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*Научный руководитель: Веренич Н. К., старший преподаватель
Полесский государственный университет
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК НА ПРИМЕРЕ «ПРИОРБАНК» ОАО
© Бабей А.П.
В настоящей статье проанализирована и оценена эффективность
использования банковских платежных карточек на примере одного из самых крупных
коммерческих банков Республики Беларусь – «Приорбанк» ОАО. Отражены
результаты реализации политики Национального банка Республики Беларусь по
повышению доли безналичных расчетов.
Ключевые слова: платежная карта, дебетовая карта, кредитная карта, банкомат,
доля безналичных операций.
In this paper the efficiency of using banking cards on the example of one of the
biggest commercial banks of the Republic of Belarus was analyzed and evaluated. It was
shown that the results of using the policy of the National bank of the Republic of Belarus
aimed on the increasing of the share of cashless settlements.
Keywords: paying card, debit card, credit card, cash dispenser, the share of cashless
settlements.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Развитие безналичных
расчетов является одним из наиболее важных факторов повышения
стабильности банковской системы и экономики страны в целом.
Расширение их использования позволяет ускорить оборачиваемость
денежных средств, сократить издержки, снизить долю расчетов
наличными деньгами.
Цели статьи. Целью исследования является анализ
эффективности использования банковских платежных карточек в
Республике Беларусь. Изучение динамики за период 2010-2012 гг. и
развитие инфраструктуры в данный промежуток времени.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. В настоящее время в Республике Беларусь
ведется интенсивная работа по развитию безналичных расчетов. И
банковская платежная карточка является самых популярным
средством увеличения их объемов. Банки принимают платежи за
мобильные телефоны, интернет, кабельное телевидение, кредиты,
9

коммунальные платежи. Подобные расчеты производятся через
банкоматы, системы дистанционного банковского обслуживания
(интернет-банк, смс-банк, USSD-банк) и платѐжные терминалы.
Возможности банковских пластиковых карточек позволяют
производить платежи в интернет-магазинах практически любой точки
мира. Всѐ это позволяет повысить качество оказания банковских
услуг.
Успех использования небумажных платежных средств
объясним:
– они более защищены от подделки, что позволяет их
использовать в более широкой сфере расчетов и с большим
количеством участников;
– клиенты видят в них более удобную форму расчетов и
позволяют широко использовать кредит в повседневной практике;
– заинтересованность появляется у торговых точек, которые
расширяют круг своих клиентов;
с позиций государства использование платежных систем
снижает стоимость обслуживание наличной массы, ускоряет
оборачиваемость [2].
Банковская платежная карточка - это платежный инструмент,
обеспечивающий доступ к карт-счету и проведение безналичных
платежей за товары и услуги, получение наличных денежных средств
и осуществление иных операций в соответствии с законодательством
Республики Беларусь [3].
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. 2012 год стал
одним из наиболее успешных периодов для бизнеса «Приорбанк»
ОАО с частными клиентами. Так, заработанный в 2012 году валовой
доход превысил уровень 2011 года на 58 %, а чистая прибыль до
налогообложения по итогам 2012 года увеличилась практически в 5
раз по сравнению с предыдущим периодом. Основными источниками
зарабатываемого дохода остались кредитные операции и зарплатные
проекты.
Маркетинговые исследования положения «Приорбанк» ОАО на
рынке банковских платежных карточек в целом по Республике
Беларусь, отраженные на рисунке 1, показали, что по итогам 2012 года
доля рынка платежных карточек «Приорбанк» ОАО в банковском
секторе экономики составила 6,5 %. По итогам же 2011 года данный
показатель составил 6,6 % [1].
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Рис. 1. Структура рынка банковских платежных карточек
Республики Беларусь.
Снижение показателя доли рынка платежных карточек на 0,1 %
не помешало «Приорбанк» ОАО оставаться одним из лидеров по
количеству эмитированных дебетовых карточек.
Что же касается эмиссии кредитных карточек, то по сравнению
с 2011 годом 2012 выдался не настолько успешным. По итогам 2011
года «Приорбанк» ОАО вышел на первое место кредитных карточек.
Доля рынка составила 30,7 %. В 2012 году же данный показатель
составил 26 %, что говорит о достаточно высокой конкуренции между
субъектами банковского сектора экономики. Если говорить о
дебетовых карточках, то можно сказать, что показатель плана выпуска
карт платежной системы БелКарт увеличился практически в 2 раза.
Не стоит на месте и развитие инфраструктуры по обслуживанию
платежных карточек. В ходе анализа было определено, что в 2010 году
показатель количества карточек на 1 банкомат превышал
международные стандарты, согласно которым он должен быть равен
2600. Однако начиная с 2011 года наблюдается тенденция к снижению
данного показателя – на конец 2012 года он составил 1796 платежных
карточек на 1 банкомат.
Относительно количества установленных банкоматов можно
сказать, что в рассматриваемый период их число ежегодно возрастает
в среднем на 40 штук. Число платежно-справочных терминалов в
период с 2010 по 2012 гг возросло больше, чем в два раза (на начало
2010 года – 78, на конец 2012 года – 202). А это означает, что
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безналичные платежи за коммунальные услуги, услуги мобильной
связи и т.д. стали ещѐ более доступны для населения. Примерно такая
же ситуация сложилась с количеством терминалов на предприятиях
торговли (сервиса) (на начало 2010 года – 1304, на конец 2012 года –
3037) [1].
Число точек обслуживания ежегодно растет. В ходе анализа
было определено, что в 2010 году показатель количества карточек на 1
банкомат превышал международные показатели, согласно которым он
должен быть равен 2600. Однако начиная с 2011 года наблюдается
тенденция к снижению данного показателя – на конец 2012 года он
составил 1796 платежных карточек на 1 банкомат.
Кроме того, Государственной программой развития технической
инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских
пластиковых карточек, на 2006 - 2010 годы, утвержденной
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 29.06.2006 N 817/11 (в
редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь,
Национального банка Республики Беларусь от 30.08.2010 N 1259/12),
установлено
нормативное
значение
количества
банковских
пластиковых карточек на один платежный терминал в организациях
торговли (сервиса) - не более 160 штук. Хотя данный показатель в
«Приорбанк» ОАО немного и превышает это значение, в период с
2010 по 2012 его практически удалось приблизить к установленному
нормативу – равен 181 [4].
Показатель суммы безналичных операций на 1 карту также
растет. В 2011 году наблюдается лишь незначительный прирост, что
обусловлено снижением \числа эмитированных карточек, а
соответственно и суммы безналичных операций с их участием.
Однако в 2012 году ситуация значительно улучшилась – и показатель
прироста значительно возрос.
Что же касается доли безналичных операций с использованием
банковских платежных карточек, то с 2011 года можно проследить
тенденцию к увеличению. В то же время сумма денежных средств,
снятых с платежных карточек в банкоматах, постепенно снижается.
Это связано с повышением доверия населения к данному платежному
инструменту,
а
также
расширением
его
использования:
распространением терминалов на предприятиях торговли и сервиса,
увеличением спектра услуг, которые могут быть оплачены
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безналичным путем (коммунальные услуги, товары в интернетмагазинах и др.).
Выводы. В ходе исследования была выявлена тенденция к
увеличению безналичных расчетов. На примере «Приорбанк» ОАО
можно отметить значительный рост числа банкоматов, платежносправочных терминалов и терминалов точек обслуживания, а
политика Национального банка Республики Беларусь по повышению
доли безналичных расчетов позволила увеличить количество
эмитированных банковских платежных карточек как для физических,
так и для юридических лиц.
Если говорить в целом о рынке банковских платежных
карточек, то можно сказать, что начальная стадия внедрения
пройдена, и в последние несколько лет наблюдается массовое
внедрение карточек, как инструментов платежных операций.
Анализируя более длительный период – с 2008 по 2012 гг. была
выявлена тенденция к сокращению доли наличных операций в общей
сумме на 8,8%, в то время как доля безналичных операций
увеличилась на 8,8%. Это свидетельствует сокращении наличных и
увеличении безналичных операций с использованием банковских
пластиковых карточек. На 1 июля 2012 г. доля безналичных операций
в общем количестве операций с использованием карточек составила
18,9% по сумме операций в стоимостном выражении (в белорусских
рублях) и 61,3% — по количеству операций.
1. Электронный ресурс Официальный сайт ОАО «Приорбанк», режим доступа www.priorbank.by.
2. Положение Национального банка Республики Беларусь от 06.01.1994 N 256 «О
безналичных расчетах».
3. Банковский кодекс Республики Беларусь.
4. Государственная
программ
развития
технической
инфраструктуры,
обеспечивающей использование банковских пластиковых карточек, на 2006 - 2010
годы: утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь, 29 июня 2006 г., N 817/11 // СПС
"КонсультантПлюс: Беларусь" [Электронный ресурс]. - Минск, 2011.
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В статье рассматриваются процессы появления и распространения сетевых
денег на примере Биткоин. Выявлены различия между сетевыми деньгами и другими
виртуальными средствами платежа. Сформулированы функциональные возможности
сетевых денег, основные преимущества и недостатки их использования. Отражены и
описаны основные вехи появления и оборота сетевых денег Биткоин.
Ключевые слова: Биткоин виртуальные деньги, сетевые деньги, электронные
деньги, платежная система, цифровая наличность, Интернет банкинг.
This article looks at the process of appearing and spreading of network money with
the example of Bitcoin. The difference between network money and other virtual means of
payment is specified. Network money functional possibilities, main advantages and
disadvantages of their usage are defined. The most important steps in appearing and turning
over of network money Bitcoin are described.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Необходимость и
актуальность появления и распространения сетевых денег
определяется влиянием внешней среды и ставит перед бухгалтерами
проблему учета денег в новых единицах. Деньги как экономическая
категория на протяжении веков сохраняют свою сущность всеобщего
эквивалента. Однако под влиянием изменений социальноэкономических условий и среды функционирования формы и свойства
денег трансформируются, отражая специфику существующих
финансовых отношений. Появление сетевых денег стало следствием
роста информатизации и мобильности современного общества,
адекватным ответом на потребности хозяйствующих субъектов в
новой форме стоимости.
Вновь возникший специфический сегмент денежного оборота в
России в настоящее время не контролируется органами денежно14

кредитного регулирования. Поэтому возникает необходимость
обоснования включения сетевых средств платежа в национальную
платежную систему и придания им официального статуса, как
выполняющим банковские операции и сделки для реализации
основных функций Центрального банка РФ.
В современной экономической литературе определению
сетевых денег уделяется недостаточное внимание. Анализ
существующих определений, а также изучение сущности категории
позволили сформулировать его дефиницию:
Сетевые деньги - это такой вид электронных денег, который
основан на преимущественном использовании неспециализированных
телекоммуникационных сетей [1.].
По нашему мнению, выделить следующие достоинства данного
определения:
1. Определение сетевых денег как части электронных денег
дает основания предполагать, что сетевые деньги будут обладать
всеми признаками, и выполнять все функции, присущие понятию
«электронные деньги». В связи с этим при определении термина нет
необходимости перечислять выполняемые сетевыми деньгами
функции.
2. Несомненным достоинством определения является введение
понятия «неспециализированной телекоммуникационной сети».
Следует пояснить, что под неспециализированной сетью понимается
компьютерная сеть, основной целью которой не является проведение
платежей и расчетов. Именно поэтому к сетевым деньгам не следует
относить безналичные деньги в расчетной сети Банка России.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. Анализ последних исследований свойств
сетевых денег позволил выявить две группы характеристик: с точки
зрения отнесения к денежной категории (выделяются свойства
надежности, ликвидности и сохранения покупательной способности) и
с точки зрения особенностей используемой сети. К последней группе
характеристик можно отнести следующие (Таблица 1) [1.].
Таблица 1
Зависимость ключевых особенностей сетевых денег от
характеристик сети Интернет
№

Определяющие особенности
сети Интернет

1

Обезличенность общения
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Соответствующая особенность
сетевых денег
Анонимность проводимых
операций

Продолжение табл. 1
2

Широкое распространение сети

Не зависит от территории,
времени и страны расчетов

Высокая скорость передачи и
Мгновенность расчетов
обработки информации, круглосуточно
Низкое качество информации (много
4 лишней и чрезмерной информации,
Низкая безопасность расчетов
спама, вирусов)
Существуют определенные
минимальные технические и
Применяются только
5
программные требования (а также
пользователями сети Интернет
социально-психологическая
готовность)
3

Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Для полного
раскрытия сущности сетевых денег были выявлены их отличия от
смежных понятий, которые в литературе часто подменяются (Таблица
2) [2.].
Кроме того, следует разделить сетевые деньги на два вида:
организованные и неорганизованные сетевые деньги.
Таблица 2
Сходства и различия сетевых денег и других денежных категорий
№
I
2

3

4

5

Отличия от сетевых
денег
Более широкое понятие,
Используют электронный
Электронные деньги
включает также
носитель
предоплаченные карты
Цифровая
Аналогично понятию электронных денег
наличность
Способны принимать
Существуют только как
форму наличных денег,
Безналичные деньги
записи на банковских
обслуживают кругооборот
счетах
товаров, счетные единицы
Законченная
Электронные
Выполняют функцию
одноцелевая финансовая
переводы
платежа
операция
Используют средства
электронной
Носителем стоимости
Предоплаченные
коммуникации в качестве
является карта с
карты
информационного
микропроцессором
носителя
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Схемы расчетов

Сходства с сетевыми
деньгами

Продолжение табл. 2
Используют электронный
Привязаны к
6
Банковские карты
носитель
банковскому счету
Использование
Средство удаленного
7
Интернет-банкинг телекоммуникационной доступа к банковскому
сети
счету
Использование
Часть операций - это
Оплата с помощью неспециализированной дистанционный доступ к
8
мобильного
телекоммуникационной банковскому счету или
телефона
сети для проведения
счету предоплаченной
платежей
карты
Расчеты проводятся
Используют электронный
через кредитную
9 Социальные карты носитель информации о организацию, носителем
стоимости
стоимости является
карта
Использование
Более узкое понятие,
неспециализированной
функционируют только
10 Виртуальные деньги телекоммуникационной
на базе интернетсети для проведения
технологий
платежей

Данное разграничение носит ключевой характер, поскольку
определяет особенности их функционирования. Под организованным
сегментом сетевых денег понимаются сетевые платежные системы, в
том числе платежные Интернет-системы, которые формируют
устойчивую совокупность видов и форм функционирования сетевых
денег. Тот сегмент сетевых денег, который не организован в систему,
называется неорганизованным (он включает, например, платежи со
счета мобильного телефона в пользу продавца товаров или услуг).
Особый интерес представляет уникальный опыт появления и
функционирования сетевой денежной единицы Биткоин. Биткоин,
часто Биткойн (от англ. Bitcoin, bit – единица информации «бит», англ.
coin - «монета») – пиринговая электронная платѐжная система,
использующая одноимѐнные единицы для учѐта. На собственном
сайте Bitcoin характеризуются как «цифровая валюта». В
официальных отчѐтах Всемирный банк, ЕЦБ и ФБР — «виртуальная
валюта». По классификации комиссии по финансовым преступлениям
(англ. FinCEN) при министерстве финансов США Bitcoin относят к
«децентрализованным виртуальным валютам». Часто Btcoin называют
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«криптовалютой». Основные вехи появления и оборота сетевых денег
Биткоин представлены нами в Таблице 3 [4.].
На сегодня основной оборот Биткоинов обеспечивают трейдеры,
которые торгуют Биткоинами за различные валюты (доллары США,
рубли, японские иены и другие). По состоянию на апрель 2013 года,
около 67 % всех транзакций с Биткоинами происходит на площадке
Mt.Gox. Биткоины также принимаются в обмен на сетевые услуги и
реальные товары. Многие организации в Биткоинах принимают
пожертвования.
Появилась площадка, которая на условиях маржинальной
торговли предложила торговлю беспоставочными (расчѐтными)
фьючерсными контрактами на курс Биткоин – Доллар США
(BTC/USD) и на котировки других торговых инструментов. Все
расчѐты по контрактам осуществляются в Биткоинах. Среди
пользователей Биткоинов принято следующие их условное
обозначение – BTC.
Одна из особенностей данного вида сетевых денег –
децентрализованная эмиссия новых Биткоинов, которой может
воспользоваться любой желающий, но в строго ограниченных
количествах и только путѐм использования вычислительных
мощностей техники, использующихся с целью защиты платѐжной
системы от повторного расходования средств.
Базовым элементом этой платѐжной системы является
программа-клиент с открытым исходным кодом. С помощью сетевого
протокола прикладного уровня запущенные на множестве
компьютеров клиенты соединяются между собой в одноранговую
сеть. Для обеспечения функционирования и защиты системы
используются криптографические методы.
Таблица 3
Основные вехи появления и оборота сетевых денег Биткоин
№
1
2
3

Дата

Событие
Были официально проданы первые Биткоины
25 апреля 2010 года
(1000 BTC за 0,3 цента USD каждая).
На Slashdot появилась новость о достижении
10 февраля 2011 года
паритета между BTC и USD.
Forbes публикует статью «Crypto Currency»,
20 апреля 2011 года после чего курс BTC стал расти быстрее и к
концу мая достиг 8,89 USD.
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Продолжение табл. 3
Gawker опубликовал статью «The Underground
Website Where You Can Buy Any Drug
4
01 июня 2011 года Imaginable» о сайте Silk Road о популярности
Биткоин среди торговцев наркотиками, после
чего курс BTC резко подскочил.
Курс Биткоин достиг 29,57 USD, что до 19
5
09 июня 2011 года февраля 2013 года являлось историческим
максимумом.
Крупнейшая площадка обмена Биткоин Mt.Gox
6
19 июня 2011 года была взломана, после чего курс BTC начал
свое падение.
После долгого нахождения около отметки в 5
7
лето 2012 года
USD за Биткоин, его курс начал расти.
Было зафиксировано первое уменьшение
8 28 ноября 2012 года
скорости эмиссии Биткоинов в 2 раза.
Курс Биткоина достиг отметки в 30 USD,
9 22 февраля 2013 года
превысив максимум 2011 года.
Курс Биткоина впервые превысил отметку в
10 01 апреля 2013 года
100 USD.
После очень быстрого роста, курс Биткоина
11 10 апреля 2013 года превысил 266 USD, после чего произошѐл
резкий его обвал.

Данные о перемещении и эмиссии Биткоинов хранятся в
распределѐнной базе данных. Биткоины могут быть отправлены
любому другому пользователю системы. При этом можно
использовать любые дробные суммы с точностью до восьмого знака
после десятичной запятой. Все транзакции находятся в открытом
доступе, но без раскрытия информации о реальном владельце.
Каждый пользователь может создать себе неограниченное количество
адресов. Секретные ключи асимметричных пар ключей хранятся в
файле кошелька wallet.dat, а соответствующие им публичные ключи
используются для формирования bitcoin-адресов. Гипотетически есть
ненулевая вероятность, что цепочка блоков будет аннулирована и в
системе главной будет признана другая цепочка блоков. Вероятность
такого события резко понижается с ростом длины цепочки. Но если
контролировать более половины вычислительной мощности всей сети,
то такая подмена возможна для любой цепочки, что гипотетически
позволяет реализовать двойную трату одних и тех же Биткоинов.
19

Эмиссия Биткоинов осуществляется автоматически. Новые
Биткоины получают относительно случайным образом те, кто
использует вычислительные мощности своего оборудования для
поддержания работы системы Bitcoin (для создания новых блоков
базы). Объѐм эмиссии алгоритмически ограничен так, чтобы общее
количество эмитированных Биткоинов никогда не превысило верхний
предел равный 21 миллиону – сумме бесконечно убывающей
геометрической прогрессии со знаменателем ½, количество
эмитированных Биткоинов приближается к этому значению
асимптотически. Скорость эмиссии стабильна (равное суммарное
количество Биткоинов за примерно равные промежутки времени) и
запрограммирована на уменьшение в 2 раза приблизительно раз в 4
года. Деятельность по созданию новых блоков с возможностью
получить эмитированные Биткоины и комиссионные сборы получила
название «майнинг» (от англ. mining — добыча полезных
ископаемых). В первых версиях клиента была кнопка «сгенерировать
новые Биткоины», но после выхода софта для майнинга на
видеокартах и FPGA используемый в клиенте майнинг при помощи
центрального процессора оказался нерентабельным и кнопку убрали
[4.].
Майнингом можно заниматься как в одиночку (соло-майнинг),
так и совместно, воспользовавшись услугами одного из специальных
сервисов, которые называют «пулами». Пользователи предоставляют
пулу свои вычислительные мощности. В свою очередь, пул,
осуществляя соло-майнинг, распределяет полученные им Биткоины
между пользователями, в соответствии с установленными владельцем
пула правилами. Основная причина объединения в пулы —
уменьшение риска длительного неполучения награды. Вероятность
получения награды соло-майнером в произвольный десятиминутный
период приблизительно равна соотношению его вычислительной
мощности к вычислительной мощности всей сети. И если это
соотношение очень маленькое, то вероятность получения награды
даже за длительный промежуток времени также будет низкой.
Передача
Биткоинов
осуществляется
напрямую,
без
посредничества каких-либо финансовых организаций. Отмена
транзакций невозможна. Нет обязательной комиссии, однако
комиссия может быть уплачена добровольно для ускорения обработки
операций.
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На наш взгляд, одно из главных отличий Биткоинов от
традиционных электронных денег и безналичных расчѐтов
заключается в том, что Биткоины не являются долговыми
обязательствами эмитента. Биткоины нематериальны и являются всего
лишь числом, связанным с набором условий. Воспользоваться данной
суммой может только тот, кто выполнит все необходимые условия
допуска. Стандартным условием является использование bitcoinадреса, но условия могут быть и другими. Биткоины могут быть
использованы только для передачи внутри этой платѐжной системы.
Их стоимость не привязана к какой-либо валюте или другому активу.
Курс обмена на разные валюты сейчас определяется исключительно
балансом спроса и предложения.
Выводы. Таким образом, в качестве обоснования полученных
результатов и для полного раскрытия сущности сетевых денег нами
были проанализированы их функции в сравнении с функциями
«классических» денег и «электронных денег». Мы выявили, что
сетевые деньги выполняют все функции денег, однако проявление
функции имеет специфические особенности.
Роль сетевых денег может быть определена, по нашему мнению,
посредством
выделения
преимуществ
и
недостатков
их
использования. Среди преимуществ нами были выделены
мгновенность расчетов, пространственная независимость, простота и
удобство расчетов, а также низкая стоимость обслуживания. К
недостаткам были отнесены ограниченность используемой сетью,
необходимость наличия специальных технических и программных
возможностей, предназначенность для небольших по суммам
платежей. Кроме того были выделены два свойства сетевых денег,
которые могут интерпретироваться и как преимущества, и как
недостатки. На наш взгляд, среди них следует обозначить два
наиболее существенных.
Анонимность операций. При этом для пользователя сетевой
платежной системы, как правило, более предпочтительным является
повышение анонимности операций, а для самой системы и
регулирующих
органов
–
рост
прозрачности
действий
зарегистрированных лиц.
Безопасность / риски работы с сетевыми деньгами. Несмотря на
утверждение сетевых платежных систем о высоком уровне
безопасности расчетов сетевыми деньгами, можно выделить
достаточно много видов рисков, которые присутствуют в данном
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сегменте денежного оборота. Наиболее значимыми из них являются
кредитный риск, риск потери ликвидности и операционный риск.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. Розвиток
ринкових відносин в Україні супроводжується суттєвими змінами
економічного, інформаційного і правового середовища. Відповідно до
таких процесів змінюються цілі підприємств та значно підвищується
роль інформаційного забезпечення в прийнятті управлінських рішень.
В сучасних умовах для результативної діяльності кожному
господарюючому суб‘єкту потрібна інформація про економічних
партнерів, які є конкурентами у відповідній сфері діяльності. Саме
тому виняткова роль належить інформаційному забезпеченню в
процесах управління.
Основним
інструментом
інформаційного
забезпечення
управління підприємством є система його бухгалтерського обліку та
звітності як основного джерела інформації про майновий та
фінансовий стан підприємства, а також результати його виробничогосподарської діяльності за звітний період. Звітність містить
інформацію, на основі якої менеджери приймають управлінські
рішення, тому ефективність управління залежить від якості
бухгалтерської звітності як важливої складової загальної системи
інформаційного забезпечення управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Зміст, сутність та
функціональна роль фінансової звітності були предметом наукових
досліджень багатьох вітчизняних та іноземних учених.
Проблемам формування показників фінансової звітності та їх
аналітичної оцінки присвячені праці вітчизняних науковців, зокрема:
Ф. Бутинця, С. Голова, В. Костюченко, Я. Крупки, Т. Кучеренко, М.
Пушкаря, Н. Ткаченко, П. Хомина, М. Чумаченка. Низку важливих
аспектів зазначеної тематики розкрито у роботах зарубіжних вченихекономістів: Х. Андерсена, Р. Бола, Т. Варфілда, Д. Кіесо, Д.
Колдуелла, Б. Нідлза, Д. Панкова, Я. Соколова, Р.Адамса,
Л.А.Бернстайна, П.С.Безруких, Р.Л.Дейлиза, Д.Р.Кармайкла та інших.
Цілі статті. Мета роботи − з‘ясувати нові аспекти економічної
сутності фінансової звітності та визначити її роль і значення в системі
прийняття управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Процеси
глобалізації та інтеграції, поява транснаціональних компаній,
розвиток міжнародного фондового ринку, інші сучасні соціально23

