть данного принципа
заключается в постоянном улучшении процессов создания ценности
продукта для потребителя. Реализация системы бережливого
производства не может являться разовым мероприятием. Взявшись за
внедрение этой системы необходимо постоянно совершенствовать
работу предприятия, прежде всего, за счет поиска и устранения
потерь.
Основываясь на вышеизложенных принципах, в организациях
можно построить эффективную систему бережливого производства.
В любой организации потенциально может быть большое
количество потерь, приводящих к снижению результативности
работы. Эти потери представляют собой действия, не приносящие
ценности конечному потребителю. Если организация выявит и
устранит такие потери, то это позволит ей повысить эффективность и
тем самым снизить стоимость продукции для конечного потребителя.
Схематично уменьшение стоимости продукции после
устранения потерь можно представить на рисунке 1.
Задача организации, внедряющей систему бережливого
производства, заключается в сокращении действий, не приносящих
ценности продукту для потенциального потребителя. Это позволит
значительно уменьшить производственный цикл, сбавить затраты
предприятия и снизить конечную стоимость продукции.
Отсюда можно выделить 7 видов потерь, которые можно
сократить, а в некоторых случаях и вовсе устранить при бережливом
производстве.
Транспортировка. Транспортировку готовой продукции и
незавершенного производства необходимо оптимизировать по
времени и расстоянию. Каждое перемещение увеличивает риск
повреждения, потери, задержки и что еще важнее – чем дольше
продукт
перемещается,
тем
больше
накладные
расходы.
Транспортировка не прибавляет ценности продукту, и потребитель не
готов за нее платить.
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Запасы. Чем больше запасов находится на складах и в
производстве, тем больше денежных средств оказывается
«замороженными» в этих запасах. Запасы не добавляют продукту
ценности, а стоимость его увеличивают. Поэтому необходимо вовремя
избавляться от залежалых запасов и грамотно планировать покупку
новых.
До устранения потерь
Продажа и
Заказ
продвижение компонентов
товара
Обработка
заказа

После устранения потерь

Оформление
документов

Выставление
заказа

Упаковка и
хранение

Сборка
Получение
продукции

Изготовление
продукции

Выставление
Сборка Доставка Получение
заказа
продукции
Изготовление
продукции

Стоимость

Доставка

Улучшение

Стоимость

Действия, которые не добавляют ценности
потребителя, но увеличивают стоимость
Действия, которые добавляют ценность продукту

для

Рисунок 1. Формирование стоимости продукции до и после
устранения потерь
Движение. Лишние движения операторов и использование
оборудования увеличивают не только потерю времени, но и
непредвиденную изношенность оборудования, что опять же приводит
к увеличению стоимости без увеличения ценности продукта.
Ожидание. Продукты, находящиеся в незавершенном
производстве и ожидающие своей очереди на обработку увеличивают
стоимость без увеличения ценности. По возможности необходимо
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уменьшить количество таких продуктов, особенно если они не
представляют особого интереса для покупателей.
Перепроизводство. Этот вид потерь является наиболее
существенным из всех. Непроданная продукция требует затрат на
производство, затрат на хранение, затрат на учет. Поэтому прежде,
чем приступать к производству продукции, необходимо тщательно
оценить потребительский спрос на рынке.
Технология. Этот вид потерь связан с тем, что технология
производства не позволяет реализовать в продукции все требования
конечного потребителя и предприятию приходится дополнительно
привлекать сотрудников, чтобы довести товар до ценного для
потребителя. Все это повышает затраты организации, и как следствие,
увеличивает стоимость продукции.
Дефекты. Каждый дефект, выявленный при производстве и
реализации продукции приводит к дополнительным затратам времени
и денег. Необходимо тщательно контролировать процесс производства
и поставку товара в розничные точки, это поможет значительно
снизить количество продукции с дефектом.
Неправильная расстановка персонала. Этот вид потерь
появляется, если персонал выполняет работу не соответствующую его
навыкам и опыту. При этом повышается количество не только
дефектов продукции, лишних движений операторов и оборудования, а
также увеличивается число недовольных клиентов.
Внедрение на предприятие бережливого производства, позволит
устранить большую часть потерь при производстве, уменьшить
стоимость продукции и повысить ее ценность в глазах покупателей.
Таким образом, управленческий учет и бережливое
производство – две взаимосвязанные концепции, направленные на
повышение эффективности производства. Эти системы ставят перед
собой одну и ту же цель – максимизация прибыли предприятия путем
снижения затрат. Однако, процесс воплощения поставленной цели в
жизнь у них совсем разный. В управленческом учете для снижения
расходов используются различные подходы и методы к отнесению
затрат на себестоимость продукции. При использовании системы
бережливого
производства,
главным
образом,
выделяются
нерезультативные процессы и операции, которые в дальнейшем
корректируются. Также в рамках бережливого производства
повышается ценность продукции для покупателя, путем устранения
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различных потерь, связанных как с самим производством, так и с
процессом организации деятельности на предприятии.
Внедрение на предприятие системы управленческого учета и
бережливого производства не только поможет выявить недостатки в
работе компании и устранить их, а также вывести организацию на
новый уровень.
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