економічні перетворення світового господарства суттєво впливають і
змінюють суть та призначення фінансової звітності. Сьогодні вона
стає настільки суспільно значущою, що без неї не може ефективно
функціонувати економіка інформаційного суспільства.
В сучасних динамічних ринкових умовах різко зросла потреба в
інформації про майно, поточну діяльність підприємства, його
результати. Не маючи таких даних неможливо прийняти правильні
інвестиційні рішення щодо напрямів подальшого розвитку. Саме тому
значної ролі, як важливого інформаційного джерела набула фінансова
звітність.
Інвестор має бути впевненим у тому, що його інвестиції розумно
використовуються, спрямовуються на розвиток підприємства та
надійно захищені від можливих зловживань. За обставин, коли
інвестор безпосередньо не бере участі в управлінні діяльністю
підприємства, він заінтересований не лише в ефективному
розпорядженні інвестиціями, які одержало підприємство, а й у
систематичному повідомленні достовірної інформації про фінансовий
стан підприємства. Лише на підставі повної, своєчасної та достовірної
інформації інвестор може прийняти рішення щодо інвестування в
цінні папери підприємства.
Для юридичних і фізичних осіб найбільш важливим є оцінка
того, наскільки фінансово незалежним є об‘єкт інвестування коштів і
чи принесуть такі вкладення прибутки або ж інші вигоди їх
власникам; чи зможуть розрахуватися за своїми зобов‘язаннями
дебітори та протягом якого часу.
Цей перелік можна ще довго продовжувати, але його
особливістю залишається потреба в інформації про фінансовий стан та
результати діяльності господарських суб‘єктів. Показники, що
дозволяють отримати таку інформацію містяться у фінансовій
звітності.
Фінансова звітність − це бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період [1].
Фінансова звітність є основним елементом інформаційного
забезпечення управління діяльністю підприємства, економічними та
виробничими процесами на ньому, оскільки забезпечує інформаційні
потреби
суб‘єктів господарювання щодо придбання, продажу та
володіння цінними паперами, корпоративними правами, оцінки якості
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управління, розподілу власності та заробленого прибутку, діагностики
фінансової стійкості підприємства, визначення його здатності
своєчасно виконувати зобов‘язання перед кредиторами.
У ринковій економіці фінансова звітність слугує засобом
регулювання ринку цінних паперів, переливу капіталів із менш
привабливих сфер діяльності у більш привабливі, що сприяє
економічному оздоровленню через розподіл фінансових ресурсів.
Звітні показники використовуються для аналізу господарської
діяльності на окремих ділянках виробництва, визначення його
позитивних і негативних сторін, причин відхилень від завдань,
виявлення внутрішніх резервів для підвищення ефективності роботи
підприємства.
Традиційно звітність розглядають як один із елементів методу
бухгалтерського обліку поряд із документацією, інвентаризацією,
оцінкою, калькуляцією, рахунками, подвійним записом і балансом. Як
об‘єкт аналітичної діяльності, фінансова звітність використовується
нами для прогнозування сценарію розвитку підприємства й прийняття
адекватних економічних рішень. Вона особлива тим, що поєднує у
собі дані бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку.
Саме тому цей вид звітності є основним джерелом інформації для
оцінки фінансового стану підприємства.
При оцінці інвестиційної привабливості підприємства
рекомендується розраховувати такі показники: коефіцієнт абсолютної
ліквідності, коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт фінансової
стійкості, коефіцієнт покриття зобов‘язань власним капіталом [2].
На наш погляд, одним із найсуттєвіших моментів при оцінці
інвестиційної привабливості емітента, за умов нестабільності
фінансового стану багатьох підприємств і можливості їхнього
банкрутства , є визначення ступеня фінансової стійкості та
незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування
діяльності.
Відповідно змінюються вимоги до бухгалтерської фінансової
звітності. При цьому акцент ставиться на якість звітної інформації, що
визначається реальністю, змістовністю, оперативністю даних та
забезпечується за рахунок методологічних основ її формування.
Фінансова звітність повинна забезпечувати задоволення
інформаційних потреб користувачів щодо [1]:
придбання, продажу та володіння цінними паперами;
участі в капіталі підприємства;
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оцінки якості управління;
оцінки здатності підприємства вчасно виконувати свої
зобов‘язання; забезпеченості зобов‘язань підприємства;
визначення суми дивідендів.
Тобто, бухгалтерська фінансова звітність, ґрунтуючись на
узагальнених даних бухгалтерського обліку, виступає ланкою зв‘язку
між підприємством із зовнішнім середовищем. Така звітність
покликана розкривати ті процеси, що відбуваються на підприємстві з
одного боку та задовольняти вимоги щодо необхідного обсягу
інформації, можливостей її засвоєння зовнішніми і внутрішніми
користувачами з іншого.
У
загальному,
система
інформаційного
забезпечення
обґрунтування та прийняття рішень являє собою безперервний та
цілеспрямований добір необхідних інформаційних показників, що
використовуються для здійснення оцінки, аналізу, планування, а
також підготовки відповідних управлінських рішень за всіма
напрямками фінансово-господарської діяльності підприємства.
Для забезпечення корисності показників фінансової звітності в
стандартах бухгалтерського обліку як міжнародних, так і
національних, закладені здебільшого анонсовані вимоги до
інформації, яка в ній міститься. На практиці забезпечити достовірність
фінансової звітності, зважаючи на велику кількість її користувачів,
наявність альтернативних методик обліку та вплив на процес
стандартизації обліку глобальних корпоративних структур, вкрай
важко, якщо можливо взагалі [3, с.176-177].
Крім того, недосконалість методології обліку окремих об‘єктів
(нематеріальних активів, резервів, фінансових результатів тощо)
спричиняє викривлення в балансі інформації про реальний стан і
результати функціонування підприємств [4, с.2-3]. Суб‘єктивність
інформації фінансової звітності та інші чинники зумовили
переорієнтування інформаційного забезпечення ринку на інші
інструменти оцінювання ефективності діяльності його суб‘єктів, які
ґрунтуються на неформалізованій інформації. Саме тому пропозицією
подальшого розвитку теорії фінансової звітності для її адаптивності
умовам, що склалися у сучасній ринковій економіці, висувається
вимога кардинальної зміни методології бухгалтерського обліку.
Висновки. Проведене дослідження фінансової звітності в
умовах становлення ринкових відносин в Україні якісно
трансформується її роль для підприємств. Сьогодні фінансова
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звітність є елементом інфраструктури ринкової економіки, реальним
засобом комунікації, з допомогою якого менеджери різних рівнів
мають змогу формувати стратегію і тактику розвитку підприємства.
Фінансову звітність у сучасному економічному середовищі
необхідно розглядати як суспільно-важливий інформаційний
інструментарій репрезентації фінансово-майнового стану і результат
діяльності суб‘єктів ринкової економіки.
Саме на підставі даних фінансової звітності можна оцінити
майновий стан, результати діяльності та економічний потенціал
суб‘єкта господарювання, прогнозувати майбутні грошові потоки та
визначати вектори його розвитку, приймати ефективні управлінські
рішення.
Отже, фінансова звітність є комплексною моделлю
відображення оптимізованої комбінації інтересів суб‘єктів ринку, яка
динамічно розвивається і модифікується під впливом сучасних змін
економічного середовища. Вона одночасно виступає предметом
конфлікту між її укладачами та користувачами та засобом його
врегулювання.
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and certain measures of receivables management process.
Keywords: Accounts payable, accounts receivable management, billing crisis,
sustainability, collection, refinancing, equity, solvency and financial flows.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Головним
чинником, що визначає фінансовий стан підприємства, є стан його
оборотних коштів і одного з елементів – дебіторської заборгованості.
Дебіторська заборгованість є особливим видом активів, який
визначає права підприємства на отримання від контрагентів грошових
коштів. Від умов її визнання, достовірності оцінки, а особливо
своєчасності погашення залежить рівень платоспроможності
підприємства.
Фінансова стійкість підприємства передбачає збалансованість
фінансових потоків, наявність коштів, які дають підприємству змогу
підтримувати свою діяльність протягом певного періоду часу. Вона є
показником платоспроможності підприємства в довгостроковому
періоді.
Існує залежність між удосконаленням управління дебіторською
заборгованістю та ефективністю використання оборотних коштів
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
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започатковано розв'язання даної проблеми. Дослідженням
проблеми управління дебіторською заборгованістю займалися багато
вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків – Ф.Ф. Бутинець,
С.Ф. Голов, В.С. Лень, М.Д. Білик, І.О. Власов, Т.П. Головченко, І.А.
Бланк, Н.М. Новікова, С.А. Кузнецова, О. Конторщикова, Т.М
Ковальчук та інші. На сучасному етапі розвитку країни розробка
комплексного підходу щодо управління дебіторською заборгованістю
на стадії її формування та інкасації має велике практичне значення,
тому цей факт зумовлює необхідність подальшого дослідження
системи управління дебіторською заборгованістю.
Цілі статті. Мета статті – проаналізувати вплив стану
дебіторської заборгованості на фінансову стійкість підприємства;
визначити основні напрями формування політики управління
дебіторською заборгованістю з метою підвищення фінансової
стійкості підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На основі
проведеного аналізу стану та розміру дебіторської заборгованості
підприємств України за останнє десятиріччя (з 1999 до 2009 рр.)
можна зробити висновок про зростання її частки в складі оборотних
активів. Цей процес негативно впливає на платоспроможність,
ліквідність та фінансовий стан підприємств.
Виникнення дебіторської заборгованості на підприємстві є
об‘єктивним процесом, який зумовлений існуванням ризиків при
проведенні взаєморозрахунків між контрагентами за результатами
господарської операції.
Дебіторська заборгованість є важливою складовою активів
підприємств, ефективність яких безпосередньо залежить від питомої
ваги дебіторської заборгованості в загальній сумі оборотних активів.
Причинами, що призводять до виникнення заборгованості,
можуть бути:
– фінансові труднощі дебітора;
– недисциплінованість особи, відповідальної за своєчасний
платіж;
– шахрайство;
– нерозуміння наслідків неплатежів.
Розмір та структура дебіторської заборгованості залежать від
багатьох факторів: соціально-економічна політика держави, стан
галузі, у якій працює підприємство, вид продукції, фінансовий
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менеджмент на підприємстві тощо.
Аналіз показників, які характеризують стан дебіторської
заборгованості за попередній період, дає змогу визначити основні
завдання політики управління дебіторською заборгованістю. До таких
показників належать:
– оборотність дебіторської заборгованості;
– період погашення дебіторської заборгованості;
– середній період інкасації дебіторської заборгованості;
– коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості;
– частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі
поточних активів;
– відношення середньої величини дебіторської заборгованості до
виручки від реалізації;
– ефект, отриманий від інвестування коштів у дебіторську
заборгованість;
– коефіцієнт ефективності інвестування коштів у дебіторську
заборгованість;
– якість дебіторської заборгованості.
Наявність дебіторської заборгованості на підприємстві
призводить до таких наслідків, як: недоодержання грошових коштів;
недоодержання прибутку; неможливості планування витрат і доходів
на середньостроковий і довгостроковий періоди; відволікання часу і
сил співробітника від виконання основних обов‘язків.
Несвоєчасне погашення дебіторської заборгованості призводить
до платіжної кризи: зростання заборгованості за комерційним
кредитом зумовлює збільшення попиту на короткострокові позики,
скорочення їх пропозиції і зростання їх вартості. Для оплати боргів
підприємства та організації повинні перетворювати високоліквідні
активи в грошові кошти, у протилежному випадку їм загрожує
банкрутство [4].
У системі управління дебіторською заборгованістю умовно
можна виділити два великі блоки: кредитну політику, що дає змогу
максимально ефективно використовувати дебіторську заборгованість
як інструмент збільшення продажів, і комплекс заходів, спрямованих
на зниження ризику виникнення простроченої або безнадійної
дебіторської заборгованості[2].
При формуванні кредитної політики важливо визначити
максимально допустимий розмір дебіторської заборгованості як у цілому
для підприємства, так і за кожним контрагентом (кредитний ліміт).
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Розраховуючи ці показники, підприємство в першу чергу орієнтується на
свою стратегію. При цьому підтримка достатньої ліквідності
підприємства та облік кредитного ризику (ризику повної або часткової
втрати виданих коштів) виступають на перше місце.
З метою мінімізації ризику виникнення прострочених боргів, які
можуть обернутися для підприємства збитками, при формуванні
політики управління дебіторською заборгованістю слід керуватися
такими правилами:
- оцінювати фінансовий стан контрагентів, яким надається
відстрочення платежу
- передбачати в договорі умови, які спонукали б контрагентів
уникати порушення термінів оплати;
- планувати обсяг дебіторської заборгованості і зацікавлювати
співробітників підприємства, залучених до процесу управління
дебіторською заборгованістю, в тому, щоб вона не перевищувала
запланованого рівня.
Система обліку і контролю дебіторської заборгованості має
включати в себе такі дані: відомості про неоплачені рахунки; час
прострочення платежу за кожним з рахунків; розмір безнадійних
боргів, кредитну історію дебітора.
Важливим моментом при роботі з дебіторською заборгованістю
є визначення критичного терміну сплати. Критичний термін оплати –
дата, не пізніше якої має бути здійснений платіж за рахунком. Для
того, щоб мати можливість контролювати критичний термін оплати,
потрібно враховувати час відстрочки платежу, а також дату
виникнення дебіторської заборгованості.
Для оптимізації розміру та структури дебіторської
заборгованості підприємствам доцільно рефінансувати її частину.
Рефінансування дебіторської заборгованості – це переведення її
в інші, ліквідні форми оборотних активів: гроші, короткострокові
фінансові вкладення тощо. До основних форм рефінансування
дебіторської заборгованості належать:
– факторинг (продаж дебіторської заборгованості на користь
факторингової компанії чи банку);
– облік або дисконтування векселів (придбання банком векселя
за іменним індосаментом і термінова сплата його пред‘явнику, а
отримання платежу тільки з настанням зазначеного у векселі строку
погашення);
– форфейтинг (кредитування зовнішньоекономічних операцій у
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формі викупу в експортера векселів та інших боргових
вимог, які акцептовано імпортером).
Висновки. Оптимальною і результативною можна вважати таку
діяльність підприємства, оцінювання показників якої свідчить про
високий рівень прибутковості та ліквідності. Для забезпечення
постійної наявності обігових коштів і платоспроможності
підприємства дуже велике значення мають розміри його дебіторської
заборгованості.
Дебіторська заборгованість – обов‘язковий елемент діяльності
практично будь-якого підприємства. Занадто висока частка
дебіторської заборгованості в загальній структурі активів знижує
ліквідність і фінансову стійкість підприємства. Це пов‘язано з тим, що
вона підвищує ризик неплатежів і пов‘язаних з ними фінансових втрат
(брак ресурсів, ризик виникнення касових розривів тощо). Тому
фінансовий менеджмент має використати всі наявні можливості для
погашення заборгованості.
Для покращення фінансового стану підприємства необхідне
ефективне управління дебіторською заборгованістю, яке передбачає:
– формування кредитної політики щодо дебіторів;
– мінімізацію ризиків виникнення прострочених боргів;
– рефінансування дебіторської заборгованості.
Зміст та основна мета управління дебіторською заборгованістю
– максимізація прибутку підприємства шляхом управління процесами
формування та інкасації дебіторської заборгованості. Досягти цієї
мети можна за допомогою певної моделі управління заборгованістю,
яка являє собою послідовність дій, що організовуються та
реалізовуються підприємством для мінімізації інвестицій у
дебіторську заборгованість.
Головне при управлінні дебіторською заборгованістю –
створення чітких правил, яких підприємство буде жорстко
дотримуватися. Важливо, щоб ці правила були зрозумілі не тільки
менеджерам підприємства, але і його клієнтам.
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На современном этапе предприятия и организации самостоятельно выбирают
стратегию и тактику своего развития. Эффективно организованные денежные
потоки выступают важнейшим звеном цепи функционирования его финансовой
системы в целом. Управление денежными потоками является инструментом, при
помощи которого можно достичь желаемого результата - контроля деятельности
предприятия. Знание и грамотное практическое использование современных
принципов, механизмов и методов организации и эффективного управления
денежными
потоками позволяют
осуществлять самостоятельное
финансирование деятельности предприятия и не привлекать сторонних кредиторов,
что обеспечивает его переход к новому качеству экономического развития
Ключевые слова: денежный поток, оптимизация денежных потоков,
синхронизация
денежных
потоков,
выравнивание
денежных
потоков,
сбалансированность денежных потоков.
At the present stage of the enterprise and the organization independently choose
strategy and tactics of the development. Effectively organized cash flows act as the most
important link of a chain of functioning of its financial system as a whole. Management of
cash flows is the tool by means of which it is possible to reach desirable result - control of
activity of the enterprise. The knowledge and competent practical use of the modern
principles, mechanisms and methods of the organization and effective management of cash
flows allow to carry out independent financing of activity of the enterprise and not to attract
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third-party creditors that provides its transition to new quality of economic development.
Keywords: cash flow, optimization of cash flows, synchronization of cash flows,
alignment of cash flows, balance of cash flows.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Финансово-хозяйственная
деятельность любой коммерческой организации сопровождается
движением денежных средств – их поступлением и расходованием.
Этот непрерывный процесс характеризуется понятием денежный
поток.
Денежный
поток
является
процессом
генерирования
экономического эффекта. Использование денежных средств в
деятельности предприятия предполагает получение положительного
экономического эффекта при условии их рационального
использования.
Причиной актуальности этой темы является нарастающая
проблема поиска путей оптимизации денежных потоков, прежде
всего, для обеспечения движения материальных потоков
финансовыми ресурсами в необходимых объемах, в нужные сроки с
использованием наиболее эффективных источников финансирования.
Ведь от того, насколько притоки и оттоки денежных средств
синхронизированы между собой по объемам и во времени, в
значительной мере определяются темпы экономического роста и
финансовая устойчивость организации. Высокий уровень такой
синхронизации обеспечивает оптимизацию и эффективность
финансового управления, а также существенное ускорение реализации
стратегических целей развития предприятия.
Процесс выбора наилучших форм организации денежных
потоков на предприятии зависит от учета условий и особенностей
осуществления его хозяйственной деятельности.
Важно заметить, что эффективно организованные денежные
потоки являются важнейшим симптомом ‖финансового здоровья―,
предпосылкой достижения высоких результатов финансовохозяйственной деятельности субъекта, а также способствуют
повышению ритмичности хозяйственной и инвестиционной
деятельности.
Цели статьи. Целью данной статьи является исследование
путей оптимизации денежных потоков для улучшения механизма
управления ими.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
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решение
проблемы.
Методологические
вопросы
проблемы планирования и
оптимизации
денежных
потоков,
оборачиваемости оборотных активов в том или ином аспекте
освещаются в работах многих представителей западной и
отечественной экономической мысли. Большой вклад в разработку
указанной проблематики внесли следующие ученые: JI.A. Бернстайн,
X. Вагнер, Т. Вайтин, Дж. К. Ван Хорн, К. Делл, С. Карлин,
Дж. Кейнс, Э. Кинисберг, Б.Коласс, К. Маркс, А. Маршалл, Дж.
Мейсен, М. Миллер, Д. Орр, Э. Розенсталь, М. Стар, Р. Холт, Ф.
Эджворт, К. Эрроу, И.Т. Балабанов, A.M. Бирман, В.В. Бочаров, A.A.
Володин, С.С. Галазова, П.Н. Жевтяк, В.П. Иваницкий, И.А.
Иванников, А.Ю. Казак, Г.Н. Куцури, М.Г. Лапуста, Т.Ю. Мазурина,
Л.Г. Скамай, Е.С. Стоянова, Т.Ш. Тиникашвили, М.И. Ткачук, Н.Х.
Токаев, Э.А. Уткина, Х.В. Шеожев, А.Д. Шеремет, и др.
Все эти исследования очень важны в области теории финансов
предприятий и менеджмента, однако, следует отметить, что
количество публикаций, посвященных вопросам оптимизации
денежных потоков, остается незначительным, и проблема
комплексного подхода к изучению направлений по оптимизации
денежных потоков недостаточно раскрыта. В большинстве случаев
исследования проводятся в узком направлении и не отражают влияния
множества факторов, под воздействием которых находятся процессы
формирования и использования денежных потоков.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Оптимизация
денежных потоков является одной из главных функций управления
денежными потоками, направленной на повышение их эффективность
в предстоящем периоде. В процессе оптимизации денежных потоков
решаются следующие основные задачи:
– выявление и реализация резервов, позволяющих снизить
зависимость организации от внешних источников привлечения
денежных средств;
–
обеспечение
более
полной
сбалансированности
положительных и отрицательных денежных потоков по объемам и во
времени;
– обеспечение более тесной взаимосвязи денежных потоков по
операционной, финансовой и инвестиционной деятельности
организации;
– повышение суммы и качества чистого денежного потока
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организации, генерируемого ее хозяйственной деятельностью.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие
основные направления оптимизации денежных потоков:
1) балансирование денежных потоков по объемам;
2) балансирование денежных потоков во времени;
3) максимизация чистого денежного потока.
В первую очередь необходимо добиться сбалансированности
объемов положительного и отрицательного потоков денежных
средств, поскольку и дефицит, и избыток денежных ресурсов
отрицательно влияет на результаты хозяйственной деятельности. Так,
при дефицитном денежном потоке снижается ликвидность и уровень
платежеспособности предприятия, что приводит к росту
просроченной задолженности предприятия по кредитам банку,
поставщикам, персоналу по оплате труда (с соответствующим
снижением уровня производительности труда персонала), увеличению
продолжительности финансового цикла. Все это, в конечном счете,
приводит к снижению рентабельности активов и собственного
капитала организации.
При избыточном денежном потоке происходит потеря реальной
стоимости временно свободных денежных средств в результате
инфляции, замедляется оборачиваемость капитала по причине простоя
денежных средств, теряется часть потенциального дохода от
неиспользуемой части денежных средств в связи с упущенной
выгодой в сфере краткосрочного их инвестирования.
Методы балансирования денежных потоков по объемам можно
подразделить на две группы:
1) методы оптимизации дефицитного денежного потока;
2) методы оптимизации избыточного денежного потока [3,
с.491].
К данной группе относятся мероприятия по росту объема
положительного денежного потока в перспективе (привлечение
стратегических инвесторов с целью увеличения объема собственного
капитала; дополнительная эмиссия акций; привлечение долгосрочных
финансовых кредиторов; продажа части или целого числа финансовых
инструментов инвестирования; продажа или сдача в аренду
неиспользованных видов основных средств).
Снижение
объема
отрицательного
денежного
потока
способствует
сокращению
объема
и
состава
реальных
инвестиционных программ; отказ от финансового инвестирования,
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снижение суммы постоянных издержек. [2].
Методы оптимизации дефицитного денежного потока
направлены на обеспечение роста объема положительного и снижение
объема отрицательного денежных потоков. Кроме того, методы
оптимизации дефицитного денежного потока зависят от характера
этой дефицитности – краткосрочной или долгосрочной.
Сбалансированность дефицитного денежного потока в
краткосрочном периоде достигается путем использования ‖Системы
ускорения – замедления платежного оборота― (или ‖Системы лидс энд
лэгс―), суть которой заключается в разработке на предприятии
организационных мероприятий по ускорению привлечения денежных
средств и замедлению их выплат.
Ускорение привлечения денежных средств в краткосрочном
периоде может быть достигнуто за счет следующих мероприятий:
увеличения размера ценовых скидок за наличный расчет по
реализованной покупателям продукции;
обеспечения частичной или полной предоплаты за
произведенную продукцию, пользующуюся высоким спросом на
рынке;
сокращения
сроков
предоставления
товарного
(коммерческого) кредита покупателям;
ускорения
инкассации
просроченной
дебиторской
задолженности;
использования
современных
форм
рефинансирования
дебиторской задолженности – учета векселей, факторинга,
форфейтинга;
ускорения инкассации платежных документов покупателей
продукции (времени нахождения их в пути, в процессе регистрации, в
процессе зачисления денег на расчетный счет и т.п.). [2]
Рост объема положительного денежного потока в долгосрочном
периоде может быть достигнут за счет следующих мероприятий:
привлечения стратегических инвесторов с целью увеличения
объема собственного капитала;
дополнительной эмиссии акций;
привлечения долгосрочных финансовых кредитов;
продажи части (или всего объема) финансовых инструментов
инвестирования;
продажи (или сдачи в аренду) неиспользуемых видов
основных средств.
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Снижение объема отрицательного денежного потока в
долгосрочном периоде может быть достигнуто за счет следующих
мероприятий:
сокращения объема и состава реальных инвестиционных
программ;
отказа от финансового инвестирования;
снижения суммы постоянных издержек предприятия.
‖Система ускорения – замедления платежного оборота―, решая
проблему сбалансированности объемов дефицитного денежного
потока в краткосрочном периоде (и соответственно повышая уровень
абсолютной платежеспособности предприятия), создает определенные
проблемы нарастания дефицитности этого потока в последующих
периодах. Поэтому параллельно с использованием механизма этой
системы должны быть разработаны меры по обеспечению
сбалансированности дефицитного денежного потока в долгосрочном
периоде.
К методам сбалансированности избыточного денежного потока
предприятия относятся методы роста его инвестиционной активности:
увеличение масштабов расширенного воспроизводства
операционных долгосрочных активов;
ускорение разработки и реализации реальных инвестиционных
проектов,
осуществление региональной диверсификации
расширение сферы операционной деятельности предприятия,
активное формирование портфеля финансовых инвестиций,
погашение долгосрочных финансовых кредитов [2].
Методы оптимизации избыточного денежного потока
предприятия связаны с обеспечением роста его инвестиционной
активности. В системе этих методов могут быть использованы:
увеличение
объема
расширенного
воспроизводства
операционных долгосрочных активов;
ускорение периода разработки реальных инвестиционных
проектов и начала их реализации;
осуществление региональной диверсификации операционной
деятельности предприятия;
активное формирование портфеля финансовых инвестиций;
досрочное погашение долгосрочных финансовых кредитов.
Замедление выплат денежных средств в краткосрочном периоде
может быть достигнуто за счет следующих мероприятий:
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использования
флоута
для
замедления
инкассации
собственных платежных документов;
увеличения, по согласованию с поставщиками, сроков
предоставления предприятию товарного (коммерческого) кредита;
замены приобретения долгосрочных активов, требующих
обновления, на их аренду (лизинг);
реструктуризации
портфеля
полученных
финансовых
кредитов путем перевода краткосрочных их видов в долгосрочные.
В системе оптимизации денежных потоков организации важное
место принадлежит их сбалансированности во времени, поскольку
несбалансированность положительного и отрицательного денежных
потоков во времени создает для организации ряд финансовых
проблем. Результатом такой несбалансированности даже при высоком
уровне формирования чистого денежного потока является низкая
ликвидность этого потока (а соответственно и низкий уровень
абсолютной платежеспособности предприятия) в отдельные периоды
времени. При достаточно высокой продолжительности таких
периодов для предприятия возникает серьезная угроза банкротства.
В процессе оптимизации денежных потоков предприятия во
времени они предварительно классифицируются по следующим
признакам:
по уровню ‖нейтрализуемости― (способности денежного
потока определенного вида изменяться во времени) денежные потоки
подразделяются на поддающиеся и неподдающиеся изменению;
по уровню предсказуемости денежные потоки подразделяются
на полностью предсказуемые и недостаточно предсказуемые
(абсолютно непредсказуемые денежные потоки в системе их
оптимизации не рассматриваются).
Объектом оптимизации выступают предсказуемые денежные
потоки, поддающиеся изменению во времени.
В процессе оптимизации денежных потоков во времени
используются два основных метода – выравнивание и синхронизация
[3, с. 491].
Выравнивание денежных потоков направлено на сглаживание
их объемов в разрезе отдельных интервалов рассматриваемого
периода времени. Этот метод оптимизации позволяет устранить в
определенной мере сезонные и циклические различия в формировании
денежных потоков (как положительных, так и отрицательных),
оптимизируя параллельно средние остатки денежных средств и
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повышая уровень абсолютной ликвидности.
Результаты этого метода оптимизации денежных потоков во
времени оцениваются с помощью среднеквадратического отклонения
или коэффициента вариации, которые в процессе оптимизации
должны снижаться, а также с помощью коэффициента корреляции,
который в процессе оптимизации должен стремиться к значению
‖+1―.
Среднеквадратическое (стандартное) отклонение является
одним из наиболее распространенных показателей при оценке
равномерности денежного потока, определяющий степень его
колеблемости. Он рассчитывается по формуле (1):

(1)
где ơ – среднеквадратическое (стандартное) отклонение денежного
потока в рассматриваемом периоде;
Rt – значение объема денежного потока в конкретном (t-ом) интервале
рассматриваемого периода времени;
- среднее значение денежного потока по интервалам
рассматриваемого периода времени;
Pt – удельный вес интервала t в рассматриваемом периоде (частота
возникновения отклонения);
n – количество интервалов в рассматриваемом периоде.
Коэффициент вариации позволяет определить уровень
колеблемости объемов различных денежных потоков во времени, если
показатели среднего их объема различаются между собой. Расчет
коэффициента вариации денежного потока осуществляется по
формуле (2):

,

(2)

где CV – коэффициент вариации денежного потока;
– среднеквадратическое (стандартное) отклонение денежного
потока;
– среднее значение денежного потока по интервалам
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рассматриваемого общего периода времени. [2]
Синхронизация денежных потоков – это регулирование
притоков и оттоков с целью поддержания оптимального остатка
денежных средств. Необходимость в синхронизации возникает в связи
с тем, что в условиях высокой неравномерности в формировании
различных видов денежных потоков в разрезе отдельных временных
интервалов на предприятии формируются значительные объемы
временно свободных денежных средств или временный их дефицит.
Временно свободные остатки денежных средств до момента их
использования в хозяйственном процессе теряют свою стоимость во
времени от инфляции и по другим причинам. Такие временно
свободные остатки денежных средств, не трансформированные
своевременно в их эквиваленты, рассматриваются как резерв
повышения эффективности организации денежных потоков в
предстоящем периоде.
В то же время временный дефицит денежных средств,
связанный с несинхронностью формирования денежных потоков,
генерирует риск неплатежеспособности и несет угрозу банкротства
даже при рентабельной работе организации, и также требует учета в
процессе организации денежных потоков в предстоящем периоде [3, с.
491].
В процессе синхронизации должно быть обеспечено повышение
уровня корреляции между положительным и отрицательным видами
денежных потоков. Результаты этого метода оптимизации денежных
потоков во времени оцениваются с помощью коэффициента
корреляции, который в процессе оптимизации должен стремиться к
значению ‖+1―.
Коэффициент корреляции положительного и отрицательного
денежных потоков во времени позволяет определить уровень
синхронности формирования этих видов денежных потоков в
рассматриваемом периоде времени. Расчет этого коэффициента
осуществляется по формуле (3):

,
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(3)

где ККдп – коэффициент корреляции положительного и
отрицательного денежных потоков во времени;
Pп,o. – вероятность (частота) возникновения отклонения денежных
потоков от их среднего значения в рассматриваемом периоде времени;
ПДПt – варианты сумм положительного денежного потока в
отдельных интервалах рассматриваемого периода;
– средняя сумма положительного денежного потока в одном
интервале рассматриваемого периода;
ОДПt – варианты сумм отрицательного денежного потока в отдельных
интервалах рассматриваемого периода;
– средняя сумма отрицательного денежного потока в одном
интервале рассматриваемого периода;
n – количество интервалов в рассматриваемом периоде;
, – среднеквадратическое (стандартное) отклонение сумм денежных
потоков соответственно – положительного и отрицательного.
Конечной целью оптимизации денежных потоков предприятия
является максимизация чистого денежного потока организации, что
повышает уровень ее самофинансирования и снижает зависимость от
внешних источников финансирования, а это в свою очередь повышает
устойчивость финансового положения организации.
Для обеспечения прироста суммы чистого денежного потока и,
соответственно, оптимизации денежного потока, целесообразно
осуществлять
систематический
поиск
резервов
снижения
себестоимости
продукции
(работ,
услуг),
повышения
ее
конкурентоспособности с целью наращивания прибыли; осуществлять
эффективную ценовую политику, обеспечивающую повышение
уровня доходности операционной деятельности организации;
совершенствовать
учетную
и
амортизационную
политику,
направленную на снижение налоговой нагрузки; усиливать
претензионную работу по своевременному и полному взысканию
штрафных санкций и дебиторской задолженности; находить
возможности реализации неиспользуемых основных средств,
нематериальных активов и производственных запасов; снижать суммы
постоянных и переменных затрат; проводить эффективную налоговую
политику, обеспечивающую снижение суммарных налоговых выплат;
устанавливать конкретные условия кредитования дебиторов. [2]
Таким образом, денежные потоки хозяйствующего субъекта
обслуживают различные виды деятельности. Качество организации
денежных потоков определяет степень финансового равновесия
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предприятия в процессе его развития, ритмичность осуществления
операционного процесса, пропорции собственных и заемных
источников финансирования, скорость оборота финансовых средств и
во многом определяет деловую репутацию предприятия.
Важно отметить, что организация денежных потоков
предприятия должна быть адекватна стратегии развития предприятия.
От этого зависит реализация целей текущей, инвестиционной и
финансовой деятельности предприятия.
1. Финансовый
анализ. Управление
финансами:
учебное
пособие
/ Н. Н.Селезнева, А. Ф. Ионова. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2008. – 638 с.
2. Интернет-портал [Электронный ресурс] /Управление денежными потоками - Режим
доступа: http://controlcashflow. ru - дата доступа: 03.11.2013
3. Финансовый менеджмент. Учебный курс. Бланк И.А. 2-е изд., перераб. и доп. - К.:
Эльга, Ника-Центр, 2004. — 656 с.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. За умов
розвитку ринкових відносин різні напрямки фінансово-господарської
діяльності підприємств будь-якої форми власності, які пов'язані як з
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поточною діяльністю, так із вирішенням задач тактичного та
стратегічного менеджменту насамперед пов'язані з раціональним
формуванням та перерозподілом фінансових ресурсів з метою
досягнення визначених фінансових результатів. При цьому,
враховуючи різні аспекти та горизонти планування діяльності
підприємства, найважливішим є процес управління прибутком, як
процес дослідження і прийняття управлінських рішень за всіма
основними аспектами його формування, розподілу і використання на
підприємстві.
Цілі статті. Мета дослідження – вивчення особливостей
формування і використання прибутку підприємства та побудова
структурної схеми ефективного управління ним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. З'ясуванню
сутності
й
природи
прибутку
значну
увагу
приділяли
представники
зарубіжної
економічної та фінансової науки.
Внесок у дослідження зазначеної
проблеми
зробили
вчені
Д.
Гелбрейт, Ф. Найт, Дж. Робінсон, Е.
Сайке,
П.
Самуельсон,
Р.
Й.
Шумпетер
й
ін.
Значну
увагу
питанням
формування
та
використання
прибутку
підприємств
приділено
в
працях
вітчизняних
учених-економістів
І.О.
Бланка,
М.Д.
Білик,
С.М.
Баранцевої,
Г.Г.
Кірейцева,
С.В.
Мішиної, В.В. Худи та інших.
Дослідженню
проблеми
економічного аналізу фінансових
результатів
значну
увагу
приділяють
провідні
вчені,
які
зосередили свою увагу, зокрема,
на таких поняттях, як "прибуток"
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та
"збиток".
Так,
сучасні
українські
вчені-економісти,
такі
як Ф.Ф. Бутинець [5, с. 325], Ю.А.
Верига [6, с. 137], С.Ф. Голов [7, с. 9],
Н.М. Ткаченко [15, с. 524] трактують
прибуток та збиток відповідно до
положень бухгалтерського обліку. О.В. Лишиленко [10,
с. 14] та В.Г. Швець [16, с. 207] під
прибутком
розуміють
джерело
господарських
засобів
і
відповідних резервів, збільшення
капіталу внаслідок діяльності та
фінансовий результат [3, с. 21].
У публікаціях останніх років І.А. Бланк використовує поняття
співвідношення ризику і доходу у своєму визначенні прибутку. На
погляд ученого-економіста, прибуток – це втілений у грошовій формі
чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його
винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності та є
різницею між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі
здійснення підприємницької діяльності [2, с. 109].
Ширше розкриває економічну суть поняття "прибуток" та
актуалізує в контексті розвитку його теоретичних аспектів
український вчений-економіст С.В. Мочерний про те, що прибуток –
перетворена похідна форми додаткової вартості, яка з кількісного
аспекту є різницею між ціною продажу товарів і витратами капіталу
на її виробництво [8, с. 397]. Отже, незаперечним фактом є те, що
кількісно прибуток відображається як різниця між ціною товару та
витратами на його виробництво, однак вчений, цілком доречно,
зауважує, що прибуток відображає перетворену похідну форму
додаткової вартості.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Під впливом
економічної кризи в Україні характерним є зростання частки
підприємств, зокрема у сфері торгівлі, які зазнають збитків, внаслідок
чого загальний фінансовий результат діяльності вітчизняних
торговельних підприємств за період 2011-2012 рр. є чистий збиток.
Процес формування чистого прибутку (збитку) підприємств в Україні
у сфері торгівлі за 2010-2012 рр. подано в таблиці 1.
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Таблиця 1
Формування чистого прибутку (збитку) підприємств в Україні у
сфері торгівлі за 2010-2012 рр. [11]. млн грн
ғ з/п
1
2
3
4
5

Показники
Дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Непрямі податки та інші вирахування з
доходу
Чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)

1747842,3
339343,4
1408498,9

1453775,5
272602,2
1181173,3

151182,6
672895,9

2010

Роки
2011

2012
824078,5

Інші операційні доходи

121220,4

108233,7

62519,8

6

Інші звичайні доходи

94812,8

104522,2

35867,8

7

Надзвичайні доходи

205,6

328,5

43,0

8

Разом чисті доходи

1624737,7

1394257,7

771326,5

9

Операційні витрати

1530264,2

1278603,2

720077,3

10

Інші звичайні витрати

122414,0

122491,4

49732,3

11

Надзвичайні витрати

210,3

2135,8

45,8

12

Разом витрати

1658830,9

1408161,4

773449,2

13

Чистий прибуток (збиток)

-34093,2

-13903,7

–2122,7

Отже, для вітчизняних підприємств характерною є криза
прибутковості . Це зумовлено, на наш погляд, спадом купівельної
спроможності населення України та, як наслідок, змен-шення обсягу
товарообігу, при цьому характерним є зростання рівня умовнопостійних витрат торговельних підприємств. Необхідно зазначити, що
ця си-туація має негативний вплив не лише на безпосередній стан суб
'єктів госпо-дарювання у реальному секторі економіки, але і на
погіршення економічної ситуації в Україні загалом, адже характерним
є зменшення суми непрямих податків та інших вирахувань з доходу,
які сплачувались до бюджету держа-ви за період 2010-2012 рр. Крім
цього, значна частина товарообігу у сфері торгівлі не зазначена у
джерелах статистики, що відбувається за рахунок тіньового
товарообігу, а також суб'єктів підприємницької діяльності, які знаходяться на спрощеній єдиній системі оподаткування, тому
відобразити ре-альний стан прибутковості підприємств у сфері
торгівлі вкрай важко.
Управління формуванням прибутку є складовою системою
загального управління прибутком, що, окрім цього, охоплює і
управління його розподі-лом. Ця система виконує такі завдання:
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збільшення обсягу прибутку загалом за рахунок збільшення його від
основної та інших видів діяльності; зниження витрат у процесі його
формування; забезпечення стабільності в одержанні прибутку;
розподіл одержання прибутку в часі.
Для ефективного управління прибутком підприємства доцільно
виокремлювати такі системи його аналізу:
● горизонтальний – порівняння показників прибутку в динаміці;
● вертикальний (структурний) – визначення структури прибутку
за сферами діяльності, видами продукції, а також структурний аналіз
податків, активів, капіталу; структурний аналіз розподілу прибутку;
● порівняльний аналіз прибутку;
● аналіз коефіцієнтів рентабельності, ефективності розподілу
прибутку, інших фінансових коефіцієнтів;
● інтегральний аналіз прибутку [1, с. 312].
Під час здійснення розподілу прибутку підприємства
відбувається процес формування напрямів його використання
відповідно до стратегічних цілей і завдань розвитку підприємства та
забезпечує реалізацію основних функцій використання прибутку:
розподільчої – виступає джерелом прибутковості бюджету, а також
стимулятивної – є джерелом фінансових ресурсів для розвитку
підприємства, покращення добробуту його власників та засобом
реалізації соціальних програм.
При розподілі прибутку важливим є оптимальне поєднання
таких завдань його ефективного використання: здійснення розподілу
прибутку відповідно до стратегії розвитку підприємства; підвищення
рівня добробуту власників підприємства, шляхом реалізації
дивідендної політики; забезпечення приросту ринкової вартості
суб'єкта господарювання у коротко- та довготерміновій перспективі;
підвищення інвестиційної привабливості підприємства; забезпечення
ефективного впливу на трудову активність працівників, що
здійснюється шляхом участі працівників у розподілі прибутку;
реалізація
соціального
розвитку
підприємства;
поповнення
фінансових ресурсів підприємства; розвиток матеріально-технічної
бази за рахунок капіталізованої частини прибутку; підвищення рівня
платоспроможності
підприємства
за
рахунок
скерування
капіталізованого прибутку в обіговий капітал; зменшення ризиків
діяльності внаслідок формування та поповнення резервного фонду,
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фонду резерву виплат дивідендів, інших фондів спеціального
призначення.
Ключовим фактором досягнення торговельним підприємством
стійкої конкурентної переваги є розроблення і реалізація дієвої
стратегії управління прибутком на основі загальної стратегічної його
орієнтації, що потребує комплексного впровадження відповідних
традиційних і сучасних методів та інструментів. Головною метою
управління прибутком є забезпечення збільшення добробуту
власників підприємств на цей момент і у перспективі. Ця мета
повинна забезпечувати одночасно гармонізацію інтересів власників з
інтересами держави і персоналу підприємства.
Виходячи з головної мети, система управління прибутком дає
змогу вирішувати такі завдання: забезпечення максимізації обсягу
прибутку, що формується відповідно до ресурсного потенціалу
підприємства; забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем
прибутку і допустимим рівнем ризику; забезпечення високої якості
прибутку, що формується; забезпечення виплат необхідного рівня
доходу на інвестований капітал власникам підприємства;
забезпечення формування відповідного обсягу фінансових ресурсів за
рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства на
майбутній період; забезпечення постійного зростання ринкової
вартості підприємства; забезпечення ефективності програм участі
персоналу щодо прибутку.
Доцільно розробляти стратегію управління прибутком
підприємства з урахуванням періоду його життєвого циклу,
використовуючи певний набір взаємопов'язаних формалізованих
показників, які дають змогу оцінити ключові фактори успіху не тільки
поточного, а й майбутнього періоду. Тому використання методичного
підходу спрямовано на виокремлення показників, які є найбільш
важливими для підприємства в певному періоді життєвого циклу.
Одночасно негативна зміна цих показників сигналізує про небезпечну
ситуацію, що склалася на підприємстві, а також про необхідність
переходу до наступного періоду життєвого циклу.
Висновки. Таким чином, з метою підвищення результативності
діяльності підприємства та його стратегічного розвитку в перспективі,
виникає потреба у розробленні стратегії управління підприємством,
спрямованої на вдосконалення механізму формування та
використання прибутку. Перспектива подальших досліджень, на наш
48

погляд, вбачається у вивченні таких питань: характеристика моделі
стратегічного
управління
розподілом
та
використанням
прибутковістю підприємств з позиції економічної збалансованості, а
також проведення оцінювання впливу системи управління
формуванням прибутку на господарську діяльність підприємств на
основі аналізу руху грошових коштів та розрахунку показників
окупності грошових видатків; побудова багатофакторної моделі
ефективності використання прибутку підприємства та її вплив на
основні кількісні та якісні показники його діяльності.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Льноводство – это
потенциально экономически выгодная отрасль АПК Республики
Беларусь. Однако, в последнее десятилетие она переживает период
спада экономической эффективности. Отрасль является убыточной и
одной из самых проблемных в аграрном секторе экономики. В этой
связи возникает необходимость поиска наиболее эффективных
вариантов решения проблем хозяйствующих субъектов.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. Исследованием вопросов формирования и
оценки эффективности льняного подкомплекса занимались многие
ученые. Проблемы повышения эффективности льнопроизводства
исследовали В.В. Живетин, М.М. Ковалев, Б.А. Поздняков, М.М.
Труш и многие другие.
Цели статьи. Раскрыть особенности функционирования
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льняного подкомплекса и дать оценку эффективности производства и
переработки льнопродукции.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Производство и
переработка льна насчитывает многовековую историю. В последнее
десятилетие льняная отрасль республики переживает период спада
экономической эффективности. Отрасль является убыточной и одной
из самых проблемных в аграрном секторе экономики. В соответствии
с этим основной целью работы явилось изучение деятельности в
отрасли и поиск наиболее эффективных вариантов решения проблем
хозяйствующих субъектов.
Ежегодно в мире засевают льном более 7 млн. га, из которых
около 17% приходится на лен-долгунец. Производство и переработка
льна-долгунца осуществляется в таких странах, как Россия, Франция,
Бельгия, Нидерланды, Беларусь, Украина, Италия, Польша, Чехия,
страны Балтии, Венгрия, Румыния.
Около 6 млн. га в мире отводится для посевов масличного льна
(используемого преимущественно для производства масла).
В Республике Беларусь возделыванием льна занимаются 158
льносеющих организаций, работает 36 льнозаводов, 5 филиалов, 6
участков и 2 цеха, 5 экспортно-сортировочных баз, 16 льностанций.
Страна располагает благоприятными почвенно-климатическими
условиями для возделывания льна в необходимых объѐмах как для
внутреннего рынка, так и для выхода на внешний [1, с.187].
Проблемы отрасли и отдельного предприятия были
проанализированы на конкретном примере. В процессе исследования
было установлено, в целом отрасль находится в сложном состоянии,
что отмечено в основных направлениях развития АПК Республики
Беларусь. Изученное предприятие ОАО ‖Ивацевичский льнозавод―
является убыточным и требует решения проблем, связанных с
улучшением эффективности использования основных и оборотных
средств. Также по данному предприятию наблюдается отрицательная
динамика по показателям рентабельности собственного капитала.
Финансовое состояние предприятия отмечено как неустойчивое, за
период 2010-2012 гг.
Нынешнее состояние льняного подкомплекса в Беларуси нельзя
назвать удовлетворительным. Этому способствуют следующие
причины:
- несоответствие количественных и качественных параметров
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техники оптимальным потребностям;
- полное нарушение технологических режимов на всех стадиях
производства льносырья и продвижения продукции;
- посевы по льнонепригодным и неподготовленным землям с
неоптимальными предшественниками [2, с.3-4];
- применение несоответствующего сортового состава. При
использовании старых и недостаточно продуктивных сортов ежегодно
теряется 10-15% урожая льна [3, с.38].
Всѐ это ведѐт к снижению качества сырья. Убытки, которые
несут предприятия в результате осуществления производственнохозяйственной деятельности, сокращают возможности субъектов
хозяйствования
в
плане
технологического
развития,
совершенствования выпускаемой продукции. Возникающие проблемы
делают подкомплекс неконкурентоспособным. Финансовое состояние
предприятий льноперерабатывающей отрасли на протяжении
последних 10 лет остаѐтся на критическом уровне.
Основными проблемными вопросами в секторе переработки
льна являются:
1) низкое качество льносырья, поступающего на предприятия от
льносеющих организаций;
2)
неудовлетворительный
уровень
использования
производственных мощностей льнозаводов (менее 70-75%) [4, с.31];
3) слабая технологическая подготовка инженерно-технических
специалистов по первичной обработке на льноперерабатывающих
предприятиях [5, с.27].
К сожалению, материально-техническая база отрасли
сформирована на низком технологическом уровне, а поскольку
рассматриваемый вид производственной деятельности считается
высокозатратным, то и соответственно, зачастую экономически
невыгодным в сравнении с другими.
Причинами этого являются неустойчивое финансовое
положение большинства льносеющих хозяйств, невозможность
соблюдения ими принципа комплексности при инвестировании, а
также дефицит средств для покупки необходимых гербицидов и
удобрений, применение которых улучшает урожайность и качество
льна [6, с.30].
Следует отметить, что лѐн очень отзывчив на изменение
погодно-климатических условий, на предшествующие культуры.
Среди областей наиболее пригодные почвы наблюдаются в Витебской
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области – 54%, Могилѐвской – 47% и Минской – 30% [7, с.1-2].
В последние годы посевные площади льна в республике
стабилизировались на уровне 70-80 тыс. га (таблица 1). Из данной
таблицы видно, что в республике за период 2010 – 2012 года
наблюдается тенденция снижения посевных площадей льна с 80,2 до
61,7 тыс.га, т.е. на 23,1%. По посевным площадям льна лидирующее
место отводится Витебской области. В 2012 году –18,9 тыс.га.
Витебская область является наиболее благоприятным регионом для
выращивания культуры. Второе место по возделыванию льна
занимает Минская область. В этом регионе также снизились посевные
площади с 16,1 в 2010 году до 13,0 тыс.га в 2012, т.е. на 19,3%.
Таблица 1
Посевные площади льна в Республике Беларусь, тыс.га
Республика Беларусь
Области:
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская

2010
80,2

Годы
2011
68,0

2012
61,7

6,0
30,1
6,0
11,4
16,1
10,6

5,6
23,3
6,0
8,6
14,0
10,5

5,8
18,9
4,8
8,2
13,0
11,0

Примечание – Источник: [8, с.81].
Особое внимание следует уделять урожайности льноволокна.
Именно она определяет доходность отрасли. Урожайности волокна 10
– 12 ц/га было бы достаточно для загрузки мощностей
перерабатывающей промышленности и обеспечивало безубыточную
деятельность. Однако за последние несколько лет урожайность
льнопродукции в республике не превышала 7,8 ц/га (см. таблицу 2).
Таблица 2
Урожайность льноволокна в Республике Беларусь, ц/га
Республика Беларусь
Области:
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская

2010
7,8
9,4

Годы
2011
7,2
9,3

2012
7,7
8,5

6,6
8,5
7,9

5,9
7,5
8,8

7,5
10,0
8,3
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Минская
Могилевская

8,0
9,5

7,3
7,7

6,5
7,8

Примечание – Источник: [8, с.122].
Из таблицы 2 видно, что в республике за период 2010 – 2012
года урожайность льноволокна колеблется. С 2010 по 2011 год
наблюдается тенденция снижения данного показателя с 7,8 до 7,2 ц/га,
т.е. на 7,7%. С 2011 по 2012 год, наоборот, урожайность увеличилась с
7,2 до 7,7 ц/га, т.е. на 6,9%. В 2012 году наибольшая урожайность
льноволокна в Гомельской области – 10 ц/га.
В 2013 году урожайность льнопродукции в республике
составила 7,5 ц/га. Уровень урожайности льна в республике
недостаточен для эффективного ведения отрасли.
Качественные параметры конечной продукции закладываются
на протяжении всего технологического процесса, но наиболее важной
является стадия производства сырья, т.е. льнотресты, и его первичной
переработки. Качество тресты не только определяет сортность
длинного волокна, цена которого на рынке в 3-4 раза выше короткого,
но и получаемое его количество (выход).
Наиболее слабым звеном при возделывании льна является
низкая техническая оснащѐнность его производства.
Применяемая в республике технология возделывания и уборки
льна приводит к снижению качества льноволокна на 30-40% и потере
45-50% льносемян [9, с.89].
Таким образом, современное состояние льняного подкомплекса
Республики Беларусь нельзя назвать удовлетворительным. Посевные
площади льна и валовой сбор льноволокна снижаются. Низкий
уровень
механизации,
несовершенство
технологии,
малая
урожайность, большие затраты труда приводят к высокой
себестоимости льнопродукции. Перспективным является внедрение
раздельной технологии уборки льна, позволяющей обеспечить
снижение энергозатрат и повышение качества продукции.
Как
известно,
экономическая
эффективность
сельскохозяйственного производства и переработки формируется под
воздействием разнообразных факторов: условия производства
(природные: почва, рельеф, климат; экономические: цены на семена,
удобрения, приобретаемое оборудование); материальные и трудовые
ресурсы; затраты производства; технология и организация
производственных процессов.
54

Эффективность
льнопроизводства
наиболее
полно
характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей:
урожайность льна, стоимость валовой продукции, величина дохода с
единицы
земельной
площади,
производительность
труда,
себестоимость,
рентабельность
производства
и
параметры
использования производственных фондов сельскохозяйственных
предприятий.
Однако натуральные показатели отражают лишь одну сторону
эффективности. Для выявления экономического эффекта необходимо
также знание совокупных затрат труда и денежных средств, которые
обеспечили получение данной урожайности. Один и тот же уровень
урожайности может быть достигнут при различных затратах труда и
средств. Более того, при одинаковом урожае может быть различное
качество продукции, что оказывает влияние на эффективность
производства.
Проблемы, с которыми сталкивается предприятие, требуют
более
эффективных
вариантов
решения,
необходимо
совершенствование
организационной
составляющей
производственно-хозяйственной деятельности, строгое соблюдение
технологических параметров.
Для сохранения и укрепления потенциала производства
льноволокна, увеличения объемов реализации с одновременным
повышением качества продукции необходима государственная
поддержка на пополнение оборотных средств и инвестиции.
Обеспечение
конкурентоспособности
и
повышение
эффективности производства льнопродукции можно достичь за счет
увеличения выработки высококачественного длинного льноволокна. В
этом случае затраты на производство 1т волокна примерно остаются
величиной постоянной, а стоимость волокна возрастает за счет
увеличения удельного веса длинного волокна в общем объеме
льноволокна, выработанного предприятиями.
Качество волокна во многом зависит от качества льнотресты.
Чем лучше по качеству треста и лучше налажен процесс выделения
волокна, тем больше получается длинного волокна и меньше
короткого. Поэтому необходимо обеспечить льнозаводы семенным
материалом для возделывания льна и его посев производить
районированными высокопродуктивными сортами.
Для эффективной работы льноперерабатывающих предприятий
необходимо строго соблюдать технологию возделывания льна с
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учетом сортовых особенностей, гранулометрического состава и
агрохимических свойств почвы. Немаловажным является оптимальное
соотношение вносимых в почву минеральных удобрений.
В целях улучшения качества льнопродукции необходимо
производить сортировку льнотресты перед подачей в производство.
Это позволит увеличить средний номер выпускаемого льноволокна.
Кроме того, необходимо совершенствование технологии уборки
льна. Следует обеспечить тщательный контроль над технологией его
возделывания, приготовлением тресты, а также механической
обработки
тресты,
обеспечивающей
производство
высококачественной продукции.
Качество волокна во многом зависит от основных
производственных фондов. Поэтому для эффективной деятельности
предприятий
необходимо
осуществить
технологическое
перевооружение, внедрить прогрессивные технологии переработки.
С целью увеличения эффективности производства и
переработки льнопродукции необходимо осуществлять мотивацию
труда. Ежемесячное премирование работников в размере до 30%
сдельного заработка должно осуществляться за счет роста объемов
производства и качества льнопродукции.
Реализация данных мероприятий обеспечит снижение
постоянных издержек, повысит конкурентоспособность льноволокна
за счет улучшения его качества, что в первую очередь положительно
скажется на финансовом состоянии всех льноперерабатывающих
предприятий.
Было установлено, что предприятие ОАО ‖Ивацевичский
льнозавод― является убыточным и требует незамедлительного
решения проблем. Так по данному предприятию наблюдается
отрицательная динамика по показателям рентабельности собственного
капитала. Финансовое состояние предприятия является неустойчивым.
Анализ показал, что на предприятии с 2010 по 2012 год наблюдается
увеличение выручки от реализации продукции с 2688 млн.
белорусских рублей до 5782 млн. белорусских рублей.
Прослеживается тенденция увеличения себестоимости реализованной
продукции с 4600 млн. белорусских рублей в 2010 году до 7090 млн.
белорусских рублей в 2012 году. На предприятии себестоимость
продукции превышает выручку, поэтому имеет место убыток. За
рассматриваемый период он колеблется. Уровень рентабельности
продукции в 2012 году по сравнению с 2010 увеличился на 237,37 %, а
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уровень рентабельности продаж – на 65,15 %.
Выводы. Таким образом, в целях повышения эффективности
работы предприятия необходима замена оборудования по
производству длинного волокна. Исследование также показало, что
целесообразно будет установить оборудование по производству
брикетов из костры, а затем реализовывать данную продукцию либо
использовать в собственных целях.
Указанные мероприятия позволят предприятию работать
эффективно, тем самым выпуская более качественную продукцию и
сократить загрязнение окружающей среды отходами производства.
Суммарное увеличение прибыли от предложенных мероприятий
составит 1148,814 млн. белорусских рублей. Экономический эффект,
таким образом, составит более 430 млн. белорусских рублей.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса. В 2 кн. Кн. 2
/ В.Г. Гусаков [и др.]; под общ.ред. акад. В.Г. Гусакова. – Минск: Белорус. наука,
2007. – 706с.
Состояние и перспективы развития льняного комплекса / В.Г. Гусаков [и др.] //
Земляробства i ахова раслiн: Навукова-практычны часопiс. – 2011. - ғ2. – с.3-5.
Льняной комплекс: причины убыточности и механизм повышения
эффективности / В. Гусаков [и др.] // Аграрная экономика: Ежемесячный
научный журнал. – 2012. - ғ5. – с.35-39.
Конкурентоспособность и эффективность льняного подкомплекса Беларуси:
система мер / В. Гусаков [и др.] // Аграрная экономика: Ежемесячный научный
журнал. – 2012. - ғ4. – с.27-35.
Голуб, И.А. Основные направления повышения эффективности льноводства в
Беларуси: потенциал и перспективы использования / А.В. Клочков и др. //
Белорусское с/х. – 2012. - ғ1. – с.24-28.
Гусаков, В. Проблемы и перспективы развития льняной отрасли Беларуси / В.
Гусаков, В. Бельский, А. Шпак // Аграрная экономика: Ежемесячный научный
журнал. – 2011. - ғ9. – с.30-37.
Голуб, И.А., Богдевич, И.М., Сорока, С.В. Рекомендации по возделыванию льнадолгунца с учѐтом особенностей 2012 года.
Статистический сборник. Сельское хозяйство Республики Беларусь, Минск, 2012.
– 282с.
Казакевич, П.П. Технико-технологические основы повышения качества льняной
тресты / П.П. Казакевич // Весцi нацыянальнай Акадэмii Навук Беларусi: Серыя
аграр. навук. – 2013. - ғ1. – с.89-93.

УДК 657
Волошко М.И.
*Научный руководитель: Мальцевич Н.В., к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
57

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
© Волошко М.И.
Особым сегментом финансового рынка является рынок ценных бумаг. В данной
статье проанализированы научная литература и нормативно-правовые акты по
вопросам состояния, развития и совершенствования рынка ценных бумаг в Республике
Беларусь. Проанализированы обращение и эмиссия облигаций за 2009-2013 гг.
Обозначены проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг в Республике
Беларусь.
Ключевые слава: рынок ценных бумаг, фондовый рынок, ценные бумаги, акции,
облигации, эмитент, инвестор, Министерство финансов.
A special segment of the financial market is the market for securities. In this article
analyzed the scientific literature and regulations on the state, development and improvement
of the securities market in the Republic of Belarus. Treatment and analyzed the issue of bonds
for 2009-2013 years. The problems and prospects of development of the securities market in
the Republic of Belarus.
Keywords: the stock market, stock market, stocks, shares, bonds, the issuer, the
investor, the Ministry of Finance.

Постановка проблем в общем виде и еѐ связь с важными
научными и практическими знаниями. Актуальностью темы
исследования является развитие финансового рынка как механизма
накопления и инвестирования капиталов – необходимое условие
преодоления кризисных явлений в экономике Беларуси. Особым
сегментом финансового рынка является рынок ценных бумаг, который
влияет не только на перераспределение собственности, но и на
движение свободных средств между предприятиями различных видов
экономической деятельности. Рынок ценных бумаг также дает
возможность инвесторам получать доходы не только от вложения
средств непосредственно в производство, но и от предоставления
денег в пользование.
За
период
командно-административной
системы
в
экономической науке сформировался взгляд на рынок ценных бумаг
как на объект, оторванный от реального производства. Такой подход
еще препятствует его беспристрастному восприятию и изучению,
поэтому отечественный рынок ценных бумаг пока функционирует не
полностью. Укрепление экономики и благоприятные изменения в
законодательно-нормативной
базе
способны
активизировать
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дальнейшее его развитие и совершенствование механизмов работы.
На рынке ценных бумаг взаимодействуют различные субъекты
хозяйствования, среди которых банки как специализированные
финансовые институты занимают видное место, выступая в роли
эмитентов,
инвесторов,
финансовых
посредников
и
инфраструктурных участников. Рост доли ценных бумаг в кредитноинвестиционном портфеле банков вызывает необходимость поиска
эффективных механизмов управления портфелем ценных бумаг,
обусловливает
повышение
роли
бухгалтерского
учета
и
экономического анализа как составляющих системы экономической
информации. В последнее время произошли существенные изменения
в нормативно-правовом регулировании учета операций с ценными
бумагами, в частности пересмотрены подходы к их оценке, признания
обесценения методики амортизации дисконта и премии, требует
научных исследований в данной сфере.
С изменением подходов к учету ценных бумаг нужно
критически пересмотреть взаимосвязь между бухгалтерским учетом и
экономическим анализом как науками. В отечественной науке эта
связь определялся односторонне: учет рассматривался как
информационная база анализа. Сейчас следует перейти к новому
подходу: не отрицая роли учета как " поставщика " информации для
анализа, можно определить новую функцию анализа – его следует
рассматривать как методологическую базу оценки ценных бумаг с
целью учета.
Цель статьи. Целью данной статьи является комплексное
исследование
теоретико-методологических,
методических
и
практических вопросов состояния рынка ценных бумаг Республики
Беларусь, а также разработка основных направлений его
совершенствования.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. Разработкой методики оценки и анализа ценных
бумаг занимались западные ученые, такие как Дж. Уильямс, М.
Гордон, Г. Марковитца, Дж. Линтнер, Дж. Тобин, Дж. Трейнор, В.
Шарп. С появлением фондовых рынков в постсоциалистических
странах проблематику инвестиций в ценные бумаги изучают ученые экономисты И.А. Бланк, В.В. Ковалев, Ю.Я. Кравченко, А.В. Мертенс,
Я.М. Миркин, А.Н. Мозговой, Е.Л. Найман, А.А. Пересада, Л.А.
Примостка, В.М. Сутормина, В.М.Федосов. Несмотря на длительные
дискуссии, которые ведутся среди ученых и практиков, единый
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подход по систематизации методик анализа ценных бумаг и рынка
ценных бумаг в целом пока не проработан, и это препятствует их
внедрению в практику Республики Беларусь.
Изложение основного материала с полным обоснование
полученных научных материалов. Словосочетание «фондовый
рынок» понятно в нашей стране далеко не каждому, но стоит сказать
«рынок ценных бумаг» и граждан, понимающих, о чем идет речь,
сразу становится больше. Рынок ценных бумаг любой страны имеет
свои особенности. Не последнюю роль здесь играют условия, в
которых происходит формирование и развитие рынка. В странах с
рыночной экономикой рынок ценных бумаг формировался в течение
многих десятилетий и в условиях существования устойчивых
денежных систем, что создавало прочную основу для развития рынка.
Рынок ценных бумаг или рынок финансовых активов
представляет собой систему экономических отношений, связанную с
выпуском, продажей, размещением и продажей ценных бумаг между
его участниками [4]. Рынок ценных бумаг находится под
регулирующим воздействием со стороны государства и самих
участников рынка [1, с.10].
Еще двадцать лет назад никому из белорусов и в голову бы не
пришло, что в многообразии выпускаемых на территории нашей
страны ценных бумаг легко будет запутаться. А ведь многие из
граждан, благодаря процессу приватизации государственной
собственности, стали инвесторами – лицами, которые приобрели
акции с целью получения дохода или обретения соответствующих
прав.
Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь ценные
бумаги являются движимым имуществом и могут быть предметом
различных сделок. К ценным бумагам относятся государственная
облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный
сертификаты, коносамент, акция и другие документы, которые
законодательством о ценных бумагах или в установленном им
порядке отнесены к числу ценных бумаг [2].
Помимо купли-продажи ценных бумаг возможны дарение или
мена, права на ценные бумаги могут переходить по наследству на
основании свидетельства о праве на наследство и так далее.
Белорусский рынок акций, несмотря на солидный возраст, до
сих пор влачит довольно жалкое существование. Акционерных
обществ очень много, в том числе есть и довольно привлекательные,
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имеется вполне приличная Белорусская валютно-фондовая биржа
(БВФБ), но котировок акций в традиционном определении на бирже
нет, а значит, в стране практически нет и возможности вкладывать
средства в акции.
Поэтому сравнивать рынок акций в Беларуси с зарубежными
пока нет смысла – ввиду несопоставимости показателей. Но, тем не
менее, некоторое движение акций в Беларуси все же наблюдается,
более того в 2012 году начался новый процесс, который, возможно, со
временем приведет к возникновению цивилизованного рынка акций в
стране.
А именно: начался этап развития рынка ценных бумаг, в рамках
которого на БВФБ стали продаваться всем желающим инвесторам
акции новых эмиссий некоторых вполне перспективных для вложения
средств акционерных обществ открытого типа (ОАО).
Однако в Беларуси рынок ценных бумаг в целом активно
развивается, что неизбежно влечет изменения в правовом
регулировании.
На 1 января 2009 года в обращении находилось 160 выпусков
корпоративных облигаций 32 эмитентов на общую сумму эмиссии 2
340, 53 млрд. руб. В 2010 году количество эмитентов увеличилось по
сравнению с 2009 годом в 2,7 раза, объем эмиссии возрос почти в 2
раза, доля небанковских облигаций - в 6 раз. Общая сумма
зарегистрированной эмиссии в 2010 году составила 15 243,9 млрд.
руб.
В 2011 году рост рынка облигаций продолжился. Сумма
зарегистрированной эмиссии составила 42 882,1 млрд. руб., а доля
облигаций небанковских организаций в общем объеме выросла с
18,7% до 42,3 %. На 1 января 2012 года в обращении находилось 714
выпусков облигаций 301 эмитента на сумму эмиссии 65 545,8 млрд.
руб., что в 28 раз больше, чем на 1 января 2009 года. По состоянию на
1 января 2013 года в обращении находилось 684 выпуска облигаций
255 эмитентов на сумму эмиссии 66 217, 6 млрд. руб.
По данным Департамента по ценным бумагам Министерства
финансов, объем эмиссии корпоративных облигаций в белорусских
рублях в 2012 г. возрос на 9,8% до рекордных 46,974 трлн. руб. на 1
января 2013 г., в российских рублях – увеличился в 2,7 раза до 2,626
млрд. рос. руб., в долларах США – снизился на 28,8% до 922 млн.
долл., в евро – сократился на 21,3% до 257 млн. евро, в польских
злотых – не изменился и составил 30 млн. злотых.
61

По состоянию на 3 января 2013 г. к размещению на бирже
допущены облигации 9 эмитентов (25 выпусков) – Белорусский
народный страховой пенсионный фонд, Белинвестбанк, МТБанк,
БПС-Сбербанк, ЧУП «АСБ Лизинг», ЧУП «АСБ Первая весна», ЗАО
«Дилис Косметик», ОДО «НП-Сервис» и ООО «Новый город». При
этом из 25 выпусков, допущенных к размещению, 14 выпусков
облигаций являются биржевыми (эмитенты – Белинвестбанк, ЧУП
«АСБ Лизинг», ЗАО «Дилис Косметик», ОДО «НП-Сервис» и ООО
«Новый город»).
К обращению на бирже по состоянию на 3 января допущены
облигации 56 эмитентов (169 выпусков). Из них облигации 7
эмитентов (64 выпуска) – включены в котировальный лист «А»
первого уровня, 1 эмитента (1 выпуск) – включены в котировальный
лист «А» второго уровня, в качестве внесписочных ценных бумаг к
обращению на бирже допущены облигации 48 эмитентов (104
выпуска).
Среди рублевых облигаций интересным выглядит 10-й выпуск
биржевых облигаций ООО «НП-Сервис»: размещение бумаг началось
26 декабря 2012 г., объем эмиссии – 50 млрд. руб., ставка купонного
дохода – 60% годовых, погашение бумаг состоится 24 декабря 2013 г.
Среди облигаций в иностранной валюте привлекательная
доходность установлена по десятому выпуску трехлетних облигаций
Роял-Траста, размещение которых началось 28 января. Объем эмиссии
– 1 млн. долл. Номинал 1 облигации – 1000 долл. Ставка купонного
дохода составляет 12% годовых. Периодичность выплаты купона – 4
раза в год. Погашение бумаг произойдет 25 января 2016 г [3].
Таким образом, альтернатива банковскому кредиту есть, однако
главное – повышение заинтересованности самих эмитентов.
Законодательство о ценных бумагах не устанавливает
ограничений с точки зрения возможности выпуска облигаций в
иностранной валюте (п. 66 Инструкции о некоторых вопросах
выпуска и государственной регистрации ценных бумаг, утвержденной
постановлением Министерства финансов от 11.12.2009 ғ146).
Случаи, когда номинальная стоимость облигаций должна быть
выражена только в валюте либо только в белорусских рублях,
законодательством не определены.
Национальные белорусские эмитенты осуществляют эмиссию
корпоративных облигаций как в белорусских рублях, так и в долларах
США, евро, российских рублях. При этом необходимо учитывать, что
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совершение операций с облигациями, номинированными в
иностранной валюте, осуществляется в соответствии с валютным
законодательством.
Кроме того, чтобы заинтересовать инвестора фиксированным
доходом и страховкой от инфляционных рисков, допускается
установление в решении о выпуске ценных бумаг возможности
выражения номинала в иностранной валюте, но размещения, выплаты
дохода и погашения облигации в белорусских рублях по курсу
Национального банка. К таким операциям валютное законодательство
применяться не будет.
В Республике Беларусь проводится Программа развития рынка
ценных бумаг на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка
Республики Беларусь от 12.04.2011 ғ 482/10. Так какие же основные
изменения произошли в законодательстве за 2012 год, направленные
на развитие рынка ценных бумаг, в т. ч. в рамках выполнения
Программы развития рынка ценных бумаг на 2011-2015 годы.
Основные изменения в законодательстве были направлены на
реализацию мероприятий, предусмотренных этой программой и
ориентированных на совершенствование системы государственного
регулирования рынка ценных бумаг; совершенствование биржевой и
депозитарной систем, налогового законодательства на рынке ценных
бумаг,
системы
корпоративного
управления;
обеспечение
интеграционных процессов.
В 2012 году Министерством финансов был принят ряд
постановлений, направленных на совершенствование механизмов
совершения сделок с ценными бумагами, выпуска ценных бумаг,
организации и депозитарного учета прав на ценные бумаги, порядка
осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и
иных видов профессиональной деятельности по ценным бумагам.
В основном принятие этих документов было обусловлено
необходимостью приведения их в соответствие с принятыми
законодательными
актами
главы государства
и
касалось
совершенствования
порядка
реализациями
исполнительными
комитетами преимущественного права на приобретение акций,
депозитарного учета акций, находящихся в собственности
государства.
В целях совершенствования системы налогообложения внесены
изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь, которыми
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предусмотрено освобождение от налогообложения доходов,
полученных в виде эмиссионного дохода при размещении акций, а
также продление действия налоговой льготы по корпоративным
облигациям до 1 января 2015 года.
Кроме того, в 2012 году Министерством финансов был
подготовлен и внесен в правительство проект закона «О рынке
ценных бумаг», который призван обеспечить эффективное правовое
регулирование отношений в сфере рынка ценных бумаг, его
гармонизацию с международными стандартами. Для привлечения
иностранных инвестиций подготовлен проект указа «Об иностранных
депозитарных расписках».
Принятие этих законодательных актов позволит ускорить
развитие рынка ценных бумаг и расширить спектр ценных бумаг за
счет введения в оборот иностранных депозитарных расписок на акции
белорусских эмитентов.
В Беларуси законодательство, регулирующее выпуск и
обращение ценных бумаг, поэтапно доводится до международных
стандартов. В Беларуси существует достаточно проработанное
законодательство, регулирующее выпуск и обращение ценных бумаг.
Осуществляется регулирование профессиональной деятельности по
ценным бумагам, лицензирование и аттестация и так далее. Вместе с
тем в стране это законодательство поэтапно приводится в
соответствие с международными стандартами и директивами
Европейского союза.
Для совершенствования правовой базы в этом направлении
привлекаются международные организации. В этом году были
подготовлены и уже внесены в правительство основополагающие
нормативные документы, в частности в законы "О рынке ценных
бумаг", "Об инвестиционных фондах", проект указа "Об иностранных
депозитарных
расписках".
Совершенствуется
налоговое
законодательство, которое обеспечивает льготные условия для
участников рынка ценных бумаг. Эти правовые акты позволят
ускорить развитие рынка ценных бумаг в Беларуси и расширить их
спектр.
Выводы. Таким образом, для развития рынка ценных бумаг в
Республике Беларусь проводится Программа развития рынка ценных
бумаг на 2011-2015 годы. Помимо этого, произошли изменения в
законодательстве, введѐн ряд законов и постановлений за 2012 год,
направленные на развитие рынка ценных бумаг.
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Задача, которая стоит перед инфраструктурой рынка ценных
бумаг, заключается в том, чтобы освободить участников этого рынка
или хотя бы снизить их возможные потери от чрезмерных и вполне
определенных видов риска.
С совершенствованием обращения ценных бумаг всех видов
должна и совершенствоваться и система их учета. Она должна быть
относительно простой, чтобы не отпугивать инвесторов.
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ANALIZA FINANSOWA SPÓŁEK KOMUNALNYCH
REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU

© Małgorzata Gałecka, Piotr Luty
Celem pracy jest analiza kondycji finansowej wybranych spółek komunalnych z
Dolnego Śląska w latach 2008 - 2011, prowadzących działalność w zakresie kultury
fizycznej i sportu – aquaparków. Aquaparki, obok remontów dróg to największe gminne
inwestycje ostatnich lat w Polsce. Powstają w całej Polsce, w wielkich aglomeracjach, jak i
małych, kilkudziesięciotysięcznych miasteczkach. Duże zainteresowanie samorządu
kosztowną inwestycją daje podstawy aby sądzić, iż inwestycja ta powinna być dochodowa.
Analiza sprawozdań finansowych wybranych spółek zweryfikowana modelem INE PAN
(G) wskazuje jednak na ich złą kondycję finansową.
Słowa kluczowe: spółka komunalna, analiza finansowa, jednostka samorządu
terytorialnego.
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This article focus is to review financial condition of specific municipal companies
from Lower Silesia, that act in area of physical education and sports – aquaparks. Aquaparks
have recently become one of the biggest investments in Poland next to the road investments.
New installations are build in big agglomerations but also in smaller towns. Big interest
from investors – local governments – leaves assumption that those investments shall be
profitable. Financial analysis from picked companies, verified with INE PAM (G) model –
shows however that financial situation is bad.
Keywords: municipal company, financial analysis, local government.

Wstęp. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo prowadzić
gospodarkę finansową m.in. w formie spółek komunalnych. Samorząd
terytorialny może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub
spółki akcyjne, a także przystępować do takich spółek. Prawo dopuszcza
także tworzenie spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych (na
podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym). Spółki komunalne
są podmiotami działającymi według przepisów kodeksu spółek
handlowych (k.s.h.) z 15 września 2000 r.
W chwili zawiązania umowy spółki komunalnej przesądza się o
rynkowym charakterze jej działalności. Podobnie jak firmy prywatne działa
ona w warunkach niepewności, ponosząc ryzyko niepowodzenia
podejmowanych działań, prowadząc do strat lub korzyści większych od
spodziewanych. Spółki komunalne narażone są także na ryzyko spadku
wartości zasobów lub koszty przedsięwzięcia nie zapewnią zwrotu
wypożyczonych zasobów (środków na ich opłacenie).(Gruszecki, 1994,
s.27) Ponadto, każda spółka, nawet gminna ma w swoją istotę wpisane
działanie nastawione na osiągnięcie zysku kapitałowego. W przypadku
spółek gminnych regulacji podlega wysokość tego zysku, który powinien
być zgodny z założonymi oczekiwaniami. Oczekiwania te będą zależały
także od charakteru świadczonych usług, inne będą w przypadku
działalności związanej ze sferą usług użyteczności publicznej, inne poza tą
sferą. Ponadto w samorządzie istotnym elementem jest również zysk w
rozumieniu korzyści społecznych, poprawie jakości, zwiększeniu
dostępności czy obniżeniu kosztów. Biorąc pod uwagę powyższe,
zagadnieniem wartym rozpatrzenia jest analiza kondycji finansowej spółki
komunalnej świadczącej zadania użyteczności publicznej.
Celem pracy jest analiza kondycji finansowej wybranych spółek
komunalnych Dolnego Śląska prowadzących działalność związaną w
szczególności z upowszechnianiem sportu, krzewieniem kultury fizycznej
oraz działalności rekreacyjnej - aquaparków w latach 2008 - 2011.
Aquaparki, obok remontów dróg to największe gminne inwestycje
ostatnich lat w Polsce. Powstają w całej Polsce, w wielkich aglomeracjach,
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jak i małych, kilkudziesięciotysięcznych miasteczkach. Według
samorządowego pisma „Wspólnota‖ zbudowanych bądź w trakcie budowy
jest w Polsce około 150 aquaparków gminnych, czyli mniej więcej dwa na
jeden powiat (Różalski, 2012, s.12). Duże zainteresowanie samorządu
kosztowną inwestycją daje podstawy aby sądzić, iż inwestycja ta powinna
być dochodowa. Biorąc pod uwagę powyższe autorzy postawili następującą
hipotezę badawczą: Spółki komunalne realizujące zadania z zakresu
kultury fizycznej i sportu, stanowiące element sfery usług użyteczności
publicznej charakteryzują się dobrą kondycją finansową.
W artykule, przy realizacji założonego celu badawczego oraz
weryfikacji hipotezy przeprowadzono zostały badania sprawozdań
finansowych dwóch spółek komunalnych z terenu Dolnego Śląska.
Dodatkowo kondycja finansowa spółek została zweryfikowana modelem
dyskryminacyjnym INE PAN (G), który w polskich spółkach wykazuje
wysokie właściwości predykcyjne.
Samorząd jako przedsiębiorca. Ideą funkcjonowania jednostek
samorządu terytorialnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w
drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Zgodnie z art. 7 ustawy
o samorządzie gminnymi. Do wyłącznej właściwości organów samorządu
gminnego należą w szczególności sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w
wodę, kanalizacji, lokalnego transportu zbiorowego, gminnego
budownictwa mieszkaniowego, kultury fizycznej i turystyki, zieleni
gminnej czy promocji gminy. Obszary te naturalnie stanowią sfery działań
potencjalnych spółek komunalnych1. Zasadniczym celem prowadzenia
gospodarki finansowej w formie spółki jest przede wszystkim wzrost
konkurencyjności oraz efektywności gospodarki komunalnej, rozumianej
jako rozszerzenie dostępności, powszechności i podnoszenie jakości usług
komunalnych.
Spółka komunalna jest specyficznym przedsiębiorcą. Specyfika tej
formy gospodarki finansowej wybranego samorządu terytorialnego wynika
przede wszystkim z charakteru realizowanych działań oraz konieczności
przestrzegania przepisów wynikających m.in. z ustawy o gospodarce
komunalnej czy z ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami z 2000 r., potocznie nazywana „ustawą kominową‖. Przede
wszystkim należy tutaj wskazać na wytyczne w zakresie uprawnień
1

Jednostki samorządu terytorialnego, po spełnieniu określonych kryteriów
zawartych ustawie o gospodarce komunalnej w mogą również tworzyć spółki
komunalne nie związane ze sferą użyteczności publicznej.
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organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wysokości cen i
opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek
samorządu terytorialnego. Analiza zasad wynikających z przepisów prawa
regulujących tworzenie i funkcjonowanie spółek komunalnych, wskazuje
na podmioty o stosunkowo ograniczonej samodzielności. Z jednej strony
ograniczony zostaje dość znacznie zakres działalności jako
przedsiębiorstwa, z drugiej strony proces podejmowania decyzji odbiega
również od procedur charakterystycznych dla sektora czysto prywatnego.
Decyzyjność w zakresie strategicznym w ramach spółek o charakterze
komunalnym rozdzielona jest pomiędzy organ stanowiący i organ
wykonawczy (prezydenta, burmistrza). Można też stwierdzić, że powyższe
organy pełnią w pewnym stopniu funkcje nadzorcze. Jakkolwiek pozwala
to na zabezpieczenie interesów samorządu i może zapobiec
nieprawidłowościom i nadużyciom, to może również krępować działalność
spółki jako podmiotów gospodarki rynkowej.(Trojanowski 6(1/2013),
s.249) Nie mniej jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej
korzystają z posiadanej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej
o charakterze komercyjnym.
Analiza kondycji finansowej spółki komunalnej. Analiza
finansowa jako narzędzie służące do oceny kondycji finansowej jednostek
gospodarczych posiada długą tradycję. Jak pisze L. Bednarski (1996, s. 36)
„pierwsze próby oceny wskaźników finansowych przedsiębiorstw zostały
dokonane już w drugiej połowie XIX stulecia‖. Powszechna klasyfikacja
pozwala wyróżnić cztery podstawowe grupy wskaźników (Korol, (2010), s.
141):
1.Wskaźniki płynności,
2.Wskaźniki rentowności,
3.Wskaźniki zadłużenia,
4.Wskaźniki sprawności.
Zadaniem analizy płynności jest udzielenie odpowiedzi na pytanie
jak spółka finansuje swoje aktywa obrotowe, a także jaka jest zdolność
podmiotu do regulowania swoich zobowiązań krótkoterminowych.
Większość wskaźników płynności (wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik
szybkiej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności) mają charakter
nominant, czyli wskaźników dla których istnieje optymalny przedział
bezpieczeństwa (Korol, 2013, s. 22)
Wskaźniki rentowności pokazują stopę zwrotu z zainwestowanego
kapitału (Tuczko, 2013, s. 253). Bardzo często w tej grupie wskaźników
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umiejscawia się również wskaźniki zyskowności opisujące zdolność
podmiotu do osiągania zysku. Wszystkie wskaźniki opisujące rentowność i
zyskowność prowadzonej działalności to stymulanty, a więc wskaźniki
których rosnące wartości oceniane są pozytywnie (Korol, 2013, s. 22).
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania zasobów
majątkowych (aktywów), którym przypisane są odpowiednie źródła
finansowania. Analiza wskaźników zadłużenia ma odpowiedzieć na pytania
dotyczące źródeł pochodzenia kapitału (stabilności finansowej), a także
ryzyka finansowego związanego z dźwignią finansową. W zasadzie
większość wskaźników zadłużenia (wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego, wskaźnik zadłużenia krótko i długoterminowego) to
destymulanty (rosnące wartości wskaźników świadczą o pogarszającej się
kondycji finansowej jednostki gospodarczej). Charakter stymulant będą
jednak miały wskaźniki pokrycia zobowiązań finansowych nadwyżką
finansową, a także wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym
(Korol, 2013, s. 22).
Sprawność działania, negocjowania warunków płatności i
wykorzystywania zasobów majątkowych jest kluczowe dla prawidłowego
funkcjonowania jednostki gospodarczej. Analiza sprawności obejmuje
zatem analizę obrotu zapasami, analizę rotacji należności i zobowiązań, a w
konsekwencji kapitału obrotowego netto. W zależności od analizy
składników bilansu wyróżnić można wskaźniki o charakterze stymulant –
odnoszące się do aktywów (rotacja zapasów, należności) lub destymulant –
mających związek z terminem spłaty zobowiązań (Korol, 2013, s. 22).
Analiza kondycji finansowej oprócz usystematyzowania wiedzy na
temat procesów zachodzących w badanej jednostce gospodarczej ma
również odpowiedzieć na kluczowe pytanie czy spółka jest zagrożona
upadłością, czy będzie w stanie kontynuować działalność w dającej się
przewidzieć przyszłości. Pionierem wykorzystywania wielowymiarowej
analizy dyskryminacyjnej do prognozowania kondycji finansowej był
E.I.Altman, który z licznego zbioru wskaźników finansowych wyodrębnił
metodami statystycznymi 5 wskaźników podstawowych i na ich podstawie
wyznaczył funkcję dyskryminacyjną „Z‖ (Korol, Prusak, 2005, s. 97).
Funkcja dyskryminacyjna, w zależności od osiągniętej wartości, dzieli
badane spółki na zagrożone upadłością i te o dobrej kondycji finansowej.
W Polsce wielu autorów stworzyło modele dyskryminacyjne, oparte
głównie na wskaźnikach finansowych, ale także uwzględniające wskaźniki
makroekonomiczne i niefinansowe, służące do oceny kondycji finansowej
jednostek gospodarczych. Do najważniejszych zaliczyć można modele
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stworzone przez E. Mączyńską, B. Prusaka, T.Korola, J. Gajdkę, R.
Jagiełłę, zespół badawczy Polskiej Akademii Nauk. W artykule do dalszej
analizy wykorzystywany będzie model INE PAN (G), który charakteryzuje
się dobrymi właściwościami prognostycznymi (E. Mączyńska, 2011, s.
179).
Model INE PAN (G) bazuje na czterech wskaźnikach, którym
przypisano statystycznie odpowiednie wagi. Wartość graniczna (progowa)
dla funkcji dyskryminacyjnej „Z‖ wynosi 0.
Z = -1,498 + 9,498*X1+3,566*X2+2,903*X3+0,452*X4
Wskaźnik X1 to rentowność operacyjna aktywów (wynik z
działalności operacyjnej / aktywa ogółem). Wskaźnik ten ma charakter
stymulanty i przedstawia stopę zwrotu (na poziomie wyniku z działalności
operacyjnej) z posiadanych aktywów. Tabela 1 przedstawia wartości
wskaźnika X1 dla spółek, których właścicielem jest gmina.

Tabela 1
Wartości wskaźnika X1 dla spółek, których właścicielem jest gmina w
latach 2008 - 2011
2008
2009
2010
2011
Aquapark Polkowice
-0,039
-0,039
-0,057
-0,053
Aquapark Wrocław
-0,033
-0,014
-0,005
-0,020
Źródło: opracowanie własne
Rentowność
operacyjna
w
każdym
badanym
okresie
sprawozdawczym jest ujemna. Oznacza to, że koszty działalności
operacyjnej przewyższają uzyskiwane przez spółki przychody ze sprzedaży
produktów, usług i towarów. Wynikać to może z intencji powołania spółek,
które mają służyć realizacji celu działalności publicznej.
Wskaźnik X2 to wskaźnik wyposażenia firmy w kapitał własny –
udział kapitału własnego (kapitał własny / pasywa ogółem). Wskaźnik ten
klasyfikowany jest jako nominanta. Zbyt duży udział kapitału własnego
może prowadzić do utraty potencjalnych zysków i możliwości rynkowych
(Korol, 2013, s. 38). Duża wartość tego wskaźnika może natomiast
świadczyć o stabilności finansowej. Wartości wskaźnika X1 dla spółek,
których właścicielem jest gmina w latach 2008 – 2011 przedstawia tabela
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2.
Tabela 2
Wartości wskaźnika X2 dla spółek, których właścicielem jest gmina w
latach 2008 - 2011
2008
2009
2010
2011
Aquapark Polkowice
0,899
0,949
0,945
0,945
Aquapark Wrocław
0,019
-0,063
-0,020
-0,179
Źródło: opracowanie własne
Wyniki badań wskazują na odmienny model finansowania
działalności gospodarczej przez gminę Wrocław i gminę Polkowice. W
pierwszym przypadku wskaźnik jest niski lub ujemny co oznacza, że spółka
wykazuje bardzo duży udział kapitału obcego w strukturze finansowania.
W przypadku spółki prowadzonej przez gminę Polkowice udział kapitału
obcego jest marginalny.
Wskaźnik X3 to wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką
finansową ((Zysk netto + amortyzacja) / zobowiązania ogółem). Wskaźnik
ten ma charakter stymulanty. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym
łatwiej przedsiębiorstwo reguluje swoje zobowiązania. Wskaźnik ten
przedstawia w jakim stopniu nadwyżka finansowa pokrywa przeciętne
zobowiązania (Korol, 2013, s. 38). Wartości wskaźnika X3 dla spółek,
których właścicielem jest gmina w latach 2008 – 2011, przedstawia tabela
3.
Tabela 3
Wartości wskaźnika X3 dla spółek, których właścicielem jest gmina w
latach 2008 - 2011
2008
2009
2010
2011
Aquapark Polkowice
0,028
-0,116
-0,545
-0,361
Aquapark Wrocław
-0,179
0,033
0,062
-0,090
Źródło: opracowanie własne
W badaniach zauważyć można, że wskaźnik pokrycia zobowiązań
nadwyżką finansową jest na bardzo niskim poziomie, a także przyjmuje
wartości ujemne. Świadczy to o fakcie, że spółki nie posiadają rezerw
nadwyżki finansowej, wręcz aby kontynuować działalność będą musiały
znaleźć nowe źródło finansowania lub finansować swoje wydatki z
przyznanych dotacji.
Wskaźnik X4 to wskaźnik bieżącej płynności (aktywa obrotowe /
71

zobowiązania krótkoterminowe). Wskaźnik ten klasyfikowany jest jako
nominanta i informuje w jakim stopniu najbardziej płynne aktywa
pokrywają zobowiązania krótkoterminowe. Większość autorów
zajmujących się analizą ekonomiczną zgłasza wątpliwości co do
optymalnych przedziałów dla tego wskaźnika. Większość polskich autorów
wskazuje optymalny przedział w granicach 1,5 – 2,0. (Korol, 2013)
Wartości wskaźnika X4 dla spółek, których właścicielem jest gmina w
latach 2008 – 2011 przedstawia tabela 4.
Tabela 4
Wartości wskaźnika X4 dla spółek, których właścicielem jest gmina w
latach 2008 - 2011
2008
2009
2010
2011
Aquapark Polkowice
1,613
8,926
5,061
3,327
Aquapark Wrocław
0,989
0,874
0,872
0,304
Źródło: opracowanie własne
W przypadku spółki wrocławskiej wskaźnik bieżącej płynności
systematycznie spada i w badanym okresie zawsze był poniżej 1. Analiza
płynności spółki polkowickiej wskazuje nadpłynność finansową. Wynika to
z faktu, że aktywa obrotowe, w tym głownie należności i inwestycje
krótkoterminowe znacznie przewyższają wymagające zapłaty zobowiązania
krótkoterminowe.
Syntetycznym miernikiem kondycji finansowej jest wartość funkcji Z
dla spółki wrocławskiej i polkowickiej. W modelu INE PAN (G) wartość
progowa oszacowana została na poziomie 0. Oznacza to, że dla wyników
funkcji Z poniżej 0 spółki zagrożone są upadłością, w przeciwnym razie
spółki charakteryzują się dobrą kondycją finansową. Wartości funkcji Z
przedstawia tabela 5.
Tabela 5
Wartości funkcji Z (model INE PAN (G)) dla spółek, których właścicielem
jest gmina w latach 2008 - 2011
2008
2009
2010
2011
Aquapark Polkowice
2,148
5,210
2,040
1,821
Aquapark Wrocław
-1,821
-1,368
-1,039
-2,453
Źródło: opracowanie własne
Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że działalność
spółek prowadzonych przez gminy nie była rentowna w latach 2008 –
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2011. W szczególności wynik ten jest konsekwencją realizacji zadań
publicznych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie kultury
fizycznej, sportu i rekreacji. Kondycja ekonomiczna w dwóch badanych
spółkach jest jednak skrajnie odmienna. Wartość wskaźnika z modelu
dyskryminacyjnego INE PAN (G) wskazuje, że spółka z Polkowic nie jest
zagrożona upadłością, natomiast spółka wrocławska w zasadzie powinna
ogłosić upadłość. Problemy finansowe spółki wrocławskiej wskazane
zostały w opiniach biegłych rewidentów, badających sprawozdania
finansowe spółki. Na przestrzeni badanych lat wskazują oni ujemne
kapitały własne i toczące się postępowanie procesowe jako zagrożenia przy
kontynuacji działalności. Dodatkowo uzależniają oni dalszą działalność od
decyzji banku kredytującego spółkę.
Zakończenie. W przypadku spółek miejskich wypełnianie zadań
wobec społeczności lokalnych stoi nieraz w kolizji z ich dążeniem do
uzyskania wyników finansowych. Przeprowadzone badania wskazują, iż
przedsiębiorstwa komunalne są czasem zmuszone realizować zadania o
niskiej rentowności, a nawet nierentowne, jeżeli dobro społeczności
lokalnej tego wymaga.
W związku z powyższym niektórzy autorzy zaliczają spółki
komunalne do sektora organizacji nie nastawionych na zysk (non-profit) (
Sudoł, 2002, s.117). Jest to daleko idące stwierdzenie; bo choć zysk nie jest
ich głównym i jedynym celem, to nie znaczy, że podmioty te nie mają
dążyć do ciągłej poprawy efektywności i maksymalizowania wyników
działalności (Trojanowski 6(1/2013), s. 249). W takiej sytuacji głównym
celem spółek wykonujących usługi komunalne winna być poprawa ich
jakości, przy optymalnych, możliwie najniższych kosztach. Podmioty te
mają bowiem pełnić rolę „służebną‖ wobec społeczności lokalnych, co
czyni je z założenia firmami „misyjnymi‖. Z drugiej jednak strony są one
graczami na wolnym rynku i powinny działać w sposób najbardziej
zbliżony do firm prywatnych. Z uwagi na powyższe, należy zaznaczyć, iż
w przypadku spółek komunalnych, świadczących zadania z zakresu
użyteczności publicznej, wielce istotna jest dyskusja nad zakreśleniem
granic interesu publicznego oraz efektywnością ekonomiczną własności
państwowej (Jeżak, 2010, s. 46.)
Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że działające w tych samych
warunkach spółki z kapitałem prywatnym musiałyby zostać zlikwidowane
na skutek problemów z rentownością działalności i braku nadwyżki
finansowej na pokrycie swoich zobowiązań. Analizowane spółki
ponoszone straty finansowały kapitałem własnym, utworzonym przez
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odpowiednich właścicieli – Gminę Wrocław i Gminę Polkowice.
Systematyczne zmniejszanie kapitału własnego, a w przypadku spółki
wrocławskiej, osiągnięcie ujemnego kapitału własnego wskazują na
pojawiające się problemy obsługi zobowiązań, które mogą doprowadzić do
ogłoszenia upadłości spółek.
Postawiona hipoteza nie została pozytywnie zweryfikowana.
Uważamy, że kondycja finansowa spółek jest zła. Spółki te bez pomocy
właścicieli w postaci dokapitalizowania lub ciągłego udzielania dotacji nie
byłyby w stanie przetrwać w warunkach rynkowych.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасний
управлінський облік виробництва продукції рослинництва є
складовою бухгалтерського обліку, важливою функцією цілісної
системи управління підприємством.
Управлінський облік відображає реальні процеси виробництва
продукції рослинництва, обігу, розподілу та споживання. На підставі
облікової інформації є можливість прогнозувати показники розвитку
підприємства, виявляти резерви підвищення ефективності його
виробництва. Проте, на сьогодні цілісну систему обліку важливо
наблизити до відповідності світовим стандартам, що допоможе в свою
чергу вийти на відповідні міжнародні ринки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Вітчизняні науковці
Нападовська Л. В., Кірейцев Г. Г., Осадчий Ю. І., Саблук П. Т.,
Виговська Н. Г., Івахненков С. В., Петрук О. М., Палюх М. виділяють
наступні напрями призначення управлінського обліку: прийняття
управлінських рішень, планування, аналіз, контроль.
Головним в управлінському обліку є облік та аналіз витрат
ресурсів, собівартості продукції. Важливою ланкою управлінського
обліку є розробка і виконання бюджетів підрозділів, тобто
бюджетування, фінансове планування, трансфертне ціноутворення, а
також оцінка діяльності відповідних підрозділів; в цілому облік є
складовою управління економічними процесами та об‘єктами. Таке
визначення достатньо повно характеризує управлінський облік. Проте,
на нашу думку важливою функцією управлінського обліку є контроль
за допомогою релевантної інформації, виявлення відхилень від
запланованих завдань, з‘ясування причин і винуватців, розробка
пропозицій для прийняття управлінських рішень.
Ціллю статті є дослідження наукових доробок, які
підтверджують відсутність єдиних підходів до визначення сутності
управлінського обліку.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Більш повно, на
наш погляд, підійшли до розкриття суті управлінського обліку автори
монографії «Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні» (за
ред. д.е.н., проф.. М. С. Пушкаря) [3]. Тут, зокрема, зазначається, що
ускладнення економічних процесів, що відбуваються в оточуючому
середовищі, потребує інтеграції інформації та взаємопроникнення
різних знань. «Завдяки генеруванню різних видів інформації
управлінський облік формується як цілісна система, з принципово
новими якостями, не характерними для її складових. У цьому полягає
найбільша перевага управлінського обліку» [3, С. 73]. Саме така
позиція є найбільш правомірною. Аналізуючи погляди щодо змісту та
основних об‘єктів управлінського обліку, виділимо такі напрями.
Поширеною є думка, за якої автори вважають, що основним
змістом управлінського обліку є облік витрат ресурсів і
калькулювання собівартості продукції. Наступною є позиція, коли
науковці вбачають сутність управлінського обліку в інтегрованій
системі обліку витрат і доходів. Деякі науковці сутність
управлінського обліку визначають не за об‘єктами, а за методикою
формування
інформації
(процес
виявлення,
вимірювання,
накопичення, аналізу, підготовки і передачі необхідної інформації).
Велика група авторів вважає управлінський облік інтегрованою
системою забезпечення управлінського персоналу підприємства
різних рівнів управління інтерпретованою інформацією. При цьому в
інтегровану інформаційну систему включають планування,
прогнозування, облік, контроль та аналіз.
Останнім часом значного поширення набуло таке поняття як
обліково-аналітичне
забезпечення
менеджменту
(обліковоаналітичний механізм менеджменту підприємств) [1]. Автори цього
напряму теж стоять на позиції формування інтегрованої
інформаційної системи, надаючи перевагу функціям обліку та аналізу.
Окремі представники наукової думки вважають неправомірною назву
«управлінський облік», а також поділ бухгалтерського обліку на
управлінський та фінансовий. Автори даної позиції вважають, що всі
види обліку, в тому числі фінансовий покликані забезпечувати
інформацією службу управління на різних рівнях та різними
об‘єктами менеджменту. На цій основі науковці пропонують
управлінський облік розглядати як систему управління витратами.
Деякі науковці до системи управлінського обліку включають
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елементи контролінгу. Висловлюється також думка, що слід
розрізняти
такі
категорії
як
управлінський
та
внутрішньогосподарський облік. Окремі науковці ототожнюють
управлінський облік з оперативно-технічним.
Управлінський облік, як зазначає Сахарцева І.І., є базою для
планування його діяльності. За нових ринкових умов господарювання
підприємства відчувають зростаючу потребу у використанні
управлінського обліку, в даному разі виробництва продукції
рослинництва, для того, щоб постійно удосконалювати свою
діяльність [4, С. 3].
Позиція Сахарцевої І. І. полягає в тому, що управлінський облік
за напрямом діяльності забезпечує прийняття управлінських рішень,
планування та аналіз. Проте вважаємо дане твердження потребує
доповнення, так як управлінський облік слід застосовувати для
контролю виробничих ситуацій і оцінки можливих тенденцій розвитку
всередині сільськогосподарських підприємств [4, С. 3–9].
Варто погодитись з думкою Нападовської Л.В., що
управлінський облік є системою підготовки та забезпечення
інформацією керівництва різних рівнів підприємства. Основою
управлінського обліку Нападовська Л.В. вважає: „виробництво
інформації для здійснення ефективного управління‖ [2, С. 15].
Висновки. На основі вище наведеного аналізу наукових праць
щодо сутності поняття «управлінський облік» можна зробити такі
основні висновки:
- різні погляди і розуміння суті управлінського обліку
зумовлюється відповідними етапами його формування і становлення;
- категорія „управлінський облік‖ запозичена із зарубіжної
практики (така назва і змістовне наповнення поширені у
Великобританії, Сполучених Штатах Америки та інших зарубіжних
країнах), ігнорувати яку немає сенсу, враховуючи глобалізацію
ринкової економіки;
- поділ бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський
пояснюється різними потребами зовнішніх та внутрішніх
користувачів інформації для управління в сфері зовнішнього та
внутрішнього середовища ринкової економіки;
- доцільність виділення поняття „управлінський облік‖
зумовлюється галузевими особливостями підприємницької діяльності,
організаційною структурою підприємств;
узаконення
комерційної
таємниці,
конкуренція
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товаровиробників потребують захисту і безпеки інформаційного
ресурсу, тому інформацію управлінського обліку слід відносити до
комерційної таємниці;
- стрімкий розвиток інноваційних технологій, впровадження
високопродуктивної техніки, зростання ролі інтелектуального
капіталу зумовлюють необхідність систематичного оновлення та
адекватного інформаційного забезпечення з метою ефективного
управління
інноваційними
процесами,
що
потребують
індивідуального підходу до побудови управлінського обліку задля
інформаційного забезпечення інноваційних процесів.
Отже, ведення управлінського обліку в сільськогосподарських
підприємствах є потребою, а його удосконалення у відповідності із
запитом управління необхідною умовою подальшого зростання
виробничого потенціалу і забезпечення конкурентоздатності суб‘єктів
господарювання.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. З розвитком
глобалізаційних процесів відбулося переосмислення головної мети
функціонування
суб‘єктів
господарювання:
від
отримання
максимального прибутку до забезпечення подальшого розвитку.
Скорочення, або хоча б стримування зростання саме собівартості має
найбільший вплив на кінцевий фінансовий результат діяльності та
фінансовий стан підприємства в цілому. Сучасні умови
господарювання та зростання ролі нових технологій у світі висувають
нові вимоги до системи управління витратами як з боку держави, так і
з боку власників підприємств. Зарубіжний досвід доводить, що в
більшості випадків розмір витрат визначається як найважливіший
критерій у виборі варіантів розвитку підприємств [1].
Проблема управління витратами та їх оптимізація є актуальною
для усіх суб‘єктів господарювання, так як витрати – є основним
фактором впливу на ціну. Вирішення цієї проблеми дозволяє
підвищити конкурентоспроможність підприємства і як результат
збільшити прибуток, що і є основною кінцевою метою діяльності
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Дослідженням
проблематики управління та оптимізації витрат на підприємстві
займалися багато як вітчизняних так і зарубіжних вчених. Серед них:
Бистрієвська Н.В., Воронкова А.Е., Костенко О.М., Рамазанов С.К.,
Родіонов О.В., Леонов Я.В., Герасименко Ю.С., Корінько М.Д.,
Котенко Т.Ю., Тітаренко Г.Б. та інші. Проте, лишилися питання, які не
одержали належного висвітлення. Зокрема, проведення аналізу темпів
зміни одноразових та умовно-постійних витрат, визначення
оптимальної структури витрат, питання контролю за впливом витрат
на конкурентоспроможність підприємства, пов‘язаних з проведенням
НДДКР, придбанням і впровадженням нових технологій, нового
обладнання, що дозволяє знизити собівартість виробів.
Цілі статті. Метою дослідження є аналіз теоретичних положень
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та методичних рекомендацій щодо оптимізації витрат та системи
управління ними, що стимулює зростання конкурентоспроможності
суб‘єктів господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В умовах
ринкової економіки головною метою діяльності кожного підприємства
є отримання максимального прибутку. Одним із способів досягнення
даної цілі є зменшення та оптимізація витрат, таким чином, щоб і далі
продукція підприємства максимально задовольняла потреби
споживачів. Саме тому витрати відіграють ключову роль у
життєдіяльності господарюючих суб‘єктів.
Витрати – це вартісне відображення абсолютної величини
спожитих ресурсів, необхідних для здійснення виробничогосподарської діяльності підприємства і досягнення ним поставленої
мети [2, 175].
Управління витратами разом із контролем цін дозволяє
досягнути значно більшого ефекту, ніж управління цінами та
обсягами продаж при звичайному контролі витрат. А в умовах
обмеженого попиту або висококонкурентного ринку це питання стає
вкрай
важливим.
Практично
всі
керівники
підприємств
використовують яку-небудь систему управління витратами (СУВ), що
дає деякі результати [6].
Основна мета побудови СУВ полягає в оптимізації витрат для
отримання підприємством заданого результату.
Оптимізація витрат – це забезпечення використання ресурсу з
мінімальним витратами та виготовлення якісної продукції.
Виділяють два напрями зниження витрат виробництва: за
джерелами та за напрямами.
Основними джерелами зниження витрат виробництва і
реалізації продукції є: зниження витрат сировини, матеріалів, палива і
енергії на одиницю продукції; зменшення розміру амортизаційних
відрахувань, що припадають на одиницю продукції; зниження витрат
заробітної плати на одиницю продукції; скорочення адміністративноуправлінських витрат; ліквідація непродуктивних витрат і втрат та
інші. [3]
Оптимізація витрат за джерелами полягає у пошуку дешевших
постачальників ресурсів, але при цьому вони повинні відповідати
таким критеріям: ціна-якісь, зручність і дешевизна поставок, висока
конкурентоспроможність постачальника. Підприємство також
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повинно мати альтернативні варіанти доставки необхідних ресурсів,
щоб забезпечити відсутність значної залежності від постачальника, за
для перестраховки непередбачуваних подій.
На економію ресурсів впливає значна кількість технікоекономічних чинників, які поділяються на зовнішні та внутрішні.
Зовнішні – це чинники, на які підприємство не може впливати,
але вони в свою чергу можуть спричиняти значний вплив на величину
собівартості. До них належить: економічна і політична ситуація
країни, рівень інфляції, рівень НТП і т.д.
В даному випадку оптимізація витрат полягає в діагностиці
зовнішнього середовища з допомогою PEST – аналізу. Дослідивши 4
основних фактора впливу суб‘єкт господарювання повинен
сформувати стратегію свого функціонування з прогнозуванням цін на
необхідні йому елементи, які мають вплив на собівартість.
Внутрішні – чинники, які керуються безпосередньо
підприємством. До ним відносять: обсяг продукції, технологія, ціна,
якість продукції.
Підприємство має безпосередній вплив та прямий доступ до
керування своєю діяльністю із середини. Воно самостійно може
розробляти технологію виготовлення, вибирати персонал і
встановлювати йому заробітну плату в рамках законодавства,
скорочувати чисельність адміністративно-обслуговуючого персоналу,
підвищувати продуктивність праці за рахунок механізації та
автоматизації виробництва, тобто контролювати всі статті витрат.
В сучасних економічних умова головною метою економічної
стратегії діяльності багатьох підприємств є скорочення витрат за
рахунок досягнення якісних параметрів виробництва, а саме:
покращення використання обладнання, робочого часу, зміна складу
робочої сили, якості продукції, технології виробництва, які
направленні на підвищення економічного ефекту від виробництва в
цілому. Зміна політики підприємства, перебудова внутрішньої
стратегії і системи управління витратами зумовлена зміною цін на
енергоресурси, нестабільністю економічної ситуації України. Саме ці
негативні чинники і спрямували підприємство на курс жорсткої
економії. В результаті прибуток підприємства буде досягатися за
рахунок ефективного використання всіх ресурсів та зменшення
питомих витрат на дорогі елементи виготовлення товару.
Серед основних методів оптимізації абсолютної величини
витрат суб'єкта господарювання на сьогоднішній день заслуговують
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на увагу наступні: АВС-аналіз, ХYZ-аналіз та вартісний аналіз.
АВС-аналіз представляє собою технологію обґрунтування та
прийняття управлінських рішень щодо цільової локалізації витрат
суб‘єкта господарювання для потреб моделі управління його
прибутком.[7]
Основою АВС-аналізу є поняття „центру витрат" –
відокремлений центр, який безпосередньо пов'язаний з формуванням
витрат. АВС – аналіз розподіляє витрати за класами, кожний з яких
має свій влив на формування собівартості продукції. Залежно від
класу і повинно відбуватися управління витратами [7].
Витрати класу А – це нечисленні (10-15 % загальної величини),
але найважливіші витрати, на які доводиться велика частина грошових
коштів (близько 75 %), вкладених в діяльність підприємства.
Витрати класу В займають середню позицію, з ними пов'язано
приблизно 20 % грошових коштів.
Наприклад, витрати на запаси.
Витрати класу С складають значну частину в номенклатурі
використовуваних матеріалів, але недорогих, на них приходиться
найменша частина вкладень – 5 %.
Ще одним важливим методом оптимізації витрат на
підприємстві є XYZ - аналіз, який являє собою технологію
обґрунтування управлінських рішень щодо оптимізації абсолютної
величини витрат підприємства шляхом виявлення та ідентифікації
резервів їх зменшення, а також визначення методів мобілізації таких
резервів [7].
X-витрати: перші найбільші статті витрат, частка яких складає
не менше 50 % сукупних витрат суб'єкта господарювання;
Y-витрати: наступні статті витрат, частка яких складає не менше
25 % сукупних витрат суб'єкта господарювання;
Z-витрати: решта статей витрат, частка яких, відповідно,
складатиме не більше 25 % сукупних витрат суб'єкта господарювання.
Вартісний аналіз передбачає дослідження самого процесу
формування витрат суб‘єкта господарювання та врахування вартісної
оцінки витрат із якістю продукції. Метою вартісного аналізу є пошук
резервів скорочення витрат, оптимізація з запобіганням негативного
впливу на якість продукції, покращення технології виробництва.
Кожне підприємство повинне управляти своїми витратами і
обирати свій шлях оптимізації, спираючись на попередній аналіз
діяльності суб‘єкта господарювання та беручи до уваги стратегічні
плани підприємства.
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Управління витратами підприємства – це цілеспрямована дія
обліку, планування та контролю витрат за певними критеріями.
Система управління витратами полягає у виконанні чотирьох функцій:
– облік – спостереження та реєстрація використання ресурсів;
– планування – забезпечення безперебійного процесу
виробництва, визначення необхідного рівня витрат та запасу;
– аналіз – раціональність використання витрат;
– контроль – спостереження за розподіленням витрат,
доцільності виробництва окремих видів продукції, виборі техніки та
технології, формуванні товарного асортименту підприємства.
Аналіз витрат, як складовий елемент функції контролю,
допомагає оцінити ефективність використання всіх ресурсів
підприємства, виявити резерви зниження собівартості продукції,
зібрати інформацію для підготування планів та прийняття
раціональних управлінських рішень в області витрат. На рис. 1
зображено схему процесу управління витратами підприємства.
Особливу увагу слід приділити співвідношенню «витратирезультати» протягом усього виробничого процесу за для
попередження
необґрунтованих
витрат
та
нераціонального
використання ресурсів.
Управління витратами – це управлінські дії, щодо злагодженої
роботи підприємства у розподілені ресурсів та отримані економічного
ефекту. Управління витратами має здійснюватися на всіх етапах
виробничого процесу, в масштабах усього підприємства та
безпосередньо по місцю утворенню витрат.

Рис. 1. Схема процесу управління витратами підприємства [5,
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с.57]
Таким чином, ефективна робота підприємства щодо оптимізації
витрат та управління ними дозволить заощадити лишні витрати
підприємства,
збільшити
дохід
та
підвищити
конкурентоспроможність.
Висновки. Отже, діюче в ринкових умовах жорстокої
конкуренції, нестабільності, циклічності підприємству важко
диктувати свої умови на ринку. Воно змушене постійно
удосконалюватися шукаючи нові шляхи завоювання споживача та
підвищення своєї конкурентоспроможності. В даному випадку одним
із головних інструментів боротьби стає спрямування витрат до
мінімуму, а це можливе за умови ефективної політики оптимізації
витрат та управління ними. Актуальність проблеми полягає і в тому,
що підприємство повинно слідкувати не лише за витратами
виробництва, а й відстежувати динаміку усіх бізнес-процесів. У
зв‘язку з цим час диктує необхідність пошуку нових методів і підходів
до оптимізації витрат та раціонального управління ними.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Однією з
ефективних форм функціонування держави є здійснення раціональної
зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність
відіграє величезну роль у підвищенні економічного добробуту
держави, поліпшенні рівня життя населення і зміцненні положення
держави на світовій арені. Експортні операції, як складова частина
зовнішньоекономічної діяльності є найважливішим джерелом
одержання прибутку держави. Досягнення максимальної ефективності
експортних операцій, а, отже, максимізація прибутку можлива тільки
за умови ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Теорії та методології визначення ефективності
зовнішньоекономічної діяльності підприємств присвятили роботи такі
вітчизняні та закордонні економісти, як Давидович І. Є., Козак Ю. Г.,
Макогон Ю. В., Максимець О.В.,Жук М. В., Гребельник О.П.,
Дідівський М.І. Оцінки економічної ефективності ЗЕД підприємства
висвітлені в роботах зарубіжних та вітчизняних науковців.
Проблемами удосконалення організації ЗЕД на підприємстві
займаються такі вчені, як Ковтун Е.О., який запропонував методику
розрахунку ефективності ЗЕД, що представляє собою сукупність
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таких показників, як абсолютна ефективність експорту, економічна
ефективність реалізації експортних товарів на зовнішньому ринку,
ефективність використання виробничих та оборотних фондів при
експорті; Кириченко О.А., який розробив систему оцінки
ефективності для різних агентів міжнародного бізнесу. Серед числа
економістів, що проводили дослідження в цій області, слід назвати
Пілецька С.Т., Петрушенко Ю.М., Приліпко С.М. та ін., однак
залишилось ряд питань, які будуть розглянуті у роботі.
Цілі статті. Оцінити організацію зовнішньоекономічної
діяльності ПАТ ‖Ковельсільмаш‖ та його фінансовий стан.
Виклад основного матеріалу. Розвиток ринкових відносин в
Україні, необхідність її входження в світовий інтеграційний процес,
лібералізація зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), надання
підприємствам і організаціям, що випускають конкурентноспроможну
продукцію, права виходу на світовий ринок вимагають нових підходів
до управління ЗЕД. Тому вивчення різних аспектів управління
зовнішньоекономічною діяльністю, особливо на рівні підприємства як
основної і першочергової ланки зовнішньоекономічного комплексу
країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість.
Підприємство на зовнішньому ринку - це якісно нове явище для
української економіки. Вихід на зовнішній ринок самостійних
господарюючих суб'єктів повинен сприяти пристосуванню економіки
до системи світо - господарських відносин.
Організація ЗЕД - дуже складна і клопітка робота. Вона вимагає
уважного опрацювання таких питань як кон`юнктура ринку,
потенціальні покупці і продавці, встановлення ділових контактів з
ними, проведених переговорів, підписання угод і т.д. Тому, для
ефективного керівництва ЗЕД на рівні підприємства, необхідна
адекватна до умов його роботи структура управління.
На формування організаційної структури управління ЗЕД
значний вплив здійснюють такі фактори:
- розмір фірми;
- значення і характер зарубіжної діяльності;
- ступінь диверсифікації і складність продукції, що
випускається;
- характер експортної і виробленої на іноземних підприємствах
продукції;
- специфіка ринків приймаючих країн і рівень конкуренції на
них та ін [1, с.112].
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Розрізняють:
- організаційно-виробничу структуру;
- структуру управління;
- організаційну структуру підприємства.
На будь-якому підприємстві є системи, які управляють і якими
управляють. До першої відносяться органи, служби, апарат
управління. До іншої - виробничі підрозділи (цехи, участки, відділи).
Організаційно-виробнича структура відображає побудову
системи, якою управляють, структура управління - системи, яка
управляє, а організаційна структура підприємства - побудову і
взаємозв'язок обидвох даних систем [2, с.96].
На виробничих підприємствах, що приймають активну участь у
зовнішньоекономічній діяльності, зовнішньоекономічний апарат в
даний час існує в основному в двох формах: відділ
зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) в рамках діючого апарату
управління; зовнішньоторговельна фірма (ЗТФ).
Відділ зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) не є самостійним
структурним підрозділом підприємства. Він являє собою частину
апарату управління. Його головне завдання полягає в управлінні ЗЕД
як елементом єдиної цілісної системи внутріфірмового управління.
Цей відділ не займається безпосередньо транспортуванням вантажів,
митними процедурами і т. д. Він створюється, як правило, для
планування, організації і координації ЗЕД (хоч на практиці
зустрічаються й інші варіанти).
Щодо зовнішньоторгівельної фірми,то основними її завданнями є:
планування, організація і регулювання зовнішньоторгових угод,
збільшення об'єму експорту і вдосконалення його структури,
підвищення ефективності імпортних закупок у відповідності до
стратегії підприємства, підвищення конкурентноздатності продукції за
кордоном, сприяння покращенню її якості, вивчення кон`юнктури
товарних світових ринків і виявлення критеріїв та вимог, які
ставляться до конкурентноздатності товарів, вивчення діяльності
конкурентів, їх сильних і слабких сторін, організація після
продажного обслуговування за кордоном, вироблення рекламних
заходів з метою розширення експорту, забезпечення правового
захисту зовнішьоекономічних інтересів підприємства. Підприємства,
що виходять на світовий ринок, зустрічають сьогодні жорстоку
конкурентну боротьбу. Щоб вижити в цій боротьбі і досягти успіху,
обов‘язково необхідно використовувати можливості маркетингу. Саме
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на основі маркетингової діяльності проводиться більшість
комерційних операцій на світовому ринку.
Публічне акціонерне товариство "Ковельсільмаш"
(ПАТ
‖Ковельсільмаш‖) одне з найбільших промислових підприємств міста
Ковеля та Волині, засноване в 1967 році. Зручні залізничні та
автомобільні магістралі зв'язують місто і завод з багатьма містами
України
країнами
близького
та
далекого
зарубіжжя.
Місцезнаходження ПАТ: вул. Варшавська,1 м. Ковеля Волинської
області.
Продукцію ПАТ „Ковельсільмаш‖ можна поділити на три
основні групи:
І група – машини та обладнання для механізації тваринництва,
розкидачі добрив, запасні частини до с/г техніки, інша дрібна с/г
техніка.
Машини для внесення твердих органічних добрив не мають
аналогів українського виробництва. В своїй товарній групі
отримували нагороди як кращий товар року, сертифіковані згідно
вимог ЄС.
ІІ група – продукція ковальсько-пресового виробництва
(штамповки, гарячі поковки). Застосовуються як напівфабрикат в
різних галузях промисловості, потужність виробицтва до 60 000тон в
рік.
ІІІ група – продукція ланцюгово-в΄язального виробництва
(ланцюги круглові, калібровані та некалібровані, нормальної та
високої міцності, ланцюги пластинчаті). Застосовуються як готовий
виріб або комплектуючі в сільському господарстві, гірничій,
риболовецькій та іншій галузях промисловості. Потужність
виробництва 50 000 тон в рік.
ПАТ ―Ковельсільмаш‖ має складну організаційну структуру. В
просторих корпусах загальною площею 153 тис.м.кв. розміщені
основні та допоміжні цехи, які об'єднані в окремі заводи: завод
"Ланцюгів", завод "Механіка", завод "Енергія", завод "Інструмент",
транспортне підприємство. На базі потужностей заводу "Сільмаш",
заводу ТНС і ковальсько - пресового виробництва створені філії ПАТ
"Ковельсільмаш". До складу ПАТ входять також ремонтно будівельне управління, санаторій-профілакторій, Палац культури
ім.Т.Шевченка та інші об'єкти соціальної сфери.
Розглянемо та проведемо аналіз структури капіталу
підприємства.
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Таблиця 1.1
Джерела формування капіталу підприємства
протягом 2010–2012 років
Абсолютний ріст,
Показники
Роки
тис.грн.
Капітал
201020112010
2011
2012
підприємства
2011
2012
Статутний капітал
37015
37015
37015
0
0
Інший додатковий
157665 67513
21878
90152
45635
капітал
Нерозподілений
прибуток
- 34563 - 23588 - 1223
- 10975
- 22365
(непокритий збиток)
Довгострокові
22178
26390
25691
- 4212
699
кредити банків
Короткострокові
-кредити банків
Векселі видані
40
40
293
0
253
Продовження табл. 1.1
Кредиторська
заборгованість за
товари, роботи,
послуги
з одержаних авансів
з бюджетом
зі страхування
з оплати праці
із внутрішніх
розрахунків
Інші поточні
зобов`язання

4959

4465

17212

494

- 12747

3097
540
416
2497

2416
404
229
1303

952
498
7054
1002

681
136
187
1194

1509
- 94
- 6825
301

-

-

-

-

-

67

9474

6870

- 9407

2604

Власними джерелами формування фінансових ресурсів
підприємства виступають: статутний капітал, інший додатковий
капітал, нерозподілений прибуток. До позикових джерел належать:
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні
зобов`язання за рахунками з одержаних авансів, з бюджетом, зі
страхування, з оплати праці, інші поточні зобов`язання. Протягом
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2010 – 2012 рр. статутний капітал ПАТ ‖Ковельсільмаш‖ залишався
незмінним. З таблиці 1.1 бачимо, що капітал підприємства формується
як з власного так і позикового капіталу. Основну частку позикового
капіталу становлять довгострокові кредити банків.
Для ефективного управління діяльністю створено розгалужену
систему
керівницького
апарату,
відділів
(маркетинговий,
забезпечення, діловодства, технічного контролю, економічний, кадрів
і режиму тощо).
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на
заводі несе директор філії, який зобов‘язаний створити необхідні
умови для правильного ведення бухгалтерського обліку.
Головним документом, що визначає напрямки діяльності ПАТ,
юридично - правовий статус даного господарюючого суб‘єкта,
внутрішній механізм управління, режим формування і використання
майна, розпорядження коштами і прибутком, є статут підприємства
(Додаток Б). Згідно Статуту ПАТ ―Ковельсільмаш‖ є юридичною
особою і здійснює свою діяльність відповідно до чинного
законодавства. Має самостійний баланс, розрахунковий, валютний
рахунки в банках, товарний знак, печатку зі своєю назвою. Здійснює
оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності.
Метою діяльності (згідно статуту) ПАТ ―Ковельсільмаш‖ є
отримання прибутку і задоволення матеріальних, соціальних,
культурно-духовних потреб акціонерів за рахунок виробничогосподарської діяльності. Предметом діяльності товариства є:
виробництво і реалізація сільськогосподарської техніки і запчастин до
неї та іншої техніки, транспортних засобів, технічне обслуговування
машин, виготовлених ПАТ, в гарантійний та післягарантійний
періоди; надання послуг юридичним та фізичним особам.
Проаналізуємо доходи та витрати ПАТ ‖Ковельсільмаш‖.
Таблиця 1.2
Аналіз доходів та витрат ПАТ ―Ковельсільмаш
за 2010 – 2012рр.
Абсолютний
ріст, тис. грн.
Показники
2010
2011
2012
2011/
2012/
2010
2011
Чиста виручка від
реалізації продукції,
59418
53983 48610 - 5435
- 5373
(товарів, робіт послуг), тис.
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грн.
Інші операційні доходи,
тис. грн.
Інші доходи, тис. грн.
Собівартість реалізованої
продукції товарів, робіт,
послуг, тис. грн.
Адміністративні витрати,
тис. грн.
Витрати на збут, тис. грн.
Інші операційні витрати,
тис. грн.
Фінансові витрати, тис.
грн.
Інші витрати, тис. грн.

36462

32504

34642

- 3958

2138

8230

19025

3643

10795

- 15382

56379

51611

44228

- 4768

- 7383

10669

8118

5256

- 2551

- 2862

2177

1667

1054

- 510

- 613

34503

30466

31548

- 4037

1082

4313

4086

2729

- 227

- 1357

6612

18408

2768

11 796

- 15640

Зробивши аналіз доходів ПАТ ―Ковельсільмаш‖ можна зробити
висновки, що: чиста виручка від реалізації продукції у 2011 р.
зменшилась на 5435 тис.грн. порівняно з 2010 р., а у 2012 р. на 5373
тис.грн. у порівнянні з 2011 р.; інші операційні доходи мали
зменшення у 2011 р. порівняно з 2010 р. на 3958 тис.грн., а от у 2012
р. у порівнянні з 2011 р. збільшились на 2138 тис.грн.; також протягом
2010 – 2012 рр. підприємство отримувало інші доходи. У 2011 р.
порівняно з 2010 р. їх сума становила 10795 тис.грн., а у 2012 р. у
порівняні з 2011 р. ця сума зменшилась та становила 15382 тис.грн..
Проаналізувавши витрати ПАТ ―Ковельсільмаш‖ можна
зробити висновки, що: собівартість реалізованої продукції за товари,
роботи, послуги протягом 2010 – 2012 рр. мала тенденцію до
зменшення. У 2011 р. порівняно з 2010 р. знизилась на 8,4%, а у 2012
р. на 14,3% порівняно з 2011 р.; адміністративні витрати у 2011 р.
порівняно з 2010 р. зменшились на 2551 тис.грн., а у 2012 р. на 2862
тис.грн. порівняно з 2011 р.; також зменшувались витрати на збут, у
2011 р. порівняно з 2010 р. дані витрати зменшились на 23,4 %, а у
2012 р. порівняно з 2011 р. на 36,7 %; інші операційні витрати у 2011
р. порівняно з 2010 р. знизились на 4037 тис.грн.,а у 2012 р. ці витрати
зросли на 1082 тис.грн. порівняно з 2011 р.; фінансові витрати на
підприємстві зменшувались протягом трьох років, у 2011 р. порівняно
з 2010 р. на 227 тис.грн., а у 2012 р. на 1357 тис.грн. порівняно з 2011
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р.; протягом 2010 – 2012 рр. підприємство здійснювало інші витрати:
у 2011 р. порівняно з 2010 р. їх сума зросла на 11796 тис.грн., а у 2012
р. порівняно з 2011 р. знизилась на 15640 тис.грн.
Охарактеризуємо експорт товарів ПАТ ‖Ковельсільмаш‖ за 2010
– 2012 рр. на основі даних додатків К1, К2, К3 та встановимо, які
зміни відбулись у товарній структурі експорту, розвитку нових його
видів і географічного напряму, як змінилися обсягу експорту та ціни
експортованого товару.
У таблиці 2.3 видно,що у експорті товару переважають
різноманітні запасні чатсини та ланцюги. У 2011 р. Польська фірма
ВКП ‖Сталпол‖ придбала у ПАТ ‖Ковельсільмаш‖ на 454 шт. менше
виробів з чорних металів ніж у 2010 р., а у2012 р. на 5787 шт. більше у
порівнянні з 2011 р. ТОВ ‖БелАгроВест‖ придбала у 2011 р. на 2993
шт. більше запчастин у порівнянні з 2010 р., проте у 2012 р. у
порівнянні з 2011 р. вже придбала на 1300 шт. менше.

Таблиця 2.3
Експорт товару ПАТ ‖Ковельсільмаш‖
за 2010 – 2012рр.
Абсолютний
Кількість,шт..,к
приріст,тис.г
г.
рн.
Назва
Фірма-покупець
201 201 201
товару
0
1
2
2011/ 2012/
2010 2011
Вироби з
ВКП
130
663
чорних
848
-454 5787
‖Сталпол‖(Польща)
2
5
металів
ТОВ ‖БелАгроВест‖
300 170
з/ч
7
2993
(Білорусь)
0
0
1300
АТ ‖Літагра‖
КСГ-8-05
6
5
29
-1
24
(Литва)
ВАТ
КСГ-7-05―Подольскагропром 07,з/ч,ланц 24
24
14
- 10
снаб‖ (Росія)
юг
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ІП Морозюк С.Б.
(Білорусь)
ЗАТ ‖Жайбас‖
(Литва)
ТОВ ‖Сілвмар
Комплет‖
(Молдавія)

КСГ-101,з/4
КСГ9,з/ч,ланц
юг
КСГ-105,з/ч

1

10

12

9

2

9

14

387
2

5

3858

2

5

498

3

493

ПАТ ‖Ковельсільмаш‖ експортувала у Литву на 1 шт. менше
запчастин у порівнянні з 2010р., а у 2012 р. порівняно з 2011 р.
експорт збільшився на 24 шт.. ВАТ ―Подольскагропромснаб‖ у 2010 р.
та 2011 р. придбав однакову кількість запчастин та ланцюгів – 24 шт.,
а у 2012р. порівняно з 2011 р. на 10 шт. менше. У 2011 р. у порівнянні
з 2010 р. у Білорусь було експортовано на 9шт. більше запчастин, а у
2012 р. порівняно з 2011 р. кількість збільшилась на 2 шт.. ЗАТ
‖Жайбас‖ придбало у ПАТ ‖Ковельсільмаш‖ у 2011р. на 5 ланцюгів
більше ніж у 2010 р., а у 2012 р. на 3858 шт. у порівнянні з 2011 р.. У
Молдавію було експортовано на 3 шт. більше запчастин у 2011 р.
порівняно з 2010 р., а у 2012 р. на 493 шт. більше запчастин у
порівнянні з 2011 р..
Отже, ПАТ «Ковельсільмаш» займається виготовленням с/г
машин,запчастин, ланцюгів та різноманітних виробів з чорних
металів. Експортує свою продукцію за кордон. Завод має налагоджені
стосунки зі своїми закордонними партнерами. Експорт виробів ПАТ
―Ковельсільмаш‖ зростає щороку, це говорить про якість виготовленої
продукції.
При правильній організації експортно-імпортних операцій
можна досягти непоганих фінансових результатів. Головне це
правильно організувати зовнішньоекономічну діяльність. Потрібно
пам‘ятати що існують можливі шляхи удосконалення експортноімпортних операцій . Для цього необхідно зважати на всі складові
даних операцій. При правильному аналізі та дослідженні окремих
факторів можливо розробити такий план дій, якій би в більшій мірі
задовольняв підприємство, і сприяв в отриманні кращих прибутків від
здійснення зовнішньоекономічних операцій.
Висновки. На сучасному етапі багато українських підприємств
активно беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності. Проте
ефективність
зовнішньоекономічної
діяльності
вітчизняних
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підприємств ще доволі низька. Це свідчить про відсутність чіткої
зовнішньоторгової політики, слабкі канали збуту, недостатній досвід
роботи на зовнішньому ринку, прагнення до швидкої віддачі шляхом
продажу продукції, яка не потребує особливих зусиль з її просування.
Окреслене коло проблем вимагає від керівників вітчизняних
підприємств відповідних дій по удосконаленню організації
зовнішньоекономічної діяльності.
Серед основних можливих заходів по удосконаленню організації
ЗЕД на підприємствах можна виділити наступні: створення окремого
структурного підрозділу, що відповідав би за успішність ведення ЗЕД
на підприємстві, маркетингові дослідження нових ринків за умови
виходу на них, вибір партнерів для ведення зовнішньоекономічної
діяльності шляхом збору необхідної інформайції про них, проведення
SWOT-аналізу для розробки стратегії розвитку підприємства та
удосконалення
механізму
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємства на основі відповідних законодавчих актів.
Втілення в життя вищезапропонованих заходів, без сумніву
значно покращить якість роботи підприємтсва у сфері
зовнішньоекономічної діяльності.
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В данной статье исследованы подходы различных авторов к определению
понятия кредитоспособность. В статье изучены методики рейтинговой оценки
кредитоспособности коммерческих банков. Определены показатели, классы и рейтинг
заемщиков, рассчитываемый ОАО «Сбербанк России».
Ключевые слова: кредитоспособность, методика оценки кредитоспособности,
рейтинговая оценка, методика Сбербанка России, группы оценочных показателей,
классы заемщика.
The article provides the reader with definitions of creditworthiness. The article is
devoted to the analysis of the creditworthiness, detected the methodology of rating score
creditworthiness of the credit bank. As well define the group of indicators, classes and rating
of borrowers created by Sberbank of Russia.
Keywords: creditworthiness, methodology of the define of the creditworthiness, the
rating score, methodology of the Sberbank of Russia, group of indicators, classes of
borrowers.

Постановка проблем в общем виде и еѐ связь с важными
научными и практическими знаниями. В условиях рыночных
отношений кредиторам необходимо иметь точное представление о
кредитоспособности их партнера. Для достижения этой цели
коммерческие банки разрабатывают собственные методики оценки
кредитоспособности заемщиков.
Главной проблемой коммерческих банков в ходе оценки
кредитоспособности заемщика является отсутствие единого перечня
оцениваемых показателей и их критериальных значений, которые
позволили бы достоверно отнести то или иное предприятие к
определенному классу кредитоспособности с учетом его вида
деятельности. В процессе осуществления взаимоотношений между
кредиторами и заемщиками, банкам приходится разрабатывать
собственную информационную базу, рассматривая репутацию и
кредитную историю организации, а не финансовые возможности.
Поэтому кредиторам важно иметь точное представление о
кредитоспособности их партнера. Однако для этого необходимо четко
определить, что включает в себя это понятие, характерное для
рыночной экономики.
Цели статьи. Целью данной статьи является изучение методики
рейтинговой оценки кредитоспособности коммерческих банков, таких
как ОАО «Сбербанк России», ОАО «Альфа-Банк», ОАО
«Россельхозбанк».
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Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. Анализ исследований показал, что к раскрытию
понятия кредитоспособность обращались многие ученые, рассмотрим
точку зрения некоторых из них.
По мнению, Шеремета А.Д., под кредитоспособностью
понимается наличие предпосылок у организации для получения
кредита и возврата его в срок [4, с. 355].
А.И. Ачкасов же под кредитоспособностью хозяйствующего
субъекта понимает его способность своевременно производить все
срочные платежи при обеспечении нормального хода производства за
счет наличия адекватных собственных средств и в форме,
позволяющей без серьезных финансовых потрясений мобилизовать в
кратчайшие сроки достаточный объем денежных средств для
удовлетворения всех срочных обязательств перед различными
кредиторами [1, с. 32].
Однако на наш взгляд это не совсем корректно, в виду тесной
взаимосвязи понятий кредитоспособность и платежеспособность.
Напомним, платежеспособность – это способность предприятия
рассчитываться по всем своим обязательствам в долгосрочной
перспективе.
По мнению К.В. Норд, под кредитоспособностью понимается
такое финансовое состояние предприятия-заемщика, которое дает
уверенность в эффективном использовании заемных средств,
способности и готовности заемщика возвратить кредит в соответствии
с условиями кредитного соглашения [3, с. 21].
На наш взгляд, более полное определение приводит Д.А.
Ендовицкий,
кредитоспособность
заемщика
(хозяйствующего
субъекта) – его комплексная правовая и финансовая характеристика,
представленная финансовыми и нефинансовыми показателями,
позволяющая оценить его возможность в будущем полностью и в
срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по своим
долговым обязательствам перед кредитором, а также определяющая
степень риска банка при кредитовании конкретного заемщика. [2, с.
41].
По нашему мнению, под кредитоспособностью следует
понимать такое финансовое состояние предприятия, которое
позволяет получить кредит и своевременно его возвратить.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Изучение
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разнообразных факторов, которые могут повлечь за собой
непогашение кредита, или, напротив, обеспечивают их своевременный
возврат, составляют содержание анализа кредитоспособности
организации.
Анализом кредитоспособности занимаются как кредитные
организации, предоставляющие кредит, так и предприятия,
заинтересованные в его получении.
В процессе анализа кредитоспособности организации
рассматриваются два основных вопроса: сможет ли заемщик
выполнить обязательства в установленный срок и готов ли он их
исполнить?
На первый вопрос дает ответ анализ финансово-хозяйственной
деятельности заемщика. Второй вопрос имеет юридический характер,
а также связан с личными качествами руководителей организации [4,
с. 355].
Оценивая кредитоспособность, необходимо принимать во
внимание не только финансовый результат, представленный на
отчетную дату, но и информацию, которая не может быть выражена в
количественных показателях, а именно сведения, представленные
заемщиком, службой безопасности банка и информация базы данных.
При оценке кредитоспособности оцениваются также риски
отраслевые,
акционерные,
регулирования
деятельности
хозяйствующего субъекта, производственные и управленческие,
которые могут не дать завершить кругооборот фондов предприятия
эффективно.
Кредитные организации, чтобы иметь точное представление о
кредитоспособности заемщика, используют методику определения
кредитоспособности
на
основе
совокупности
финансовых
коэффициентов, характеризующих финансовое состояние заемщика.
Однако при анализе кредитоспособности может возникнуть
ситуация, когда различные коэффициенты кредитоспособности
одновременно указывают на разные классы одного заемщика. В этом
случае необходимо определить рейтинг заемщика.
Рейтинговая оценка предприятия-заемщика рассчитывается на
основе полученных значений финансовых коэффициентов и является
заключительным обобщающим выводом анализа кредитоспособности
клиента.
Изучим рейтинговую методику оценки кредитоспособности
ОАО «Сбербанк России».
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Напомним, ОАО «Сбербанк России» — крупнейший банк
России и стран СНГ с самой широкой сетью подразделений,
предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг.
Учредителем и основным акционером Сбербанка является
Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс
одной голосующей акцией, другими акционерами Банка являются
международные и российские инвесторы.
По статистике, около половины российского рынка частных
вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в
России приходятся на Сбербанк.
Сбербанк России разработал и применяет методику определения
кредитоспособности заемщика на основе количественной оценки,
финансового состояния и качественного анализа рисков. Финансовое
состояние заемщика оценивается с учетом тенденций в изменении
финансового состояния и факторов, влияющих на такие изменения.
Для оценки финансового состояния Заемщика используются три
группы оценочных показателей. В первую группу включаются
коэффициенты ликвидности, во вторую группу – коэффициент
наличия собственных средств, а в третью группу – показатели
оборачиваемости и рентабельности.
По
результатам
анализа
коэффициентов
заемщику
присваивается та категория, к которой относится рассматриваемый
показатель. Разбивка показателей на категории в зависимости от их
фактических значений представлена в таблице 1.
Таблица 1
Категории показателей оценки кредитоспособности заемщика в
соответствии с методикой Сбербанка России
Показатель
1.Коэффициент
абсолютной
ликвидности (К1)
2.Коэффициент промежуточного
покрытия (К2)
3.Коэффициент
текущей
ликвидности (К3)
4.Коэффициент
соотношения
собственных и заемных средств
(К4)

Дифференциация показателей по
категориям
1
2
3
категория категория категория
0,1 и
0,05-0,1
менее 0,05
выше
0,8 и
0,5-0,8
менее 0,5
выше
1,5 и
1,0-1,5
менее 1,0
выше
0,4 и
0,25-0,4
менее 0,25
выше
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5.Рентабельность продаж (К5)
6.Рентабельность
предприятия (К6)
Итого

0,10 и
выше
0,06 и
выше

деятельности

менее 0,10

нерентаб.

менее 0,06

нерентаб.

После разбивки необходимых показателей по категориям
происходит подсчет общей суммы баллов (S) в соответствии с их
удельными весами.
Подсчет общей суммы баллов: S = 0,05 * К1 + 0,10 * К2 + 0,40 *
К3 + 0,20 * К4+ 0,15 * К5 + 0,10 *К6.
При этом сумма баллов S влияет на рейтинг Заемщика
следующим образом:
1 класс кредитоспособности: S = 1,25 и менее. В данном случае
кредитование не вызывает никаких сомнений. Обязательным
условием отнесения Заемщика к данному классу является значение
коэффициента К5 (рентабельность продаж) на уровне, установленном
для 1-го класса кредитоспособности.
2 класс кредитоспособности: значение S находится в диапазоне
от 1,25 (не включительно) до 2,35 (включительно). Соответственно,
требуется принятие взвешенного решения о кредитование заемщика.
Обязательным условием отнесения Заемщика к данному классу
является значение коэффициента К5 (рентабельность продаж) на
уровне, установленном не ниже, чем для 2-го класса
кредитоспособности.
3 класс кредитоспособности: значение S больше 2,35.
Кредитование данной группы заемщиков связано с повышенным
риском для банка.
В заключении, подсчитанный таким образом рейтинг наряду с
другими факторами используется для определения рейтинга
Заемщика.
Рассмотрим пример определения класса заемщика в
соответствии с рейтинговой методикой ОАО «Сбербанк России» по
данным таблицы 2.
Таблица 2
Расчет суммы баллов для ОАО «Инструмент» на 31 декабря 2012 г.
Показатель

Фактическое
значение

Категория
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Вес
показателя

Дифференциация
показателей по
категориям
1
2
3

1.Коэффициент
абсолютной
ликвидности (К1)
2.Коэффициент
промежуточного
покрытия (К2)
3.Коэффициент
текущей
ликвидности (К3)
4.Коэффициент
соотношения
собственных
и
заемных средств
(К4)

0,19

1

0,05

0,1 и
выше

0,050,1

менее
0,05

1,08

1

0,10

0,8 и
выше

0,5-0,8

менее
0,5

2,48

1

0,40

1,5 и
выше

1,0-1,5

менее
1,0

2,53

1

0,20

0,4 и
выше

0,250,4

менее
0,25

5.Рентабельность
продаж (К5)

0,02

2

0,15

0,10
и
выше

менее
0,10

нерент
аб.

6.Рентабельность
деятельности
предприятия (К6)
Итого

0,07

1

0,10

0,06
и
выше

х

х

1

Продовження табл. 2
менее
0,06

нерент
аб.

Отсюда, S = 1,15.
Следовательно, ОАО «Инструмент» можно отнести к первому
классу заемщиков, но так в соответствии с данной методикой,
коэффициент К5 (рентабельность продаж) должен быть на уровне,
установленном для 1-го класса кредитоспособности, а в нашем случае
К5 соответствует 2 категории, то класс кредитоспособности заемщика
мы понизим на один балл, и сумма баллов станет соответствовать
второму класса заемщиков. Соответственно, требуется принятие
взвешенного решения о кредитование заемщика.
Для определения уровня кредитоспособности заемщика ОАО
«Альфа-Банк руководствуется «Инструкцией по определению
кредитоспособности заемщика». Данный документ содержит
основные этапы анализа финансово-хозяйственного положения
организации. Финансовое состояние оценивается не только в
краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной. Для оценки
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состояния заемщика в текущем периоде рассчитывают показатели
ликвидности и платежеспособности, а для прогнозирования
положения заемщика в будущем оценивают структуру источников
средств организации.
Методика определения кредитоспособности проводится на
основе количественной оценки финансового состояния заемщика и
качественного анализа рисков. В процессе определения финансового
положения исследуется имущественное потенциал заемщика, его
платежеспособность, ликвидность, тип финансовой устойчивости,
показатели деловой активности, а также рентабельность его
деятельности. На качественном уровне рассматривается положение
дел предприятия в целом по отрасли, оцениваются возможные риски,
которые не позволят по максимуму освоить сумму кредита.
Далее специалистами банка производится оценка финансового
состояния на основе полученных сведений и кредитной заявки.
Каждый раздел кредитной заявки оценивается по пятибалльной
шкале, при этом следует учитывать, что у каждой позиции есть свой
вес. В заключении устанавливают рейтинг заемщика, путем
умножения полученного балла по каждой позиции на ее вес.
Таким образом, определяем класс заемщика в соответствии с
установленной методикой. Наилучшим считается класс IA «Лучший»,
соответственно, клиент считается первоклассным, далее – IB
«Хороший», данный кредит считается высокого качества; II
«Удовлетворительный»; III «Приемлемый», в соответствии с
наименованием, кредит приемлемого качества; IV «Проблемный»; V
«Худший» кредитование данной группы заемщиков связано с риском
для банка.
ОАО
«Россельхозбанк»
для
определения
уровня
кредитоспособности заемщика, размера и условиях предоставления
кредита применяют «Методические рекомендации по проведению
оценки финансового состояния заемщика — юридического лица». В
процессе анализа финансового состояния заемщика исследуется
экономический потенциал предприятия, а также имущественное
положение и структура капитала, рассчитываются показатели
ликвидности и платежеспособности, а также показатели финансовой
устойчивости.
В ходе оценки и анализа деловой активности организации
рассчитывают основные показатели оборачиваемости в, оценивают
рентабельность, а также проводят анализ рисков, которые могут
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возникнуть в процессе осуществления деятельности предприятия.
На основе полученных сведений, устанавливается соотношение
оцениваемых показателей установленным значениям. После
проведения анализа рисков, рассмотрения кредитной истории
заемщика, принимается положительное или же отрицательное
решении о выдаче заявленной суммы средств.
Изученные методики оценки кредитоспособности заемщиков
коммерческих банков свидетельствуют о важности достоверной
оценки финансового состояния потенциальных заемщиков. Можно
отметить, что банки зачастую опираются не только на количественные
показатели, характеризующие деятельность предприятия, но также на
качественные показатели, внутренние и внешние факторы, влияющие
на деятельность организации.
Среди исследованных методик, методика ОАО «Сбербанк
России» получила большее распространение среди различных банков
в силу простоты и понятности, возможности адаптации под
конкретный банк. Состав финансовых коэффициентов и определение
кредитоспособности заемщика банк устанавливает самостоятельно,
при этом в расчет принимаются рекомендуемые значения финансовых
коэффициентов.
Выводы. Таким образом, в России следует разработать единую
систему оценки кредитоспособности заемщиков. Предоставить
требования, на которые смогут опираться банки при принятии
решений о выдаче или отказе кредита. Разработать общий перечень
рассчитываемых показателей, их критериальные значения, а также
единый перечень классов заемщика. Усовершенствование методики
определения кредитоспособности позволит коммерческим банкам
снизить время между подачей кредитной заявки и принятием решения
по выдаче кредита или отказе в его предоставлении, поможет
сократить риски банков, а также процент невыплаченных кредитов.
1. Ачкасов А. И. Активные операции коммерческих банков/А. И. Ачкасов. М.:
Консалт-Банкир, 2004. – 80 с.
2. Ендовицкий Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебнопрактическое пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Бочарова. — М.: КНОРУС, 2005. –
272 с.
3. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности/
Д.В. Лысенко. – М.: ИНРФРА-М, 2009. – 320 с.
4. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Учебник для
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В статті проаналізовано взаємозв‘язок бухгалтерського і податкового обліків в
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The paper analyzes the main types of relationship accounting and tax account in a
foreign practice, studied native approach, the main differences in the tax revenues and
expenses and suggested ways to minimize the temporary and permanent differences in the
calculation of income tax.
Keywords: tax differences, income, expenses, the Tax Code of Ukraine.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Починаючи з
1997 року в Україні функціонувала окрема система розрахунку
податку на прибуток, яка була основою податкового обліку. Цей облік
не використовував надбання облікової науки, його предмет і методи, а
існував як самостійна діяльність. І тільки у 2011 році усвідомлено
роль бухгалтерського обліку в обчисленні податків на законодавчому
рівні. Такий крок безумовно позитивний, однак окремі положення
бухгалтерського обліку доходів і витрат за П(С)БО та податкового
законодавства мають відмінності. Різниці є у правилах визнання,
класифікації, способах оцінки, що ускладнює процес обчислення та
сплати податку на прибуток. Податковий облік як такий не містить
механізму контролю та аналізу за формуванням оподатковуваного
прибутку. Це обумовлює необхідність дослідження проблеми
гармонізації облікових даних про доходи та витрати з Податковим
кодексом в процесі обчислення оподатковуваного прибутку для цілей
контролю, управління та оподаткування.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Аналіз останніх
досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Питання
узгодження бухгалтерського та податкового обліку податку на
прибуток розглядалися в працях таких в вчених, як Н.П., Білецької,
Н.М. Ткаченко, О.В. Єфімова, О.В. Кисельова, В.В. Ковальова, В.Ф.
Палія та інших. Багато науковців досліджували взаємозв‘язки між
податковим і бухгалтерським обліком. Як правило, це був шлях
пошуку компромісів - поступки фіскальними інтересами, або ж
деформація показників фінансової звітності.
Цілі статті. Дослідження класифікації доходів і витрат в
Податковому кодексі України у порівняння з Положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку для визначення напрямків
мінімізації податкових різниць, наближення бухгалтерського обліку і
податкових розрахунків.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Питання
класифікації доходів і витрат бухгалтерського обліку і податкових
розрахунків в різних країнах є об'єктом уваги з боку вчених і
практиків. У ряді робіт при класифікації країн за «моделями» обліку
та звітності використовується ознака взаємозв'язку бухгалтерського та
податкового обліку. В основі класифікації за цією ознакою лежить
ступінь відповідності та взаємного впливу правил формування
фінансової (бухгалтерської) звітності та правил оподаткування, в тому
числі класифікація доходів і витрат.
У більшості наукових положень виділяють дві великі групи:
- високий ступінь взаємозв'язку бухгалтерських та податкових
правил;
- низька ступінь взаємозв'язку бухгалтерських та податкових
правил [1].
Вітчизняна облікова система належала до другої групи, але
починаючи з 2011 року поступово переходить до складу першої. Цей
процес мають супроводжувати наукові розробки вчених, які
прораховували б можливі результати наперед, а не випробовували
платників податків. Наприклад, Німеччина є яскравим прикладом
жорсткої залежності, де немає окремого податкового обліку, хоча
існують два типи рахунків - комерційні та податкові [2, с. 106]. Вибір
того чи іншого методу обліку має прямі податкові наслідки. Вимоги
до бухгалтерського обліку суворо формалізовані і деталізовані.
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Важливим елементом німецького бухгалтерського законодавства є
принцип зобов'язального
(Massgeblichkeitprinzip)
[3, с.208],
призначення якого - забезпечити надання податкових звітів на тій же
базі, що і бухгалтерських документів.
Прикладом «повного розділення» є США, де податковий та
бухгалтерський облік практично не мають точок дотику.
Бухгалтерський облік - для власників або акціонерів та фінансового
контролю за діяльністю компанії, а податковий облік - для визначення
податкового зобов‘язання та контролю за його виконанням.
Аудиторська практика ХХ століття підтверджує недосконалість англоамериканської системи, так як ні фінансова, ні податкова звітність не
відображали реального стану збанкрутілих великих корпорацій кінця
ХХ століття.
Світовий
і
невеликий
вітчизняний
досвід
ведення
бухгалтерського обліку з метою оподаткування свідчить, що ніякі
паралельні системи обліку не потрібні. Оподатковуваний прибуток та
інші податкові показники можуть бути отримані з бухгалтерської
інформації шляхом коригування бухгалтерських даних відповідно до
правил оподаткування розрахунковим шляхом і на основі вибірки та
узагальнення необхідної інформації з аналітичного обліку.
З метою створення оптимальної облікової системи необхідно
забезпечити використання таких облікових оцінок, які б не
призводили до утворення тимчасових різниць, а існували тільки
постійні. Такої ж думки дотримуються і розробники Податкового
Кодексу, про що свідчать зміни, внесені наказом Мінфіну від
18.03.2011 р. ғ372 «Про затвердження Змін до деяких положень
(стандартів) бухгалтерського обліку», які стосуються методології
фінансового обліку стосовно собівартості продукції, обліку ремонтів
та ін [4].
Проте таких змін замало, ряд положень Податкового кодексу
зумовлюють появу необґрунтованих відмінностей між показниками
податкової і бухгалтерської звітності через неповне врахування
П(С)БО. Основна частина виявлених нами неузгодженостей, які
призводять до виникнення податкових постійних різниць, стосується
класифікації. Перенесення доходів і витрат з однієї групи в іншу ніяк
не вплине на оподатковуваний прибуток, але забезпечить оптимізацію
процесу обчислення податків.
Згідно ПКУ доходи підприємства класифікуються на дві групи:
- дохід від операційної діяльності (ст. 135.4 ПКУ);
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- інші доходи (ст. 135.5 ПКУ).
Відмінності у визнанні доходів підприємства у податковому
обліку і фінансовій звітності полягають у наступному:
- включення до податкових доходів надходжень, які не є такими
у бухгалтерському обліку (наприклад, поворотна фінансова
допомога);
- включення до доходів позитивного результату операцій (за
наявності), а не загальної суми доходів (наприклад, реалізація
необоротних активів);
- включення до податкових доходів всієї суми, тоді як в
бухгалтерському обліку передбачається поступове визнання
(наприклад, дотації, субсидії від бюджетів і фондів соціального
страхування.
На нашу думку, повне узгодження підходів до визнання та
оцінки доходів у бухгалтерському та податковому обліку не можливе.
Основною причиною є намагання розширити склад доходів для цілей
оподаткування з метою наповнення державного бюджету. Така
ситуація характерна не тільки для України. Однак кількість інших
відмінностей в доходах має бути мінімізована.
Основна частина податкових різниць пов‘язана з витратами
підприємства, так як статтею 139.1 ПКУ встановлено додаткові
обмеження складу витрат, які не включають до податкових.
На кожному підприємстві вибирається своя комбінація
групування витрат для обліку, потреб управління і т.д. на підставі
даних бухгалтерського обліку. В ПКУ витрати класифіковано за
видами діяльності, що дозволяє провести певні паралелі між
положеннями ПКУ та пунктами П(С)БО 16 «Витрати».
Відмінності між бухгалтерським і податковим обліком витрат
нами поділено на три групи: - обмеження у визнанні повної суми
витрат через встановлені норми; - визнання по окремим операціям не
повної суми витрат, а негативного результату (за наявності); віднесення до податкових витрат операцій, які не є такими в
бухгалтерському обліку.
Висновки. Аналізуючи в загальному склад податкових і
бухгалтерських витрат, які відображаються відповідно у Декларації з
податку на прибуток і Звіті про фінансові результати, можна зробити
висновок про наявність значних відмінностей у їх визнанні. З
прийняттям Податкового кодексу більшість платників податків
очікували спрощення податкових розрахунків і їх зближення з
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бухгалтерським обліком, постатейний аналіз кодексу підтвердив, що
це не зовсім так.
Проблема уніфікації обліку, наближення і зіставлення
показників фінансової та податкової звітності має неабияке значення
на державному рівні. Бухгалтерський облік будучи основним
джерелом інформації як для складання фінансової, так і податкової
звітності ґрунтується на чітко визначених принципах і методиці.
Податкові підходи суперечать окремим з них, обмежуючи таким
чином можливості платників податку розраховувати зобов‘язання з
податку на прибуток виходячи з даних бухгалтерського обліку.
Компромісом між існуванням двох систем є визнання
податкових різниць. Їх кількість повинна бути мінімізована з метою
спрощення податкового обліку і максимального наближення його до
системи бухгалтерського обліку.
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В статье рассматривается Федеральный закон ғ402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» от 06.12.2011 г. Проанализированы основные отличия нового закона от
предшествовавшего ему ФЗ ғ129. Тщательно рассмотрены объекты бухгалтерского
учета и выявлены недостатки нового закона.
Ключевые слова: Федеральный закон, объект бухгалтерского учета, стандарт
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The article is about federal law ғ402 about accounting from 06.12.2011. Author of
the article analyses the main differences between new law and previous federal law ғ129.
Much attention is given to accounting items; also, author identifies gaps of the new law.
Keywords: Federal law, accounting items, accounting standard, fact of economic
life, assets, capital.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. В настоящее время
Министерство финансов России разрабатывает новые подходы по
оптимизации и эффективности работы бухгалтерского сектора. В
целях повышения качества и доступности информации, формируемой
в бухгалтерской отчетности, а также совершенствования системы
регулирования бухгалтерского учета и контроля качества
бухгалтерской (финансовой) отчетности Приказом Минфина РФ от
30.11.2011 ғ440 утвержден план по развитию бухгалтерского учета и
отчетности в РФ на 2012-2015 гг. в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности. В рамках этого Плана одним из
первых шагов стало принятие нового Федерального закона ғ402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, который вступил в силу с 1
января 2013 г.
Необходимость разработки нового законопроекта была
обусловлена тем, что Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от
21.11.1996 ғ129-ФЗ уже не соответствовал современным
экономическим условиям в силу своего морального устаревания.
Данный закон не учитывал специфику современной российской
экономики, лишь отчасти базировался на реальных фактах ее
развития. За этот период времени в экономике России произошел ряд
изменений, было принято множество новшеств, усилилась интеграция
экономик различных стран. В связи с этим возникла потребность в
пересмотре основных положений закона ғ129-ФЗ и формировании
нового закона, соответствующего реалиям настоящего времени.
Цели статьи:
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1. Рассмотреть основные положения Федерального закона
ғ402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2.
Выявить
основные
отличия
нового
закона
от
предшествовавшего ему Федерального закона ғ129-ФЗ.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы: В связи с тем, что Федеральный закон ғ402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» вступил в силу с января 2013 года, данные
вопрос на настоящий момент времени не является достаточно
изученным. В своем исследовании мы опирались на комментарий к
Федеральному закону от 06.12.2011 ғ 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете".
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Закон ғ402-ФЗ
расширил сферу применения по кругу лиц. Прежний закон
распространял свое действие на организации, филиалы и
представительства
иностранных
организаций;
на
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования юридического лица, в том числе адвокатов, которые
осуществляют адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете.
Федеральный закон ғ402-ФЗ включает, помимо перечисленных
адресатов,
государственные
органы,
органы
местного
самоуправления,
органы
управления
государственных
и
территориальных внебюджетных фондов, Центральный банк России.
Новым законом вместо привычного понятия «организация»
было введено более точное и емкое понятие «экономический субъект»
(п.1, ст.2).
Закон
ғ129-ФЗ
наделял
организации,
применяющие
упрощенную систему налогообложения, правом не вести
бухгалтерский учет. В соответствии с новым законом бухгалтерский
учет обязаны вести все организации. Исключения составляют лишь
индивидуальные
предприниматели,
занимающиеся
частной
практикой, филиалы, представительства или иные структурные
подразделения организации, созданной в соответствии с
законодательством иностранного государства, находящиеся на
территории РФ, организации, получившие статус участника проекта
«Сколково». Новый закон предусматривает наличие упрощенных
способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов
малого предпринимательства.
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В новом законе не требуется составление унифицированной
первичной документации для оформления текущих хозяйственных
операций, но сохранен перечень обязательных реквизитов, которые
должны содержать первичные документы. Отмечено, что формы
первичных документов утверждаются руководителем экономического
субъекта (п.2, ст.9).
Закон 402-ФЗ, ставит требование о том, что самостоятельно
вести бухгалтерский учет могут только руководители субъектов
малого и среднего предпринимательства. Руководители других
организаций будут обязаны возложить ведение учета на главного
бухгалтера (иное должностное лицо) или заключить договор об
оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. Также новый закон
впервые устанавливает квалификационные требования к главным
бухгалтерам отдельных экономических субъектов (открытые
акционерные общества, негосударственные пенсионные фонды,
страховые организации и др.), такие как наличие высшего
экономического образования, стаж работы по специальности не менее
трех лет из последних пяти лет работы и т. д.
Законопроект вводит новое понятие – «международный стандарт
бухгалтерского учета». В соответствии с ФЗ ғ402-ФЗ, «стандарт
бухгалтерского учета – документ, устанавливающий минимально
необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также
допустимые способы ведения бухгалтерского учета» (ст. 3) [4].
Введение стандартов, на наш взгляд, – необходимый и важный шаг
модернизации системы бухгалтерского учета. Однако, пока такие
стандарты не разработаны и этим будут заниматься Минфин России,
Центральный Банк РФ и субъекты негосударственного регулирования
бухгалтерского учета, так называемые саморегулируемые организации
(ст. 22-24). Новый закон содержит лишь названия этих стандартов –
федеральные и отраслевые. Следует полагать, что к ним будут
относится законодательные акты в области учета и ныне действующие
Положения по бухгалтерскому учету.
Стоит отметить, что значительные изменения произошли и в
перечне объектов бухгалтерского учета. В связи с этим возникает
необходимость в более детальном исследовании данного вопроса.
В соответствии с новым законом (ст. 5), к объектам
бухгалтерского учета относятся: факты хозяйственной жизни, активы,
обязательства,
источники
финансирования
деятельности
экономического субъекта, доходы, расходы и иные объекты. [4]. Закон
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ғ129-ФЗ (п. 2 ст. 1) к объектам причислял имущество организаций,
их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые
организациями в процессе их деятельности [3].
Таким образом, данный перечень объектов учета претерпел
существенные изменения. Обратим внимание на то, что новый закон
заменяет понятие «имущество организаций» на понятие «активы»;
понятие «хозяйственные операции» на «факты хозяйственной жизни».
Таким образом, единственным неизменным объектом бухгалтерского
учета осталось понятие «обязательства».
На наш взгляд, замена такого объекта как имущество
организации на активы главным образом связана с переориентацией
бухгалтерского учета. Для принятия экономических решений
необходима достоверная информация о финансовом положении
экономического субъекта. До принятия нового законопроекта на
бухгалтерский учет возлагалась в большей степени контрольная
функция. Однако в Концепции бухгалтерского учета в рыночной
экономике России говорится о том, что «финансовое положение
организации определяется существующими в ее распоряжении
активами, структурой обязательств и капитала организации, а также ее
способностью
адаптироваться
к
изменениям
в
среде
функционирования» (п. 5.1.1) [1]. Таким образом, было крайне
необходимо пересмотреть закон ғ129-ФЗ и причислить к объектам
активы, информация о которых необходима для составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Необходимо добавить, что
на данный момент полный и исчерпывающий состав активов не
установлен.
Существенным изменением в перечне объектов бухгалтерского
учета стало введение такого понятия, как «факты хозяйственной
жизни» вместо «хозяйственных операций». Факт хозяйственной
жизни относится к основным понятиям, используемым в настоящем
Федеральном законе, и определяется как «сделка, событие, операция,
которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое
положение экономического субъекта, финансовый результат его
деятельности и (или) движение денежных средств» (ст. 3) [4]. Таким
образом, закон вводит еще такие объекты, как сделки и события,
которые не только оказывают, но и способны оказать влияние на
финансовое положение субъекта. Следовательно, факт хозяйственной
жизни по своему охвату шире, чем предшествующее ему понятие
хозяйственной операции.
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Принципиально
новыми
объектами
стали
источники
финансирования деятельности, доходы, расходы и иные объекты.
Однако, ни одному из этих понятий не дается определения в законе,
что, на наш взгляд, является заметным упущением законотворческих
органов и создает значительные трудности для практикующих
бухгалтеров.
Закон не рассматривает привычное для большинства
бухгалтеров понятие «капитал». Вероятно, это связано с тем, что
новый закон распространяет свое действие не только на коммерческие
организации, но и на другие экономические субъекты, о которых нами
было сказано выше.
В перечне объектов бухгалтерского учета указаны и так
называемые «иные объекты бухгалтерского учета». То есть,
приводимый новым законом перечень объектов учета является
открытым, в отличии от ранее действовавшего закрытого перечня.
Выводы: Таким образом, новый закон также не является
совершенным. Он вызывает целый ряд трудностей при реализации на
практике. Отсутствие толкований значений некоторых элементов,
относящихся к объектам бухгалтерского учета, создает множество
вопросов. Новый закон не рассматривает капитал как объект
бухгалтерского учета, что вызывает трудности на практике, поэтому
необходимо вновь обратить внимание на данный элемент либо
видится необходимым дать полную характеристику такому понятию,
как источники финансирования деятельности. Также следует уточнить
перечень элементов, относящихся к активам.
Нельзя не отметить, что данные поправки в отношении объектов
бухгалтерского учета являются еще одним шагом, ведущим к
приближению
отечественного
бухгалтерского
учета
к
международным стандартам финансовой отчетности. Однако говорить
о том, что Федеральный закон ғ402-ФЗ по своему содержанию в
полной мере охватывает и отражает экономические реалии
российской системы бухгалтерского учета, а также полностью
приближен к МСФО, представляется преждевременным.
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В статі наведені перспективи подальшого розвитку ринку енергетики в
Україні, а саме альтернативної енергетики, яка з кожним роком все більше захоплює
світові ринки.
Ключові слова: енергетика, нетрадиційні джерела палива, стратегія.
The article presented the prospects of further development of the energy sector in
Ukraine, such as alternative energy, which every year more exciting world markets.
Keywords: energy, alternative fuel sources, strategy.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах
необхідності зменшення енергетичної залежності України від
імпортованих енергоресурсів та підвищення економічної ефективності
їх використання, все більшої актуальності набуває формування та
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розвиток ринку альтернативних енергоресурсів. На території України
виробляється сонячна, вітрова енергетики, а також біопаливо, але це
не достатньо для задоволення потреб населення, тому необхідно
знайти шляхи вирішення цієї проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Питання розвитку
ринків альтернативної енергетики в Україні висвітлювали такі вчені:
Неклюдов І.М., Петров С. В., Покровський М.І., Ситник В.П. та багато
інших.
Цілі статті. Метою дослідження є виявлення перспектив
подальшого розвитку ринків альтернативних джерел енергії в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Україна не
залишилась на узбіччі сучасних процесів в енергетиці. Наразі, в нашій
країні також з кожним роком набирає обертів процес використання
альтернативних
видів
енергії.
І
хоча
процес
розвитку
відновлювальних джерел енергії відбувається достатньо повільно.
Енергетичною стратегією України до 2030 року визначено, що
освоєння НВДЕ слід розглядати, як важливий фактор підвищення
рівня енергетичної безпеки та зниження антропогенного впливу
енергетики на довкілля. Масштабне використання потенціалу НВДЕ в
Україні має не тільки внутрішнє, а й значне міжнародне значення, як
вагомий чинник протидії глобальним змінам клімату планети в
цілому, покращання загального стану енергетичної безпеки Європи,
зокрема. Тому шляхи та напрями стратегічного розвитку НВДЕ в
нашій країні повинні сприяти солідарним зусиллям Європейської
спільноти у галузі енергетики та відповідати основним принципам
Зеленої книги «Європейська стратегія сталої, конкурентоздатної та
безпечної енергетики» (Брюссель, 8.3.2006. COM(2006) 105). Окрім
цього, в Стратегії зазначено, що освоєння нетрадиційних і
поновлювальних джерел енергії необхідно розглядати як
найважливіший фактор підвищення рівня енергетичної безпеки і
зниження антропогенного впливу енергетики на довкілля. Масштабне
використання потенціалу нетрадиційних джерел енергії має не лише
внутрішнє, але й важливе міжнародне значення як вагомий фактор
протидії глобальним змінам клімату на планеті, покращення
загального стану безпеки Європи. Стратегія передбачає, що розвиток
відновлювальних джерел енергії забезпечить значний ефект
скорочення використання традиційних джерел енергії, викидів
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шкідливих та парникових газів, покращить загальний екологічний
стан навколишнього середовища [1].
Проаналізувавши, вартість електроенергії за різні роки, можна
зазначити, що на відміну від традиційних джерел енергії (газ, нафта,
вугілля) вартість 1 кВт/год. сонячної енергії знизилася з $20 у 1975
році до $0,4-0,7 у 2008 році. Тенденції зниження вартості вказують на
те, що у 2012 році 1 кВт/год. сонячної енергії становитиме $0,05-0,1.
До 2020 року сонячна енергетика стане майже основним видом
енергії. Щорічний приріст світового обсягу виробництва сонячної
електроенергії у 2020–2030 рр. становитиме 25 %
Також, проаналізувавши закордонний досвід, визначено, що
країни ЄС планують збільшити у першій половині ХХІ ст. частку
відновлювальних джерел енергії до 50% у загальних витратах
електроенергії, а в світі інтенсивними темпами розвивається саме
сонячна енергетика. Тому, у зв‘язку із стрімкими темпами зростання
виробництва сонячної електроенергії, всі високорозвинені країни
світу прагнуть мати власні виробництва спеціального технологічного
обладнання, надчистих функціональних матеріалів та сировинної бази
для їх отримання, оскільки вони носять стратегічний характер.
Україна входить у першу п‘ятірку держав світу (Україна, США,
Японія, Німеччина, Китай), що володіють найпотужнішим наукововиробничим потенціалом для створення і випуску необхідного
обладнання та устаткування, здатного вийти на світовий ринок із
тривалою експортною перспективою [2].
В 2005 р. світове виробництво кремнієвих перетворювачів
сонячної енергії досягло 1,8 ГВт, а в 2030 р. Європа планує освоїти
виробництво 200 ГВт сонячних модулів із значним зниженням
вартості виробленої електроенергії.
Україна має напрацьовані технології випуску сонячних модулів,
які здійснюють перетворення сонячної енергії в електричну за
допомогою фотоперетворювачів на основі полікристалічного кремнію,
і експортує їх в Європу. Українські компанії при належному
фінансуванні можуть за 1-2 роки освоїти серійний випуск крупних
партій сонячних фотомодулів, суттєво знизити питомі витрати
кремнію і вартість електроенергії.
Наша країна володіє також технологіями промислового
виробництва полікремнію – сировини для монокристалічного
кремнію, попит на який на світовому ринку практично необмежений, а
вартісний показник наближається до $100 за 1 кг.
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В Україні історично створені сприятливі умови для розвитку
сонячної енергетики:
високий науково-технічний потенціал по розробці та
технічному супроводжуванні спеціального технічного обладнання;
діючі виробництва з випуску понад 10% світових обсягів
монокристалічного кремнію для фотоелектричних перетворювачів;
не завантаженість виробничих об‘єднань мікроелектронного
виробництва, які здатні виробляти сонячні електростанції на базі
існуючої технологічної бази.
Україна за рівнем освоєння енергії вітру знаходиться на 21 місці
серед країн Європи. Встановлена потужність ВЕС на кінець 2008 року
складає 89 МВт.
Річний технічно-досяжний енергетичний потенціал енергії вітру
в Україні є еквівалентним 21 млн. т у.п., його використання дозволяє
заощадити біля 18 млрд. м3 природного газу [3, с.96].
В Україні наявні суттєві передумови для розвитку
вітроенергетики, а саме: великі площі для будівництва ВЕС, вільні від
промислової і житлової забудови, від інтенсивного використання в
землеробстві; великі потужності на машинобудівних заводах, здатних
виготовляти високоефективні сучасні моделі ВЕУ для внутрішніх
потреб України та на експорт; кваліфіковані кадри на
машинобудівних заводах, які мають досвід виробництва ВЕУ та
адаптації
технологічної
документації
до
українських
конструкторських та технологічних стандартів; дані багаторічних
спостережень характеристик вітрового режиму в районах
перспективного будівництва ВЕС; кваліфіковані кадри в галузі
будівництва, налагодження та експлуатації ВЕС. Розроблений НАН
України спільно з НКАУ проект «Доповнення до Енергетичної
стратегії України на період до 2030 р. в частині розвитку
вітроенергетики» передбачає до 2030 р. побудувати в Україні ВЕС
загальною потужністю 16 000 МВт.
Геотермальні ресурси України представляють собою перш за
все термальні води і теплоту нагрітих сухих гірських порід. Крім
цього, до перспективних для використання в промислових масштабах
можна зарахувати ресурси нагрітих підземних вод, які виводяться з
нафтою та газом діючими свердловинами нафтогазових родовищ.
Україна має значний потенціал геотермальної енергії.
Затверджені Міністерством екології та природних ресурсів України
потенційні геотермальні ресурси становлять 27,3 млн.м3/добу
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теплоенергетичних вод, а їх теплоенергетичний потенціал з
урахуванням особливостей термальних вод, як теплоносія – 84 млн.
Гкал/рік. Річний технічно-досяжний енергетичний потенціал
геотермальної енергії в Україні є еквівалентним 12 млн. т. у.п., його
використання дозволяє заощадити біля 10 млрд. м3 природного газу
[4].
Найперспективнішим для видобутку високо потенційних
енергоресурсів є Карпатський геотермічний район, який
характеризується високим геотермічним градієнтом і відповідно
високими температурами гірських порід порівняно з іншими
регіонами України. Температура порід в свердловинах, пробурених в
Карпатах, на глибині 4 км. сягає 210˚С. Необхідні температури
теплоносія для геотермальних електростанцій знаходяться на значно
менших глибинах (на 1 – 1,5 км.), ніж у інших сприятливих місцях.
Перспективним районом для розвитку геотермальної енергетики
є Крим. Глибини пробурених свердловин тут невеликі: до 2000 м;
температура термальних вод на гирлі 50 – 70˚С, їх мінералізація – 20 –
70 г/л. На теперішній час низько потенційні геотермальні
енергоресурси Криму використовуються для теплопостачання [5, с.
63].
Висновки. Таким чином, Україна має великий потенціал для
розвитку альтернативних джерел енергії, але держава повинна
сприяти розвитку нетрадиційної енергетики, адже в недалекому
майбутньому вона посяде важливе місце в світовому господарстві.
Якщо держава буде притримуватися плану, то вже до 2020 року
використання альтернативної енергетики досягне рівня кам‘яного
вугілля, а до 2050 року рівня природного газу.
1. Неклюдов І.М. Сьогодення і перспективи альтернативної енергетики в Україні /
І.М. Неклюдов // Вісник НАН України. — 2009. — ғ 2. — С. 11—17.
2. Перспективи та потенціал розвитку геотермальної енергетики в Україні /
[Електронний ресурс]. - Режим доступу http://www.rusnauka.com
3. Петров С. В. Альтернативні види палива / Петров С. В. – К. – 2011.- 362 с.
4. Покровський М.І. Шляхи інтенсифікації розвитку нетрадиційних і відновлювальних
джерел енергії в Україні / Покровський М.І. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу //http://www.ive.org.ua
5. Ситник В.П. Альтернативні джерела енергії : Навчальний посібник / В.П. Ситник;
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. В Республике Беларусь
важнейшим фактором обеспечения устойчивого развития является
переход
на
инновационный
путь
развития,
проведение
общесистемных преобразований экономики и общества, которые
реализуются поэтапно.
Эффективный
механизм
инвестиционной
деятельности
немыслим без включения механизмов экономических издержек
производства, блокирования роста цен и обеспечения на этой основе
повышения конкурентоспособности отечественной продукции,
наращивания объемов производства, снижения инфляции до
допустимого уровня и расширения возможностей для реализации
первоочередных социальных и научно-технических программ.
Сохранение финансовой и в целом макроэкономической
стабильности в стране предполагает рациональное использование в
сфере инвестиций ограниченных внутренних ресурсов, реализацию
эффективных инвестиционных проектов, оптимизацию капитальных
расходов консолидированного бюджета.
Привлечение иностранных инвестиций в экономику страны
приобретает особую актуальность и обусловлено либерализацией
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внешнеэкономических связей Республики Беларусь и повышением
значимости межгосударственного сотрудничества. Актуальность и
острота проблемы инвестиций для Беларуси с каждым годом
возрастают. Ведь без вложения в необходимых объемах средств в
воспроизводственный процесс не создать новых эффективных
рабочих мест, не добиться стабильного и долговременного
экономического роста, заметного повышения жизненного уровня
населения.
Цели статьи. Рассмотреть инвестиционную политику
Республики
Беларусь
на
современном
этапе,
а
также
проанализировать факторы, которые способствуют созданию
благоприятных условий для оживления инвестиционного процесса.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. В настоящее время в Республике Беларусь
ведется интенсивная работа по привлечению иностранных
инвестиций. Принятие инвестором решения о вложении капитала в ту
или иную страну обусловлено привлекательностью территории,
предоставляемыми государством гарантиями инвесторам, а также
условиями для ведения бизнеса.

Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В
2012 году в Республике Беларусь было использовано 151,9 трлн.
рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах
составило 90,2% к уровню 2011 года. При этом доля инвестиций в
машины и оборудование в общем объеме инвестиций составила
42,5%, доля строительно-монтажных работ - 48,3%. Снижение темпа
роста в определенной мере обусловлено осуществлением политики
сжатия внутреннего спроса, оптимизацией финансирования
государственных программ и сокращением собственных средств
организаций и кредитования экономики. При этом не в полной мере
осуществлено замещение выпадающих объемов внутренних
источников иностранными, доля которых составила 9,2%. Удельный
вес инвестиций в основной капитал в ВВП составил 28,8%. Всего за
2012 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков)
поступило 14,3 млрд. долларов валовых иностранных инвестиций, из
них прямых – 10,4 млрд. долларов (73% от общего объема),
портфельных – 0,02 млрд. долларов, прочих – 3,9 млрд. долларов.
ТОП-10 2012 года стран-доноров прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) (с учетом задолженности прямого инвестору за
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товары, работы, услуги) в Республику Беларусь: Россия 48,6%,
Соединенное Королевство 32,0%, Кипр 4,6%, Украина 3,4%, Германия
1,4%, Польша 1,2 %, Литва 1,2%, США 1,0%, Австрия 1,0%, Китай
0,8%. На долю прочих стран-доноров приходится – 4,7%.
Структура ПИИ (с учетом задолженности прямого инвестору за
товары, работы, услуги), направленные в 2012 г. в организации по
видам экономической деятельности:
• оптовая торговля и торговля через агентов, кроме торговли
автомобилями и мотоциклами (45,3%),
• транспорт и связь (37,8%),
• промышленность (9,9%),
• операции недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг потребителям (2,7%),
• строительство (0,9%),
• сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (0,4%),
• гостиницы и рестораны (0,2%) [1].
Во II квартале 2013 г. для большинства обследуемых
предприятий основной формой использования инвестиционных
ресурсов были вложения в машины и оборудование. На это указали
93,3 процента респондентов (годом ранее - 93,5 процента), в том
числе 95,5 процента промышленных предприятий (96,6 процента),
92,6 процента предприятий транспорта (92,8 процента), 95,8 процента
строи тельных организаций (94,9 процента) и 87,4 процента
предприятий торговли (86,3 процента).
Второй по распространенности формой инвестиций во II квартале
2013 г. являлись вложения в здания и сооружения, на что указали
35,3 процента предприятий (годом ранее - 36 процентов). Вложения в
здания и сооружения осуществляли 37,1 процента промышленных
предприятий (36,9 процента), 24 процента предприятий транспорта
(23,7 процента), 18,8 процента строительных организаций (20,9
процента) и 57,1 процента предприятий торговли (54,6 процента).
Третьей по распространенности формой инвестиций во II
квартале 2013 г. являлись долгосрочные финансовые вложения, на что
указали 35,3 процента респондентов. Четверной и пятой по
распространенности формой инвестиций были инвестиции в дочерние и
другие компании соответственно.
Основными источниками финансирования инвестиций для
предприятий являются их собственные средства (прибыль и
амортизационные отчисления), а также кредиты банков, получение
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средств по лизингу и аренде и бюджетное финансирование.
Во II квартале 2013 г. значительно вырос удельный вес
предприятий, финансирующих инвестиции за счет прибыли и в целом
составил 63,3 процента (годом ранее - 64,1 процента). В
промышленности удельный вес таких предприятий достиг 61,6
процента (64,5 процента), на транспорте - 39,0 процента (на 35,2
процента), в строительстве - 67,2 процента (на 65,8 процента) и в
торговле - 76,4 процента (77,3 процента).
Средства амортизационных фондов в качестве источника
финансирования инвестиций во II квартале 2013 г. использовали 49,4
процента участников опроса (годом ранее - 49,5 процента), в том
числе 51,9 процента промышленных предприятий (51,7 процента),
49,1 процента предприятий транспорта (57 процентов), 41,7 процента
строительных организаций (42,5 процента) и 53,7 процента
предприятий торговли (47,8 процента) (Таблица 1).
Таблица 1
Источники финансирования, используемые предприятиями для
осуществления инвестиций во II квартале 2013 г., в процентах к
общему числу предприятий
Показатели
Прибыль
Амортизация
Кредиты банков
Получение
средств по
лизингу и аренде
Бюджетное
финансирование
Прочие займы
Иностранные
кредиты и займы
Внебюджетное
финансирование
Выпуск и
продажа акций

Все
отрасли
63,3
49,4
27

Промышленность
61,6
51,9
36,3

Строительство
67,2
41,7
18,5

8,8

6,4

7,3

Торговля

Транспорт

76,4
53,7
19,9

39
49,1
28,4

10,2

3,4

19,3

8,1

5,2

2

17,4

4,2

3,8

4,2

6,2

2,8

1,5

2,8

0

1,1

0,5

1,4

1,5

1,3

0

3,2

0,5

0,8

0,8

0,3

0

Увеличилось число предприятий, привлекающих кредиты
банков как источник финансирования инвестиций. Во II квартале
2013 г. осуществляли инвестиции за счет кредитов банков 27
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процентов обследуемых предприятий (годом ранее - 26,1 процента), в
том числе 36,3 процента предприятий промышленности (34,6 процента),
28,4 процента предприятий транспорта (23,8 процента), 18,5 процента
строительных организаций (20,7 процента) и 19,9 процента
предприятий торговли (18,8 процента).
Получение средств по лизингу и аренде в качестве источника
финансирования инвестиций отметили 8,8 процента обследуемых
предприятий (во II квартале 2012 г. - 7,8 процента), в том числе 6,4
процента предприятий промышленности (7,3 процента), 19,3 процента
предприятий транспорта (18,1 процента), 10,2 процента строительных
организаций (6 процентов) и 3,4 процента предприятий торговли (4,7
процента).
Бюджетные средства в качестве источника финансирования
инвестиций отмети- ли 8,1 процента предприятий промышленности
(во II квартале 2012 г. - 9 процентов), 17,4 процента предприятий
транспорта (13,5 процента), 5,2 процента строительных организаций
(7,8 процента) и 2 процента предприятий торговли (2,5 процента).
Иностранные займы и кредиты привлекали 1,5 процента
участников опроса (во II квартале 2012 г. - 2,2 процента предприятий),
в том числе 2,8 процента промышленных предприятий (4,6 процента),
0,5 процента предприятий транспорта (1,6 процента) и 1,1 процента
предприятий торговли (0,3 процента). Строительные организации во II
квартале 2013 г. не привлекали иностранные займы и кредиты (годом
ранее - 0,3 процента).
Внебюджетное финансирование получили 1,4 процента
участников опроса, в том числе 1,5 процента промышленных
предприятий, 3,2 процента предприятий транспорта, 1,3 процента
организаций строительства.
Основным фактором, ограничивающим инвестиционную
активность предприятий в Б е л а р у с и источники финансирования
инвестиций, продолжает оставаться недостаток собственных
источников: прибыли и амортизации. Удельный вес предприятий
промышленности, указавших на этот фактор, составил 82,1 процента и
по сравнению со II кварталом 2012 г. увеличился на 4,2 процентного
пункта, торговли - 72,8 процента (на 1,5 процентного пункта),
транспорта - 74,5 процента (уменьшился на 1,5 процентного пункта),
строительства - 78,9 процента (уменьшился на 2,3 процентного
пункта).
Вторым
по
значимости
фактором,
ограничивающим
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инвестиционную деятельность предприятий, являются, по мнению
участников опроса, высокие процентные ставки по кредитам.
На высокие цены на строительство и оборудование как на
фактор, ограничивающий инвестиционную активность и источники
финансирования инвестиций во II квартале 2013 г., указали 29,8
процента респондентов (годом ранее - 34,1 процента), в том числе
31,8 процента промышленных предприятий (36 процентов), 20
процентов предприятий транспорта (26 процентов), 24,8 процента
строительных организаций (29,6 процента) и 39,4 процента
предприятий торговли (41,3 процента) (Таблица 2).
Недостаточную кредитоспособность отметили 15,4 процента
участников опроса (во II квартале 2012 г. - 16,7 процента), в том числе
18,4 процента промышленных предприятий (20,4 процента), 17,9
процента предприятий транспорта (18,3 процента), 15,9 процента
строительных организаций (16,5 процента), 9,2 процента предприятий
торговли (10,1 процента).
Таблица 2
Факторы, ограничивающие инвестиционную активность во II квартале
2013 г., в процентах к общему числу предприятий
Показатели
Недостаток
собственных
источников
Высокие ставки
процентов по
кредитам
Высокие цены на
строительство и
оборудование
Недостаточная
кредитоспособнос
ть предприятия
Налоговая
нагрузка
Уровень
инфляции
Отсутствие
эффективных
инвестиционных
проектов

Все
отрасли

Промыш
ленность

Строите
льство

Торгов
ля

78,3

82,1

78,9

72,8

74,5

48,3

50,5

47,4

42,6

57,4

29,8

31,8

24,8

39,4

20

15,4

18,4

15,9

9,2

17,9

10,7

12,7

10,2

9,2

8,5

7,8

6

7,2

12,9

5,1

6,6

8,3

4

8,6

3,4
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Транспорт

Обязательная
продажа
инвалюты
Избыток
наличных
производственных
мощностей

4,1

7,4

1,7

1,6

3,4

2,9

3

1,5

3,8

3,4

Во II квартале 2013 г. по сравнению со II кварталом 2012 г.
существенно
снизилось
влияние
инфляции
как
фактора,
ограничивающего
инвестиционную
деятельность
участников
мониторинга. Это отметили 7,8 процента предприятий (годом ранее - 15
процентов). В промышленности на данный фактор указали 6
процентов респондентов (13,4 процента во II квартале 2012 г.), на
транспорте - 5,1 процента (11,1 процента), в строительстве - 7,2
процента (15,9 процента), в торговле - 12,9 процента (19,4 процента). Во
II квартале 2013 г. относительно II квартала 2012 г. отмечается
снижение удельного веса предприятий, указавших на то, что уровень
налоговой нагрузки и обязательная продажа валюты ограничивает их
инвестиционную деятельность.
Основным
мотивом
инвестиционной
деятельности
обследуемых предприятий во II квартале 2013 г. было поддержание
(обновление) изношенных мощностей. На это указали 67,3 процента
участников опроса (во II квартале 2012 г. - 70,2 процента). Следующим
по значимости мотивом инвестиционной деятельности для
предприятий обследуемых отраслей являлись интенсификация и
модернизация производства на это указали 44,2 процента участников
опроса. Расширение
существующего
производства
являлось
значимым мотивом инвестиционной деятельности для 27,2 процента
участников опроса. Ресурсосбережение отметили 19,2 процента
участников опроса против 21 процента во II квартале 2012 г. Снижение
трудовых издержек отметили 16,8 процента участников опроса против
17,3 процента во II квартале 2012 г. [2, с. 100-105].
Выводы. Таким образом, инвестиции определяют будущее
страны в целом, отдельного субъекта хозяйствования и являются
локомотивом в развитии экономики. Исследование проблем
инвестирования экономики всегда находилось в центре внимания
экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции
затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности,
определяя процесс экономического роста в целом. В современных
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условиях они выступают важнейшим средством обеспечения условий
выхода из сложившегося экономического кризиса, структурных
сдвигов в народном хозяйстве, обеспечения технического прогресса,
повышения качественных показателей хозяйственной деятельности на
микро- и макроуровнях.
1. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] /
Министерство экономики Республики Беларусь. – Минск, 2013. – Режим доступа:
http://www.economy.gov.by/ – Дата доступа: 01.11.2013.
2. Аналитическое обозрение «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной
сфере Республики Беларусь» − Национальный банк Республики Беларусь, − январьиюнь 2013. – 142 с.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Необходимость перехода
российского учета на международные стандарты обсуждалось давно.
Одна из главных причин внедрения международных стандартов в
бюджетной
сфере
Российской
Федерации
содержится
в
необходимости создания единой, универсальной системы отчетности,
понятной широкому кругу пользователей.
В настоящий момент, в России не разделяют отчетность на
отчетность общего назначения, которая должна быть сформирована
для внешних пользователей, и отчетность специального назначения,
предназначенная для пользователей, обладающих правом требовать
предоставления отчетности в соответствии со своими потребностями в
информации о деятельности субъектов общественного сектора. К
таким пользователям, в частности относятся вышестоящие
учреждения, контролирующие органы и т.д. Международные
стандарты финансовой отчетности общественного сектора подлежат
применению при формировании и раскрытии информации об активах,
обязательствах, чистых активах, доходах и расходах субъектов
общественного сектора в финансовой отчетности общего назначения и
не применяются при формировании отчетности специального
назначения.
Наличие возможности прочтения отчетности внешними
пользователями заключается в публичном характере государственных
доходов и расходов. Органы власти и другие субъекты общественного
сектора получают ресурсы от налогоплательщиков, финансирующих
организаций, поставщиков и кредиторов для использования при
оказании услуг гражданам и обществу в целом. Субъекты
общественного сектора несут ответственность за управление
выделенными им ресурсами и их использование. Все перечисленные
стороны нуждаются в информации для принятия решений о том,
насколько использование ресурсов в прошлом было правильным,
эффективным и результативным, а также о том, какие ресурсы
необходимы в будущем для функционирования субъектов
общественного сектора.
Следовательно,
целесообразно
гармонизировать
международные и национальные стандарты Российской Федерации
для достижения сопоставимости финансовой отчетности во всем
мире. Вместе с тем информация, представленная в отчетности,
должна:
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- давать достоверное и полное представление об имущественном
и финансовом положении учреждения;
- быть понятной внешним пользователям;
- содержать данные по каждому конкретному показателю как
минимум за два года – предыдущий и отчетный;
- содержать данные обо всех хозяйственных операциях,
осуществленных учреждением;
- своевременно и правильно отражаться в бухгалтерском учете и
отчетности.
Цель статьи. Целью данной статьи является выявление
результатов внедрения международных стандартов в бюджетной
сфере РФ.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. К рассмотрению данного вопроса подходили
специалисты различных направлений. Так, главный бухгалтер
Росфиннадзора Гусева Н.М. рассматривала проекты Федеральных
стандартов.
Главный
бухгалтер
Некоммерческого
фонда
реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов
Кузенкова Т.А. проанализировала существующие отличия российских
правил учета и отчетности от Международных стандартов финансовой
отчетности в общественном секторе.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. На территории
Российской Федерации внедрение Международных стандартов
финансовой отчетности в общественном секторе будет происходить
через принятие для сектора государственного управления
федеральных стандартов.
Федеральные
стандарты
вне
зависимости
от
вида
экономической деятельности учреждения определяют:
- признаки объектов бухгалтерского учета и способ их
классификации;
- условия принятия объектов к учету;
- требования к учетной политике;
- план счетов бухгалтерского учета и инструкция по его
применению;
- состав и порядок формирования информации, раскрываемой в
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- условия, при которых отчетность дает достоверное
представление о финансовом положении экономического субъекта на
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отчетную дату, а также финансовом результате деятельности
экономического субъекта и движении денежных средств за отчетный
период.
В настоящее время разработаны и представлены на сайте
Министерства финансов России проекты пяти федеральных
стандартов бухгалтерского учета в секторе государственного
управления:
- «Концептуальная основа бухгалтерского учета и отчетности в
государственном секторе»;
- «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
- «Основные средства»;
- «Аренда»;
- «Обесценение активов».
Данные проекты разработаны на основе методологии
международных стандартов финансовой отчетности в общественном
секторе: общие положения, включая цели и качественные
характеристики информации, определения, общие требования. Такое
построение соответствует одному из принципов регулирования
бухгалтерского учета, установленным федеральным законом от
06.12.2011 г. ғ402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: применение
международных стандартов как основы разработки федеральных и
отраслевых стандартов. [1]
Стандарт «Концептуальная основа бухгалтерского учета и
отчетности в государственном секторе» является основополагающим
документом, определяющим базовые понятия учета и отчетности в
секторе, структуре стандартов, общие правила их применения. Цель
разработки данного стандарта – это изложение в едином документе
концепции подготовки и представления финансовой отчетности
субъектами общественного сектора.
Следующий
разработанный
стандарт
«Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности» определяет форму, состав и
структуру отчетности и является основой для всех остальных
стандартов. Целью данного стандарта является установление
методических
основ
формирования
субъектами
сектора
государственного управления индивидуальной и консолидированной
бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения,
требований к публично раскрываемым показателям, публикация
которых является обязательной.
Стандарты «Основные средства», «Аренда» и «Обесценение
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активов» рекомендуется разрабатывать в комплекте, поскольку они
взаимосвязаны. Принятие данных стандартов позволит получить
полноценную информацию о справедливой стоимости внеоборотных
активов общественного сектора, способствует принятию эффективных
решений в отношении продаж, аренды, восстановления и списания
активов. Кроме того, применение данных стандартов помогает
идентифицировать области, в которых подходы к управлению активов
нуждаются в совершенствовании, и повысить эффективность
управления внеоборотными активами общественного сектора. [2, с.1819]
В процессе разработки данных стандартов целесообразно
одновременно разработать соответствующие изменения в Плане
счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению.
Данное мероприятие необходимо, чтобы не допустить включения в
нормативные правовые документы противоречивых или копирующих
друг друга требований.
Выводы. Таким образом, внедрение международных стандартов
финансовой отчетности в бюджетной сфере Российской Федерации
учреждениях повысит открытость бюджетной сферы, обеспечит
прозрачность учета и отчетности субъектов общественного сектора,
улучшит качество информации о финансовом положении и
результатах деятельности субъектов сектора государственного
управления. Это даст возможность внешним пользователям
объективно оценивать деятельность сектора государственного
управления, что в свою очередь позволит повысить доверие населения
к деятельности государства.
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» ғ 402-ФЗ от 06 декабря 2011 //
Справочно-правовая система «Гарант». – 2013.
2. Проект стандарта «Концептуальная основа разработки и утверждения
национальных стандартов учета и отчетности Российской Федерации в секторе
государственного управления». – М. – 2011. – С. 18-19.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ − ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
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В статье рассматривается аналитически возможности ключевых показателей
деятельности организации как одного из основных компонентов учетноаналитического обеспечения оценки бизнеса.
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In the article the analytical capabilities of key performance indicators of the
organization as a major component of accounting and analytical support for business
valuation.
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the information system, business segments.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. В последние годы в России
активно развивается рынок во всем его многообразии – финансовый и
фондовый рынок, рынки капиталов и недвижимости. В этой связи
существует необходимость грамотного определения стоимости
предприятий, которые стали такими же объектами купли-продажи, как
товары и услуги. Кроме этого в условиях жесткой конкуренции
собственникам и администрации просто необходимо принятие
грамотных управленческих решений и формирование управленческой
отчетности по международным стандартам. Всѐ это невозможно без
знания стоимости бизнеса. Поэтому, изучение теоретических и
практических аспектов оценки бизнеса становится весьма важным и
актуальным.
Залог
успешной
оценки
бизнеса
−
качественная
информационная база. Следовательно, одним из важнейших условий
управления деятельностью любым предприятием и определения
стоимости его бизнеса является эффективное функционирование его
учетно-аналитической системы.
Информация, необходимая для оценки, собирается из различных
источников. При этом важно, чтобы она отражала состояние внешней
и внутренней среды бизнеса в различные периоды времени.
Характеристика оцениваемого бизнеса на дату оценки является
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результатом предыдущего развития, предпосылкой будущего развития
и одновременно зависит от положения дел в экономике страны, в
отрасли и регионе. Следовательно, целью учетно-аналитического
обеспечения должно быть сочетание процедур бухгалтерского учета и
экономического анализа и формирования информации такого
характера: исторического, обобщающего результаты деятельности;
аналитического,
предшествующего
принятию
обоснованного
управленческого решения.
Цели статьи. Целью данной статьи является определения роли
ключевых показателей деятельности организации в учетноаналитическом обеспечении оценки бизнеса, расчет и интерпретация
ключевых показателей ГУП РМ «Тепличное».
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. Методологии учета, отчетности, анализа,
контроля, как основы учетно-аналитического обеспечения посвящены
работы: М.И. Баканова, П.С. Безруких, М.А. Бахрушиной, Е.А.
Еленевской, О.В. Ефимовой, В.Б. Ивашкевича, Р.Г. Каспиной, В.Э.
Керимова, В.В. Ковалева, Ковалева, И.П. Курочкиной, М.И. Кутера,
В.Г. Макарова, A.C. Маргулиса, М.Ю. Медведева, М.В. Мельник,
Е.А. Мизиковского, O.A. Мироновой, Е.В. Никифоровой,
С.А. Николаевой, В.Д. Новодворского, В.Ф. Палия, В.И. Петровой,
Н.С. Пласковой, Т.М. Садыковой, Я.В. Соколова, А.Н. Хорина,
Л.Ф. Шиловой и др.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Бухгалтерский
учет в сочетании с экономическим анализом можно назвать системой
учетно-аналитического обеспечения управления организацией и
определения стоимости ее бизнеса. Учетно-аналитическая система
должна обеспечить сбор, обработку и оценку всех видов информации,
используемой в управлении. Ее суть заключается в объединении
учетных и аналитических операций в один процесс, проведение
оперативного анализа, обеспечение непрерывности данного процесса
и использование его результатов при формировании рекомендаций
для принятия управленческих решений. При этом общая методология
и нормативные положения учета и анализа совершенствуются для
рационального использования в единой учетно-аналитической
системе [1,с.20].
Особенность проблемы состоит в том, что не всегда на
предприятии должным образом организована учетно-аналитическая
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система, которая обеспечивает систематизацию информации для
эффективных управленческих решений. Основные компоненты
учетно-аналитического обеспечения определения стоимости бизнеса
предприятия представлены в таблице 1.
Таблица 1
Компоненты учетно-аналитического обеспечения оценки бизнеса
Наименование
Характеристика
компонентов
Наиболее рентабельные условия
Общая стратегия
развития предприятия в целом и по
отдельным сегментам бизнеса
Система показателей,
Ключевые показатели
характеризующих результаты
деятельности организации
финансово-хозяйственной
деятельности

Компонентный состав
бухгалтерской финансовой
информационной системы
Компонентный состав
бухгалтерской
управленческой
информационной системы
Компонентный состав
бухгалтерской налоговой
информационной системы

Продолжение табл. 1
Данные финансового учета,
бухгалтерской отчетности и результаты
финансового анализа
Данные управленческого учета и
внутренней отчетности, результаты
управленческого анализа и
бюджетирования
Данные налогового учета, результаты
налогового анализа и налогового
планирования

Таким образом, стоимость бизнеса организации является
результатом воздействия многочисленных взаимосвязанных факторов.
Поэтому, информация необходимая для оценки бизнеса представляет
собой систему взаимосвязанных информационных блоков, среди
которых выделяется такой компонент, как система ключевых
показателей деятельности организации.
Особое внимание к данному компоненту учетно-аналитического
обеспечения обусловлено следующими аспектами.
Во-первых, в научном мире, более ста лет идут разработки
аналитических инструментов и методов их использования в практике
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принятия управленческих решений. В условиях усиления
конкуренции,
развития
международного
сотрудничества,
глобализации и интеграции экономики должна доминировать
концепция, не отрицающая значения финансовых показателей в
практике управления, но по-иному расставляющая приоритеты и
оценивающая влияние различных факторов.
Во-вторых, особое внимание к данному компоненту учетноаналитического обеспечения обусловлено тем, что совокупность
ключевых показателей будет отличаться по отраслям и сегментам
бизнеса. Она отражает особенности задач, решаемых менеджментом,
специфику финансово-хозяйственной деятельности предприятий
различной отраслевой принадлежности.
Рассмотрим
ключевые
показатели,
необходимые
для
определения стоимости бизнеса государственного унитарного
предприятия Республики Мордовия «Тепличное». ГУП РМ
«Тепличное» является коммерческой организацией и находится в
ведомственном подчинении Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия. Государственное Унитарное
Предприятие Республики Мордовия «Тепличное» − современное
агропромышленное предприятие, основной поставщик овощной
продукции города Саранска и Республики Мордовия. Основное
направление деятельности – производство овощей закрытого и
открытого грунта, картофеля и зерна [2].
Ключевые показатели деятельности предприятия, необходимые
для оценки стоимости бизнеса представлены в таблице 2.
Коэффициент
генерирования
доходов
−
показатель,
характеризующий возможности данной комбинации активов и
показывающий, сколько рублей операционной прибыли приходится
на один рубль, вложенный в активы данной компании. Коэффициент
генерирования доходов ГУП «Тепличное» является невысоким и
снижается за анализируемый период.
Коэффициенты
рентабельности
дают
обобщенную
характеристику эффективности работы предприятия в целом, поэтому
они являются важнейшими из всей совокупности показателей для
оценки
стоимости
предприятия.
Рентабельность
продаж,
рентабельность продукции и рентабельность собственного капитала
подтверждает
прибыльность
бизнеса
сельскохозяйственного
предприятия.
Таблица 2
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Ключевые показатели учетно-аналитического
обеспечения оценки бизнеса ГУП РМ «Тепличное» за 2011-2012гг.
Оценочный индикатор

2011 год

2012 год

Отклонение

Коэффициент
генерирования доходов
Рентабельность
собственного капитала
Рентабельность продаж
Рентабельность
продукции
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,09

0,06

-0,03

10,13

7,36

-2,77

14,15

10,63

-3,52

18,12

13,12

-5

1,43

2,27

0,84

Продолжение табл. 2
Коэффициент
финансовой
зависимости
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности
Уровень операционного
левериджа
Период оборота запасов
Производительность
труда
Фондоотдача активной
части основных средств
Объем безубыточности

0,799

0,798

-0,001

0,07

0,05

-0,02

164,08

135,45

-28,63

138,09

117,06

-21,03

897,53

948,31

50,78

8,83

8,98

0,15

137301,4

177017,7

39716,3

Коэффициент ликвидности и финансовой устойчивости –
финансовые показатели, необходимые для определения способности
предприятия погашать задолженность за счѐт текущих активов и
обеспечивать независимость от кредиторов. Значения данных
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финансовых коэффициентов превышают рекомендуемое нормативное
значение и свидетельствуют о финансовой устойчивости и
платежеспособности ГУП РМ «Тепличное».
Показатели оборачиваемости характеризуют уровень деловой
активности предприятия. Показатели деловой активности особенно
важно сравнивать со среднеотраслевыми, так как их величина может
существенно колебаться в зависимости от отрасли. Деловая
активность ГУП РМ «Тепличное» является не очень высокой и
отрицательно влияет на оценку бизнеса.
Операционный леверидж используется для того, чтобы
сбалансировать различные виды затрат, увеличить доход и дает
возможность увеличить прибыль при изменении соотношения
переменных и постоянных затрат. Операционный леверидж является
достаточно высоким, но рост себестоимости находит свое отражение и
в данном финансовом коэффициенте.
Производительность труда − важнейший экономический
показатель, характеризующий эффективность затрат труда в
материальном производстве как отдельного работника, так и
коллектива предприятия в целом. Производительность труда
персонала ГУП РМ «Тепличное» характеризуется положительной
динамикой.
Объем безубыточности является важнейшим показателем
стабильности
финансово-хозяйственной
деятельности.
Объем
безубыточности ГУП РМ «Тепличное» увеличивается и показывает
увеличение объема продаж для обеспечения рентабельности
деятельности.
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что
организация бухгалтерского учета и анализа должна быть положена в
основу
формирования
информационного
обеспечения
управленческого звена организации, которая позволяла бы
администрации и собственникам грамотно и оперативно формировать
управленческие решения. Это подтверждает вывод о том, что
совершенствование учетно-аналитического обеспечения предприятия
является
необходимым
условием
принятия
обоснованных
управленческих решений и определения стоимости бизнеса.
1. Смелик Р.Г., Кальницкая И.В. Совершенствование учетно-аналитического
обеспечения управления организацией // Экономический анализ: теория и
практика. – 2011. ғ 8 (215). С.17-28
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Статья посвящена проблемам принятия расходов на рекламу в расчет базы по
налогу на прибыль. Раскрыт порядок формирования таких расходов, условия их
признания и документального оформления. Дополнительно раскрыты особенности
признания наиболее распространенных способов рекламы.
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The article is devoted to the problems of making the cost of advertising in the
calculation base for income tax purposes. Discloses a procedure for the formation of such
costs, the conditions for their recognition and document. Additionally cleared up the
recognition of the most common ways of advertising.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Реклама – информация,
распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу
лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и
его продвижение на рынке[2]. Ключевым (а в какой-то мере и
смыслообразующим) в представленном определении является понятие
«информация», так как без информирования рынка невозможна
продажа продукции и продвижение предприятия. Способы такого
информирования весьма разнообразны: от печати простых листовок
до проведения полномасштабных рекламных акций. Каждое
рекламное мероприятие будет иметь соответствующий его масштабу
бюджет, что влечет формирование расходной части при расчете
налога на прибыль.
136

Цели статьи. В зависимости от сферы деятельности
организации, места и способа размещения рекламы необходимо
учитывать особенности принятия расходов на рекламу для целей
налогообложения. Решению данной проблемы и посвящена настоящая
статья.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. В соответствии с пп. 28 п. 1 ст. 264 Налогового
кодекса РФ к прочим расходам, связанным с производством и
реализацией, относятся расходы налогоплательщика на рекламу
производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ,
услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака
обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках, с учетом
положений п. 4 данной статьи.
Согласно п. 4 ст. 264 НК РФ к расходам организации на рекламу
в целях гл. 25 НК РФ относятся:
расходы на рекламные мероприятия через средства массовой
информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и
телевидению) и информационно-телекоммуникационные сети;
расходы на световую и иную наружную рекламу, включая
изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;
расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на
оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и
демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и
каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах,
выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и
знаках обслуживания, и (или) о самой организации, на уценку
товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные
качества при экспонировании.
Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление)
призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время
проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные
виды рекламы, не указанные в абз. 2 - 4 данного пункта,
осуществленные им в течение отчетного (налогового) периода, для
целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1%
выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 НК
РФ.
Решению проблем, связанных с применением данной нормы,
посвящены исследования экспертов, комментарии налоговых органов,
а также арбитражная практика.
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Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Как любые
расходы, расходы на рекламу в целях налогообложения прибыли
можно учесть при соблюдении ряда условий [1]:
– обоснованность, т.е. их экономическая оправданность, и
осуществление в рамках деятельности, направленной на получение
дохода;
– документальное подтверждение;
– принятие для целей налогообложения согласно Налоговому
кодексу РФ полностью или частично.
Первое условие предполагает наличие объективной связи
понесенных налогоплательщиком расходов с направленностью его
деятельности на получение дохода. Реклама продукции как раз
является действием, направленным на получение дохода, так как
связана с процессом реализации. Поэтому дополнительного
обоснование данного условия на практике, как правило, не требуется.
Второе условие связывает факт осуществления расходов на
рекламу с наличием ряда оправдательных документов. Особый
перечень документов, подтверждающих рекламные расходы,
законодательно не регламентирован. Исходя из стандартного набора
документов, подтверждающих факт осуществления расходов,
документы по расходам на рекламу могут включать:
– договор на изготовление рекламной продукции;
–
документы,
подтверждающие
факт
оказания
рекламораспространителем услуг по рекламе (акты оказанных услуг
(выполненных работ), технические задания, отчеты о рекламных
мероприятиях и т.п.);
– документы, подтверждающие оплату оказанных рекламных
услуг (выполненных работ);
– отчет рекламного агента, в котором расшифровываются
расходы и стоимость агентского вознаграждения, и др.
В ходе проверки налоговый орган может потребовать у
рекламодателя предъявить сами рекламные носители, например,
рекламные брошюры. Такие требования не основаны на прямом
указании в законе, так как Налоговый кодекс не содержит
дополнительных требований в отношении принятия расходов на
рекламу при расчете налога на прибыль, в частности, не содержит
требования об их подтверждении соответствующими материалами.
Рекламные материалы (брошюры, статьи, баннеры, стенды, листовки,
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аудио- и видеозаписи и т.п.) не являются документами,
подтверждающими расходы. Поэтому их наличие не является
обязательным, тем более, что, в договоре на изготовление рекламной
продукции, как правило, имеются все данные о ней (количество
экземпляров, формат, макет и т.п.). Кроме того, ст. 12 Закона «О
рекламе» предусматривает срок хранения рекламных материалов или
их копий, вносимых в них изменений, а также договоров на
производство, размещение и распространение рекламы в течение года
со дня последнего распространения рекламы или со дня окончания
сроков действия таких договоров, кроме документов, в отношении
которых законодательством РФ установлено иное.
Вместе с тем, наличие самих рекламных материалов не будет
лишним и поможет налогоплательщику избежать конфликтов с
налоговыми органами и отстоять свою позицию в суде. Например, при
рекламе в печатных изданиях проверяющим можно предъявить
экземпляр печатного издания, в котором размещена реклама, при
рекламе на радио и телевидении – эфирную справку, при наружной
рекламе, при участии в выставках – фотоотчеты, при рекламе в
интернете – распечатку страницы интернет-сайта, и т.п.
В отношение третьего условия у организаций могут возникнуть
трудности при принятии расходов при расчете налога на прибыль.
Согласно ст. 264 НК РФ расходы на рекламу делятся на две категории.
Первую можно условно назвать «ненормируемой», так как эти
расходы принимаются для целей обложения налогом на прибыль в
полном объеме. К ним относятся:
– расходы на рекламные мероприятия через средства массовой
информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и
телевидению) и информационно-телекоммуникационные сети;
– расходы на световую и иную наружную рекламу, включая
изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;
– расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на
оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и
демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и
каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах,
выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и
знаках обслуживания, и (или) о самой организации, на уценку
товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные
качества при экспонировании.
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Вторая группа расходов на рекламу включает все затраты на
рекламу, не попавшие в первую группу. Эти затраты учитываются
только в пределах лимита: в размере, не превышающем 1% выручки
от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ. При
этом данная норма не содержит четкой трактовки понятия «выручка
от реализации», в связи с чем возникает неопределенность
относительно включения в норматив суммы НДС.
С одной стороны, согласно ст. 249 НК РФ выручка определяется
исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные
товары, работы, услуги или имущественные права. Соответственно, и
норматив принятия расходов на рекламу к вычету нужно
рассчитывать исходя из сумм выручки с учетом НДС. С другой
стороны, хотя в определении норматива нет прямой ссылки на ст. 248
НК РФ, но в ней сказано, что при определении доходов из них
исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с
настоящим Кодексом налогоплательщиком покупателю. Таким
образом, при нормировании расходов на рекламу показатель выручки
берется за вычетом НДС.
В то же время, несмотря на неоднозначность толкования норм
на размер принимаемых для целей налогообложения расходов
включение или невключение НДС в размер выручки не влияет. В
данном случае бухгалтеру необходимо исходить из принципа
сопоставимости данных: если для расчета норматива выручка
включает НДС, то и расходы на рекламу необходимо рассчитывать
включая НДС. В этом случае по правилам бухгалтерского учета НДС
подлежит отражению на отдельном счете для принятия его к вычету, а
непосредственно сумма расходов на рекламу окажется «очищена» от
сумм налога.
Одновременно для бухгалтера возникает проблема принятия к
зачету НДС по полученным услугам по рекламе. Из-за несовпадения
налоговых периодов по налогу на прибыль и налогу на добавленную
стоимость возникают разные значения сумм расходов, принимаемых к
вычету в разных кварталах. При определении налоговой базы по НДС
с такой же периодичностью следует рассчитывать норматив, который
для целей налогообложения прибыли должен накапливаться
нарастающим итогом с начала года. Специалисты финансового
ведомства признали, что «входной» НДС по сверхнормативным
рекламным затратам, не принятый к вычету в одном квартале, можно
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вычесть в последующих кварталах, когда данные затраты
принимаются для целей налогообложения [3].
Таким образом, налоговый вычет по НДС, в части нормируемых
расходов на рекламу, придется формировать, принимая во внимание
все рассматриваемые расходы с начала года.
Рассмотрим некоторые возможные способы осуществления
рекламы и формирования расходов на нее.
Среди перечисленных в п. 4 ст. 264 НК РФ расходов на
рекламные мероприятия через средства массовой информации
названы объявления в печати, передача по радио и телевидению.
Размер расходов на рекламные мероприятия через средства массовой
информации в Налоговом кодексе не нормируется, и такие расходы
являются косвенными, сумма которых согласно п. 2 ст. 318 НК РФ в
полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и
реализации отчетного (налогового) периода.
Образцы реализуемых товаров в качестве рекламных расходов
имеют специфику учета. Продажу товаров, использованных при
оформлении комнаты образцов, обычно предполагается осуществлять
в течение некоторого периода, в котором данная комната будет
использоваться. Поэтому стоимость товаров, использованных в
качестве образцов, относится соответственно ко всему сроку, в
течение которого организация планирует их продавать. Поэтому
затраты не могут быть приняты в бухгалтерском учете в качестве
затрат. Период списания расходов по оформлению комнаты образцов,
а также стоимости товаров, использованных в качестве образцов,
устанавливается распоряжением руководителя организации исходя из
предполагаемого срока их использования. В целях исчисления налога
на прибыль рекламные расходы в виде расходов на оформление
комнат образцов учитываются в составе прочих расходов, связанных с
производством и реализацией, на основании подп. 28 п. 1 и п. 4 ст. 264
Налогового кодекса РФ. Дата признания расходов определяется в
порядке, установленном ст. 272 НК РФ, согласно которой расходы
признаются в том отчетном периоде, в котором эти расходы
возникают, исходя из условий сделок и принципа равномерного и
пропорционального формирования доходов и расходов.
Участие в выставке – это не простое посещение выставки или
присутствие на конференции, а оформление стенда, демонстрация
продукции или иное участие с целью расширения рынка сбыта своей
продукции и распространения сведений о ней. В целях бухгалтерского
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учета предварительная оплата аренды выставочных площадей не
признается расходом. Расходы признаются в соответствии с п. 18 ПБУ
10/99 в том отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и
иной формы осуществления (допущение временной определенности
фактов хозяйственной деятельности) при наличии условий, указанных
в п.16 ПБУ 10/99 [4]. Поэтому на дату закрытия выставки произойдет
признание расходов.
В целях налогообложения прибыли порядок определения даты
признания таких расходов организациями, применяющими метод
начисления, установлен ст. 272 НК РФ. В данном случае рекламные
расходы признаются на дату подписания акта приема-передачи
оказанных услуг с организатором выставки (подп. 2 п. 7 ст. 272 НК
РФ).
Торговое предприятие может оформить свою витрину
товарами, которые изначально были приобретены для перепродажи.
Это является рекламой и способствует реализации товара, так как
наглядно его демонстрирует. В результате экспонирования товары
могут полностью или частично потерять свои потребительские
качества. В этом случае возникают расходы, понесенные при
оформлении витрин: затраты на списание товаров, полностью
утративших свои потребительские качества в результате
экспонирования, либо на уценку экспонированных товаров,
потерявших свои потребительские качества частично.
В этом случае необходимо дополнительное документальное
оформление рекламных расходов, связанных с передачей товаров,
приобретенных для продажи, для оформления витрин. В организации
должен
быть
внутренний
организационно-распорядительный
документ с указанием ассортимента товаров, которые будут
использоваться для оформления витрин. На основании этого
документа можно будет оформить накладную на внутреннее
перемещение или передачу товара. Внутреннее перемещение товаров
учитывается отдельной строкой в товарном отчете. Согласно п. 4 ст.
264 НК РФ в целях налогообложения расходы на оформление витрин,
на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои
первоначальные качества при экспонировании, относятся к
ненормируемым рекламным расходам.
С целью привлечения внимания к продукции или товарам
устраиваются конкурсы, победителям в которых дарят призы.
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Проведение конкурса должно быть оформлено соответствующими
организационно-распорядительными
документами
(например,
распоряжением руководителя, положением о правилах проведения
конкурса, планом проведения рекламной акции т.д.). Рекламные
расходы в этом случае признаются в налоговом учете на дату
передачи товара победителю - физическому лицу в качестве приза.
Выводы. Таким образом, в данной статье освящены основные
вопросы и пробелы в законодательстве, связанные с признанием
расходов на рекламу для целей налогообложения. Обобщение учетноконтрольной практики позволяет решить часть возникающих проблем,
однако в условиях постоянного изменения законодательства и
судебной практики сформировать окончательное решение вряд ли
возможно.
1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. О рекламе. Федеральный закон от 13.03.2006 ғ 38-ФЗ.
3. Письмо Минфина РФ от 06.11.2009 ғ 03-07-11/285.
4. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Утв.
приказом Минфина России от 06.05.1999 ғ 33н.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах
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ринкової економіки кожне підприємство, організація або установа в
ході своєї діяльності постійно стикається з витратами, яких д багато і
без яких взагалі не може існування економіки. Оскільки, склад цих
витрат великий, всі мають на меті мінімізувати їх і оптимізувати
прибуток.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Дослідженням цієї
теми займалися визначні українські вчені такі як: Крикавський Є.В.,
Кальченко А.Г., Ларіна Р.Р., Михальчик Л.Ю., Гаджинский А.М.,
Амелькін В.І., Моисеева Н.К., Окландер М.А. та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Логістична
система на даному етапі розвитку ринкових відносин прямо впливає
на результати діяльності підприємств, тому її робота повинна бути
прибутковою та оптимальною. Оскільки, логістичні витрати прямо
пропорційно впливають на її ефективність це питання є актуальним і
на сьогодні не достатньо дослідженим.
Перш, ніж розпочати розглядати вплив логістичних витрат на
ефективність логістичної системи дізнаємось що являє собою
логістична система. Вивчаючи різні джерела можна стверджувати, що
єдиного підходу до визначення цього поняття не існує.
Ми виділили три підходи до визначення логістичної системи.
Амелькін В.І., Родников А.Н., Ларіна Р.Р., Неруш Ю.М , І.А. Леншин
та Ю.І. Смольняков трактують логістичну систему, як адаптивну
систему із зворотним зв‘язком, яка виконує ті чи інші логістичні
операції складається із підсистем і має розвинуті внутрішньо системні
зв‘язки та зв‘язки із зовнішнім середовищем.[1, 7, 9, 14 ]
Кальченко А.Г., М.А., Окландер, Михальчик Л.Ю. доводять, що
логістична система - напрям господарської діяльності, який полягає в
управлінні матеріальними потоками в сферах виробництва і обігу.
Характеристика логістичної системи пов‘язана з пошуком нових
можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків.[3, 9, 13]
В.Є. Ніколайчук визначає логістичну систему, як економічну
систему, яка має високі адаптивні властивості в процесі виконання
комплексу логістичних функцій і операцій [12].
На нашу думку, логістична система – це сукупність
взаємопов‘язаних підсистем, які в комплексі виконують логістичні
функції.
Логістична система складається, як правило, з кількох
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підсистем, включаючи функціональні та ті, що її забезпечують
(інформаційна, правова, кадрова та ін.); включає матеріальні засоби,
що забезпечують рух товарів логістичним ланцюгом (склади,
вантажно-розвантажувальні
механізми,
транспортні
засоби),
виробничі запаси та засоби управління всіма ланками згаданого
ланцюга; виконує ті чи інші логістичні функції та операції.
Формування логістичної системи підприємств зумовило появу
такого поняття як логістичні витрати.
Вивчивши ряд праць можна зробити висновок, що це поняття
трактується вченими в декількох напрямах. Крикавський В. Є.,
Гаджинский А. М., Яценко Г., Пономарьова Ю.В. говорять, що
логістичні витрати – це витрати, пов‘язані з виконанням логістичних
операцій, функцій і процесів (транспортування, складування,
пакування і т. п.) [2, 5, 13, 17].
Сумець О.М., Моісеєва Н.К., Сковронек Ч., Окландер М.А.
вважають, що логістичні витрати – це виражене у грошах споживання
живої праці, засобів і предметів праці, фінансові витрати, а також інші
від‘ємні наслідки надзвичайних подій, які викликані переміщенням
матеріальних благ (сировини, матеріалів, виробів) у підприємстві і
між підприємствами, а також утриманням запасів[9, 12, 15, 16].
Ми вважаємо, що логістичні витрати – це грошове вираження
сукупності витрачених матеріальних, трудових, фінансових,
інформаційних ресурсів підприємства, які пов‘язанні із забезпеченням
бізнес-процесів та операцій з переміщення матеріальних потоків у
межах логістичної системи.
Для детальнішого дослідження вважаємо за доцільне розглянути
класифікацію логістичних витрат.
За класифікацією А.Н. Роднікова до них відносяться
транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ), витрати по формуванню та
зберіганню запасів та адміністративні витрати. Частина ТЗВ залежить
від річної кількості замовлень, решта ТЗВ (прийомо-перевірочні,
транспортні витрати та ін.) залежить від розміру партії поставки.
Елементи логістичних витрат надані у табл.1. Оскільки логістичні
витрати входять до сукупних витрат підприємства і мають умовнопостійний або змінний характер вони лише покриваються доходом від
реалізації продукції, але не утворюють довгоочікуваний прибуток.[14]
Таблиця 1
Основні складові логістичних витрат [14]
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Знаючи, що ефективність логістичної системи проявляється в
досягненні результату від діяльності, вважаємо за необхідне навести
показники підвищення ефективності логістичної системи. Це може
відбуватися за рахунок екстенсивних факторів (кількісне нарощування
об'єму при якісній незмінності логістичної системи) та інтенсивних
факторів
(це
якісне
вдосконалення
логістичної
системи,
раціональніше використання наявних ресурсів)[6].
Економічна ефективність логістичної системи може бути
охарактеризована порівняно невеликою кількістю взаємозв'язаних
показників. Одним з узагальнених фінансових показників
функціонування логістичної системи є виручка від реалізації
продукції, надання послуг. Цей показник враховує і дає кількісну
оцінку
сукупному
впливу
внутрішньовиробничих,
зовнішньоекономічних і соціальних чинників. Для здійснення
логістичних операцій потрібні витрати ресурсів: праця персоналу,
зайнятого виконанням логістичних операцій; ресурси на створення
запасів в логістичній системі; частка основних виробничих фондів,
використовуваних для логістичних операцій. Використання
перерахованих ресурсів знаходить своє відбиття в показнику
логістичних витрат.
Недоліком є те, що логістичні витрати відображаються в
вітчизняному обліку на різних синтетичних рахунках і складно
спеціалістам виділити їх в одну групу і проаналізувати. Якщо
привести за приклад собівартість продукції, то ми знаємо що
логістичні витрати входять у цю групу витрат, а отже, і впливають на
її ціну, проте проаналізувати їх і виявити щляхи оптимізації складно,
оскільки не існує єдиного системного підходу.
Отож, для того щоб логістична система мала позитивні
результати необхідно досліджувати шляхи зниження логістичних
витрат. Пропонуємо навести деякі напрями витрат на яких необхідно
зосередити увагу:
146

1) Логістичні витрати є складовими накладних витрат
підприємства. Більша їх частина відображається в обліку у складі
рахунку 93 «Витрати на збут», зокрема: витрати на утримання
підрозділів підприємств, що пов‘язані зі збутом продукції; витрати,
пов‘язані з транспортуванням готової продукції; фактичні витрати на
гарантійне обслуговування; інші витрати, пов‘язані зі збутом
продукції. Необхідно аналізувати такі витрати, порівнювати планові з
фактичними, фактичні з попередніми періодами, виявляти вплив
чинників, які викликали їх зміни, встановлювати причини їх
виникнення.
2) До логістичних витрат за рахунком 92 «Адміністративні
витрати» частково належать: витрати на службові відрядження;
витрати на утримання інших матеріальних необоротних активів
загальногосподарського призначення; транспортні послуги; витрати
на охорону, аудиторські послуги, транспортні послуги, які також
потребують детального аналізу і виявлення впливу на них певних
чинників та причин їх збільшення.
Висновки. Отож, позитивний результат логістичної системи
може бути досягнутий шляхом зниження рівня логістичних витрат за
рахунок наступних дій:
1.Пошук більш дешевших замінників ресурсів з якісними
товарними характеристиками.
2.Укладення договорів з постачальниками і покупцями щодо
узгодженості налаштування частіших поставок сировини для
швидкого її обороту.
3.Зменшення транспортних витрат за рахунок пошуку якісних
транспортних засобів з мінімальними витратами при їх використанні
залежно від вантажопідйомності та швидкості руху.
4.Дослідити та визначити ті підрозділи підприємства і тих
працівників, які реально зайняті у процесі роботи підприємства, інших
відсіяти для зменшення витрат на їх утримання.
5.Своєчасно планувати та регулювати логістичні витрати,
аналізувати їхній вплив на фінансові результати діяльності
підприємств.
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У статті розглядаються складові логістичної системи «точно вчасно»,
аналізуються переваги та недоліки системи, проблеми та наслідки впровадження її у
діяльність підприємств.
Ключові слова: логістичні концепції, логістична система, логістика, система
«точно вчасно».
This article discusses the components of logistics system "just in time", analyzes the
advantages and disadvantages of the system, problems and consequences of its activities in
enterprises.
Keywords: logistics concept, logistics system, logistics system "just in time".

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Сьогодні
підприємства впорядковують виробничі та реалізаційні процеси,
застосовуючи нові технології, економніше використовуючи ресурси,
матеріали, деталі комплектування та покращуючи збутові процеси.
Важливе значення на підприємстві відіграють запаси, що є як
чинником ефективного функціонування, так і елементом мобілізації
фінансових ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Проблеми управління
логістичними процесами розглядали як вітчизняні, так і зарубіжні
вчені такі як, Гаджинский А.М., Смирнов І.Г., Мороз О.В., Огієнко
С.О., Азарян О.М., Амітан В.Н. та інші.
Цілі статті. Розглянути складові логістичної системи «точно
вчасно», аналізувати переваги та недоліки системи, проблеми та
наслідки впровадження її у діяльність підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Зміни в
управлінській орієнтації стали причиною розробки нової концепції
управління матеріальними потоками, що одержала назву «логістики».
Сутність концепції полягає в інтеграції всіх функціональних сфер,
пов'язаних із проходженням матеріального потоку від виробника до
споживача в єдиний комплекс, який називається комплексом
логістики.
Розглядаючи логістику в контексті управління, варто зауважити
на тому, що її головними завданнями є здійснення планування та
управління матеріальним потоком впродовж логістичного ланцюга з
метою задоволення виробничих потреб та потреб споживачів, а також
пошук компромісу між задоволенням інтересів споживачів та
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мінімізацією витрат підприємства.
Метою логістики в рамках логістичної концепції підприємства є
поставка товарів «точно вчасно» на основі використання системи
Канбан. Система «точно вчасно» (just-in-time, JIT) є системою
планування матеріально-технічного постачання, що передбачає повну
синхронізацію із виробничим процесом. В рамках цієї системи
сировина, та напівфабрикати подаються невеликими партіями
безпосередньо на потрібні ланки виробничого процесу, оминаючи
складські приміщення, а готова продукція відвантажується
споживачам безпосередньо по мірі завершення виробництва.
Цілями даної системи є запобігання збоям і порушенню процесу
виробництва, зробити систему гнучкішою, скоротити час підготовки
до процесу і всі виробничі терміни, звести до мінімуму матеріальні
запаси, усунути необґрунтовані витрати. Проектування і виробництво
в системі ЛТ є основою для виконання вище перерахованих цілей. [1,
c.251-252].
Управління запасами являє собою один із напрямків
логістичного управління на підприємстві. З погляду логістики, запаси
повинні бути мінімальними, однак забезпечувати безперебійну роботу
виробництва і задовольняти обсяги попиту на вироблений чи
реалізований товар [2, c.49-48].
Виробничий процес також ґрунтується на командній роботі.
Сенс командної роботи полягає у підвищені зацікавленості робітників
у результатах роботи усієї виробничої лінії.
В таблиці 1.1. наведено переваги та недоліки системи «точно
вчасно».
Таблиця 1
Переваги та недоліки системи «точно вчасно»
Переваги
Недоліки
складність
забезпечення
короткий виробничий цикл;
високої
узгодженості
між
висока оборотність активів;
стадіями
виробництва
відсутність або надзвичайно продукції;
низький рівень витрат на
значний
ризик
зриву
зберігання
виробничих
і
виробництва
і
реалізації
товарних запасів.
продукції.
Система «точно вчасно» (JIT) використовується такими
відомими фірмами, як «Дженерал моторс» (США), «Рено» (Франція),
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«Крафт, Інк.», корпорацією «ЗМ» та ін. Аналіз досвіду ряду фірм
Західної Європи, що запровадили систему, показує, що вона дає
можливість зменшити виробничі запаси на 50%, товарні запаси - на
8% при значному прискоренні оборотності оборотних коштів і
підвищенні якості продукції.
Система Канбан є чудовим інструментом поповнення запасів, і
якщо вона розроблена правильно, то здається ніби працює самостійно.
На сьогоднішній день існує багато вагомих причин та факторів, які
впливають на управління запасами та підприємством в цілому. Для
того, щоб впровадити на підприємстві дану систему, необхідно,
визначити поточний стан поповнення запасів, рекомендоване
майбутнє становище системи Канбан та орієнтовану вигоду від
впровадження даної системи. Подати отримані дані та рекомендації
керівництву.
На практиці розробка системи Канбан потребує великих зусиль,
не тільки для впровадження її в Україні, а й на території будь-якої
держави. Система Канбан, єдина з методик бережливого виробництва,
зачіпає всі сторони бізнесу та може мати серйозні наслідки у випадку
невірного виконання. Дана система забезпечує виробничі дільниці і
робочі місця всіма необхідними матеріалами в необхідній кількості та
в потрібний час. Одночасно суттєво знижує об‘єм всіх видів
матеріальних запасів, зводить до мінімуму виробничі простої,
скорочує сумарні затрати на виготовлення продукції. Впровадження
Канбан зменшує кількість випадків несвоєчасних поставок продукції
замовникам, суттєво покращує якість роботи на підприємствах, дає
змогу керівництву зосередитись на рішеннях стратегічних завдань [35,
c.29-36]
Висновки. Таким чином, логістика займає сьогодні центральне
місце в господарській практиці компаній. Аналіз повної вартості
товарів свідчить про постійне зниження питомої ваги виробничих і
торгових витрат та зростання витрат товарообігу - витрат на шляху
проходження матеріальних ресурсів від постачальників до виробників
і товарів від виробників до споживачів. Впровадження сучасних
логістичних технологій дозволяє на 30-50% скоротити всі види запасів
матеріальних ресурсів, на 25-45% - тривалість руху продукції від
первинного джерела сировини до кінцевого споживача, понизити
витрати на виробництво і дистрибуцію товарів, прискорити
оборотність оборотного капіталу підприємства, підвищити рівень
задоволеності споживачів якістю товарів і сервісу.
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научный оборот категорию «обязательственные риски». Автором предложена
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of liability risks.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. В процессе осуществления
финансово-хозяйственной деятельности организации сталкиваются с
различными обязательственными рисками, несущими угрозу
финансовой безопасности организации. Финансовая безопасность
представляет собой такое состояние финансовой системы
организации, при котором возможные угрозы нанесения ущерба его
активам, утраты ликвидности, устойчивости и независимости бизнеса,
а также прав собственности снижены до приемлемого (нормативного)
уровня и поддерживаются на этом либо более низком уровне. [1]
Цели статьи. Данная статья нацелена на разработку методики
оценки и учета обязательственных рисков с целью обеспечения
финансовой безопасности организации.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение
проблемы.
В
процессе
исследования
автором
проанализированы трактовки понятий «обязательства» и «риски». В
результате чего предлагается ввести в научный оборот категорию
обязательственные риски, которые представляют собой стоимостное
выражение вероятности неисполнения (ненадлежащего исполнения)
организацией своих обязательств в части кредиторской и дебиторской
задолженности, которое приведет к возникновению потерь, убытков,
недопоступлений планируемых доходов, прибыли. Для целей
финансовой безопасности организации в состав обязательственных
рисков следует включать кредитный риск в части предоставления
займа, риск неуплаты задолженностей, авансовый риск, валютный
риск.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Для оценки
обязательственных рисков автор предлагает использовать R-анализ
(или анализ коэффициентов, характеризующих финансовое
состояние). Риск неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обязательств контрагентом возникает в случае снижения уровня его
финансового состояния. Финансовое состояние организации – это
комплексное понятие, включающее систему абсолютных и
относительных показателей, отражающих наличие, размещение и
использование финансовых ресурсов.
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Для оценки и анализа обязательственных рисков автор
рекомендует использовать балльную методику оценки. Такая
методика не требует сложных расчетов и особых знаний. Она
основана на расчете показателей финансовой устойчивости, знакомых
любому экономисту.
Данная методика представляет собой расчет отдельных
показателей финансовой устойчивости контрагента и их балльной
оценки в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Границы балльной оценки показателей финансовой
устойчивости организации-контрагента
Показатели
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
критической
ликвидности

Условия
снижения
критерия
За каждые
0,01 пункта
снижения
снимается по
0,3 балла
За каждые
0,01 пункта
снижения
снимается по
0,2 балла

Границы классов согласно критериям
2-ой
3-й
4-й
5-й
класс
класс
класс
класс

1-й
класс

0,70 и
более –
14
баллов

0,690,50 –
13,8-10
баллов

0,490,30 –
9,8-6
баллов

0,290,10 –
5,8-2
балла

Менее
0,10 –
1,8-0
баллов

1и
более –
11
баллов

0,990,80 –
10,8-7
баллов

0,790,70 –
6,8-5
баллов

0,690,60 –
4,8-3
балла

Менее
0,59 –
2,8-0
баллов

Продолжение табл. 1
Коэффициент
текущей
ликвидности

За каждые
0,01 пункта
снижения
снимается по
0,3 балла

2и
более –
20
баллов;
1,70-2,0
– 19
баллов

Доля
оборотных
средств в
активах

За каждые
0,01 пункта
снижения
снимается по
0,3 балла

0,5 и
более –
10
баллов

0,490,40 –
9-7
баллов

0,390,30 –
6,5-4
балла

0,290,10 –
3,7-1
балл

Менее
0,09 –
0,7-0
баллов

За каждые
0,01 пункта
снижения
снимается по
0,3 балла

0,5 и
более –
12,5
баллов

0,490,40 –
12,2-9,5
баллов

0,390,20 –
9,2-3,5
баллов

0,190,10 –
3,2-0,5
баллов

Менее
0,10 –
0,2
балла

За каждые

1,00 и

1,01-

1,23-

1,45-

1,57 и

Коэффициент
обеспеченност
и
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
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1,691,50 –
18,7-13
баллов

1,491,30 –
12,7-7
баллов

1,29-1,0
– 6,7-1
балл

Менее
0,99 –
0,7-0
баллов

капитализации

Коэффициент
финансовой
независимости

0,01 пункта
снижения
снимается по
0,3 балла
За каждые
0,01 пункта
снижения
снимается по
0,4 балла

менее –
17,517,1
баллов

1,22 –
17,010,7
баллов

1,44 –
10,4-4,1
баллов

1,56 –
3,8-0,5
баллов

более –
0,2-0
баллов

0,50 и
более –
9-10
баллов

0,490,45 –
8-6,4
балла

0,440,40 –
6,0-4,4
балла

0,390,31 –
4,-0,8
балла

0,30 и
менее –
0,4-0
баллов

Итого баллов:

Х

10097,6
баллов

94,368,6
баллов

65,7-39
баллов

36,113,8
баллов

10,9-0
баллов

Резерв под
обязательствен
ные риски

Х

0%

10%

50%

60%

80%

Источник: собственная разработка на основании источника [2, с.
69-70]
Классификация предприятий по уровню финансового риска и
границы классов организаций согласно критериям оценки
рискованности финансового состояния по данной методике
следующие:
1-й класс – организации с абсолютной финансовой
устойчивостью и абсолютно платежеспособные, полное выполнение
обязательств в соответствии с договорами. Они имеют рациональную
структуру имущества и его источников, прибыльные (100-97,6
баллов);
2-й класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень
риска по задолженности, но еще не рассматривающиеся как
рискованные. Финансовые показатели в целом близки к оптимальным
значениям. Соотношение собственных и заемных источников
финансирования сдвинуто в пользу заемного капитала. Наблюдается
опережающий прирост кредиторской задолженности по сравнению с
приростом других заемных источников, а также по сравнению с
приростом дебиторской задолженности. Рентабельные организации
(94,3-68,6 баллов);
3-й класс – проблемные предприятия. У них либо
платежеспособность находится на границе минимально допустимого
уровня, а финансовая устойчивость нормальная, либо наоборот –
неустойчивое финансовое состояние из-за преобладания заемных
источников финансирования, но есть текущая платежеспособность.
При взаимоотношениях с ними риск потери средств маловероятен, но
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выполнение обязательств в срок представляется сомнительным (65,739 баллов);
4-й класс – предприятия с высоким финансовым риском. У них
неудовлетворительная структура капитала, платежеспособность
находится на нижней границе допустимых значений. Значительные
колебания прибыли (36,1-13,8 баллов);
5-й класс – предприятия высочайшего риска, практически
несостоятельные. Они неплатежеспособны и абсолютно неустойчивы,
убыточные (10,9-0 баллов).
На основе полученного значения фактического количества
баллов организации
присваивается соответствующий класс
рискованности и определяется сумма резерва под обязательственные
риски по данному контрагенту. Необходимо отметить, что такой
анализ следует проводить каждый год и по его итогам возможно
увеличение либо уменьшение суммы резерва под обязательственные
риски.
Рассмотрим данную методику на практическом примере
организации нашего региона. Предположим, что в октябре 2013 г.
организация А заключила договор на реализацию продукции с
организацией Б на сумму 15 000 000 руб. (в т. ч. НДС 20%). В момент
возникновения
обязательства
(дебиторской
задолженности)
необходимо проанализировать существующий обязательственный
риск. В качестве источников информации для проведения такого
анализа будет выступать бухгалтерский баланс организации Б за 2012
г. Расчеты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Анализ уровня обязательственных рисков организации Б
на 01.01.2012 г.
Показатель

Формула для расчета

Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
критической
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности
Доля оборотных
средств в

156

Фактическое
значение

Оценка,
баллов

1,48

14

1,61

11

2,76

20

0,26

2,8

активах
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
капитализации
Коэффициент
финансовой
независимости
ИТОГО
БАЛЛОВ:

Х

0,53

12,5

0,03

17,5

0,88

10

Х

87,8

Источник: собственная разработка
Проведенные расчеты показали, что организация Б относится к
организациям 2-ого класса рискованности. Поэтому в соответствии с
данными таблицы 1 риск по данному обязательству может быть
оценен в 1 500 000 руб. (15 000 000*10%).
Для учета обязательственных рисков автор предлагает создавать
резервы, которые в бухгалтерском учете следует отражать на
пассивном счете 64 «Резервы под обязательственные риски».
Корреспонденция счетов по применению данного счета представлена
в таблице 3.
Таблица 3
Предлагаемая корреспонденция счетов по учету резервов под
обязательственные риски
Содержание хозяйственной операции
Сформирован резерв под обязательственные риски
Сумма резерва под обязательственные риски направлена на
покрытие безнадежной задолженности
Присоединена к прибыли неизрасходованная сумма резерва
под обязательственные риски

Дт
91-4

Кт
64

64

74-2

64

91-1

Отражен финансовый результат

91-5
99

99
91-5

Источник: собственная разработка
Выводы. Организованный таким образом бухгалтерский учет
обязательственных рисков позволит организации поддерживать
финансовую безопасность на стабильном уровне.
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В статті розглянуто сутність поняття «інноваційний потенціал» та
«інноваційний клімат», визначено шляхи збільшення інноваційного потенціалу в
умовах нестабільної економіки, визначено зв'язок між інноваційною активністю
підприємства та вибором стратегії інноваційного розвитку.
Ключові слова: інвестиційний проект, ресурси, оцінка, ефективність, розвиток,
інноваційний клімат, інструменти, економічна нестабільність, діяльність, управління,
можливості.
Essence of concept «innovative potential» and «innovative climate» is considered in
the article, certainly ways of increase of innovative potential in the conditions of unstable
economy, certainly zv''yazok between innovative activity of enterprise and choice of
strategy of innovative development.
Keywords: investment project, resources, estimation, efficiency, development,
innovative kimat, instruments, economic instability, activity, management, possibilities.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. За умов
нестабільного зовнішнього середовища підприємства задля утримання
конкурентної позиції на ринку повинні постійно шукати нові, більш
ефективні методи господарювання, нові ринки збуту власної продукції
та резерви подальшого розвитку. Важливим також є постійна робота
над розробкою та впровадженням різноманітних інновацій, які дадуть
змогу забезпечити виживання підприємства в умовах жорсткої
конкурентної боротьби. Саме тому з метою ефективного
функціонування підприємств
і
забезпечення
їх
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конкурентоспроможності необхідно якісно розвивати інноваційний
потенціал. При цьому саме максимізацію інноваційної складової
можна вважати умовою сталого розвитку підприємства в сучасних
умовах, що вимагає від вітчизняних суб‘єктів господарювання
приділяти велику увагу управлінню власним інноваційним
потенціалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Проблема активізації
інноваційної діяльності підприємств розглядається в численних
працях таких зарубіжних і вітчизняних авторів як А. Сміт, Л. Вальрас.
Дж. Хікс, К. Маркс, М. Портер, М. Кондратьев, П. Ромер, М. ТуганБарановський. Також дане питання досліджували в своїх роботах і
вітчизняні науковці, а саме Ю. Бажал, Д. Богиня, О. Лапко,
А. Гальчинський, С. Покропившій, М. Крупко, В. Стадник,
Н. Подольчак, А. Колота, Л. Федулова, В. Рихтюк, О. Смірнова,
Й. Шумпетер. Останній наголосив, що прибуток є результатом нових
комбінацій, без розвитку немає прибутку, а без прибутку немає
розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Проте,
незважаючи на значну кількість досліджень зазначеної проблеми, досі
існують протиріччя щодо визначення змісту інноваційного
потенціалу. Іноді поняття інноваційний потенціал ототожнюють з
поняттями інтелектуальний, творчий або науково-технічний
потенціал. [1] У зв‘язку з цим ціллю даної статті є визначення сутності
та виявлення основних факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища, які здійснюють вплив на його формування.
Термін «інноваційний потенціал» має широкий спектр підходів
до його вивчення. Наприклад, І.Балабанов під інноваційним
потенціалом розуміє «сукупність окремих видів ресурсів, включаючи
матеріальні, інтелектуальні інформаційні та інші ресурси, необхідні
для здійснення інноваційної діяльності» [2]. Д. Кокурін вважає, що
«інноваційний потенціал містить невикористані приховані можливості
нагромаджених ресурсів, що можуть бути задіяні для досягнення
цілей економічних субєктів». А Гриньов розглядає інноваційний
потенціал як сукупність усіх наявних матеріальних і нематеріальних
активів підприємства [9]. Інноваційний потенціал визначається
сукупністю ресурсів різних видів [3]:
- матеріальних (технологічне та лабораторне устаткування);
159

- інтелектуальних (патенти, ліцензії, технологічна документація
тощо);
- фінансових (власний, позичковий, венчурний капітал тощо);
- трудових;
- інфраструктурних (власні підрозділи НДДКР, технікотехнологічні підрозділи, патентно-правові відділи тощо).
Важливу роль у підвищенні інноваційної активності
підприємств відіграє вибір та втілення в життя відповідної стратегії
інноваційного розвитку підприємства. Для цього потрібна інформація
щодо величини інноваційного потенціалу та рівня його використання.
Оцінка рівня інноваційного потенціалу є актуальним завданням,
оскільки це дасть змогу приймати стратегічні й тактичні рішення
щодо інноваційного розвитку підприємства й розвитку його стійких
конкурентних переваг. [5]
Розкриття інноваційного потенціалу пов‘язане з подоланням
зовнішніх бар'єрів, які можна охарактеризувати як інноваційний
клімат. Інноваційний клімат можна розглядати як всі фактори
зовнішнього середовища, що впливають на інноваційний потенціал
підприємства, а саме:
- можливості для виробництва нових або поліпшених видів
продукції або послуг;
- можливості для зміни соціальних відносин на підприємстві
(кадрові інновації);
- можливості для створення нових механізмів просування
продукції на ринок (ринкові інновації);
- можливості придбання ноу-хау, патентів;
- можливості для розробки нових методів управління
(управлінські інновації);
- законодавча база, низька ставка рефінансування, пільгове
оподатковування;
- взаємодія влади й бізнесу;
- практика комерціалізації технологій тощо.
Враховуючи вплив внутрішніх факторів на інноваційний
потенціал, слід зауважити, що процеси управління інноваційною
діяльністю значно залежать від інноваційної культури певної
організації. Інноваційна культура - це міра сприйнятливості
організації до нововведень, досвід впровадження нових проектів,
політика менеджменту в області інновацій, відношення персоналу до
інновацій. За участю інноваційної культури можна реально досягти
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прискорення й підвищення ефективності впровадження нових
технологій і винаходів, реальної протидії бюрократичним тенденціям,
сприяння розкриттю інноваційного потенціалу особистості тощо. [3]
Розвиток інноваційного потенціалу потребує залучення
фінансових і кадрових ресурсів, збільшення долі інноваційної
продукції в обсязі промислового виробництва, підвищення
інноваційної активності підприємств. Аналіз джерел фінансування
інноваційних заходів підприємств України за останні роки засвідчив,
що із загальної суми використаних на інноваційні цілі фінансових
ресурсів майже 60-70% становили власні кошти підприємств,
фінансування з державного бюджету дорівнювало приблизно 2-4%,
кредитні ресурси становили 2-3%, кошти інвесторів - 1-2%. Отже, з
наведених даних ми можемо побачити, що основним таким джерелом
є власні кошти суб'єктів господарювання, і очевидно, що у
майбутньому слід спиратися саме на них. Висока ризикованість
інноваційних проектів зумовлює низьку частоту коштів інвесторів і
кредитних ресурсів. [4]
Висновки. Перехід до інноваційної моделі розвитку
економіки — один з визначальних факторів економічного
зростання. Активізація інноваційного розвитку є одним з
найголовніших
способів
виживання
вітчизняних
суб‘єктів
господарювання в умовах жорстокої конкурентної боротьби. Саме
тому підприємствам в Україні слід приділяти більшу увагу вивченню
питань сутності та складових власного інноваційного потенціалу,
постійно відслідковувати зміни інноваційного клімату та працювати
над формуванням і вдосконаленням власної інноваційної культури. До
того ж, успішне управління інноваційним потенціалом у сучасних
умовах слід розглядати як умову забезпечення високого рівня
конкурентоспроможності підприємства, а отже і загалом
його
існування.
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По мере усиления конкуренции, стремительного развития и смены технологий,
растущей специализации бизнеса и усложнения бизнес процессов, усложняется и
управление хозяйствующим субъектом, что объясняет дальнейшее развитие
контрольных систем. В статье затрагивается вопрос целесообразности формирования
системы внутреннего контроля в организациях различной организационно-правовой
формы. Рассматривается сущность, задачи, цели и возможности системы внутреннего
контроля; отражена ее необходимость, законодательные аспекты внедрения и
регулирования на предприятии. Описаны основные подходы к формированию
системы внутреннего контроля, обусловленные организационно-правовой формой,
уровнем развития хозяйствующего субъекта; рассмотрены их преимущества и
недостатки.
Ключевые слова: Управление, внутренний контроль, СВК, ревизия, аудит,
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The further development of control systems is caused by a number of factors, such
as strengthening of a competition, changes and development of technologies, diversification
and complication of business processes. The article is devoted to the administrative review.
It touches upon the expediency of formation of the administrative review system in
organizations of different legal form. It describes the essence of the administrative review,
it‘s targets, facilities, legislative aspects and necessity of adoption to the organization. The
article concerns basic approaches to the formation of the administrative review, advantages
and disadvantages of the system, that depends on the legal form of the organization, it‘s
level of development and other features.
Keywords: Management, administrative review, administrative review system,
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Исследование современного нормативно-правового обеспечения
отражает различные аспекты необходимости внутреннего контроля.
Гражданский кодекс РФ (далее ГКРФ) (ст.2) гласит:
«предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
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прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке».
Федеральный закон от 08.08.2001 ғ129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
регламентирует, в общем, и целом формы, в которых
предпринимательская деятельность может производиться.
ГКРФ (ст.50) дифференцирует хозяйствующие субъекты:
«организации, преследующие извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо
не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не
распределяющие полученную прибыль между участниками
(некоммерческие организации)».
Пункт 2 вышеуказанной статьи ГКРФ гласит: «Юридические
лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться
в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных
предприятий».
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Сфера интересов
учредителей
(собственников)
коммерческих
структур
не
ограничивается только лишь получением прибыли, собственник
заинтересован в выполнении намеченных для организации целей,
сохранности его имущества, законности операций, эффективности
работы всего хозяйствующего субъекта в целом и др. В решении всех
перечисленных задач может помочь система внутреннего контроля
(далее СВК).
Цели статьи. Целью данной статьи является обоснование
необходимости СВК в организациях различной организационноправовой формы.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. Проблематика внутреннего контроля и аудита
широко рассматривалась Соколовым Б.; Кабашкин В., Мышов В.
занимались вопросами повышения роли внутреннего аудита и
контроля в условиях рыночной экономики; Гусарова Л. изучала
организационные моменты учреждения внутреннего аудита в
некоммерческих организациях.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Внутренний
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контроль – понятие не новое. Оно эволюционирует уже без малого три
столетия. Как внутренняя система контроля деятельности
организации, понятие сформировалось к началу 20 века. В наши дни
существует множество точек зрения о сущности внутреннего
контроля. В общем, виде внутренний контроль представляет собой
комплексное изучение деятельности организаций и их структурных
подразделений, экономической эффективности и законности
выполняемых операций, следования процедурам и предписанной
политике организации, состояния подконтрольных объектов,
надежности учетной информации и др. Внутренний контроль
является, по сути, неотъемлемой частью современной системы
управления
организацией,
позволяющей
достигать
целей,
обозначенных собственником, минимальными затратами. Таким
образом, можно сказать, что функции СВК вывели его за рамки круга
вопросов бухгалтерского учета.
Грамотно построенная СВК позволяет собственнику контролировать и управлять использованием ресурсов организации,
иметь
достаточную
степень
осведомленности
о
шагах
исполнительного
руководства,
руководству
–
оценивать
рациональность принимаемых решений, прослеживать ход их
выполнения, повысить качественные характеристики бухгалтерской
финансовой отчетности, предотвращать нежелательные последствия
хозяйственной деятельности, добиваться эффективности работы на
любом участке, структурном подразделении, филиале, а самой
организации приобретать конкурентные преимущества и повышать
финансовую устойчивость. Кроме того, наличие СВК, и отчета о
внутреннем контроле в составе финансовой отчетности – необходимое
условие для сотрудничества с крупными финансовыми учреждениями.
До 2013 г. вопрос создания службы внутреннего контроля
являлся правом организаций (за исключением кредитных
организаций, для которых это обязанность).
С 1 января 2013 г. согласно ст. 19 Федерального закона от
6.12.11 г. ғ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» все экономические
субъекты должны осуществлять внутренний контроль совершаемых
фактов хозяйственной жизни, а те, которые подлежат обязательному
аудиту, – также и внутренний контроль ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской отчетности (за исключением случаев,
когда руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета
на себя). Решение о введение бухгалтерского учета им самим может
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принять
руководитель
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства, соответственно в такой организации
необходимо осуществлять только внутренний контроль совершаемых
фактов хозяйственной жизни.
В той или иной мере внутренний контроль необходимо
формировать в любой организации. Тем не менее, стоит отметить, что
опыт формирования функционирующих и эффективных СВК в
российских
организациях
недостаточен.
Чем
сложнее
организационная структура хозяйствующего субъекта, чем шире
интересы и чем больше объемы деятельности, тем больше будет
требований к формируемой СВК, и тем актуальнее задача ее
внедрения.
Классификация систем внутреннего контроля обширна,
классифицировать можно по формам, стадиям, автоматизированности
контрольных процедур, полноте, периодичности, интенсивности
контроля и многим другим. Применительно к конкретной организации
необходимо уяснить следующее: построение эффективной СВК
зависимо от сложности организационной структуры, видов
деятельности, объемов деятельности, количества филиалов и
дочерних фирм, целесообразности контроля тех или иных процедур, и
в целом специфики хозяйствующего субъекта. В общем, СВК
необходима и присуща организациям крупного и среднего бизнеса.
На практике, СВК, организованная в рамках конкретной
организации может включать в себя следующие компоненты: служба
бухгалтерского учета; служба внутреннего аудита; ревизионная
комиссия; контрольно-ревизионная служба, а также любые другие
службы по усмотрению собственников экономического субъекта.
Служба бухгалтерского учета и сопряженный с ней
бухгалтерский контроль выполняет информационную функцию,
формируя информацию, необходимую менеджменту организации.
Служба внутреннего аудита создается в целях повышения
эффективности системы управления, подчиняется создавшему ее
органу (совету директоров или его специализированному комитету и
(или) исполнительному высшему органу управления), доносит до
руководства экономического субъекта данные анализа и оценки,
рекомендации, выявленные нарушения и другую информацию,
получаемую в результате проверок. На основе полученной
информации орган управления принимает соответствующие меры.
Организация службы внутреннего аудита – наиболее затратна, но и в
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то же время наиболее эффективна, за счет знания сотрудниками
службы специфики организации и определенных участков контроля.
Ревизионный
контроль
осуществляется
контрольноревизионной службой, действующей по заданию руководителя
организации либо собственника, и (или) ревизионной комиссией,
созданной в соответствие с федеральными законами «Об акционерных
обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью» и «О
производственных кооперативах». Главная задача ревизионного
контроля состоит в контроле сохранности товарно-материальных
ценностей и расследовании инцидентов расхождения фактических
данных
с
данными
бухгалтерских
регистров.
Согласно
законодательству РФ, общее собрание акционеров или учредителей
организации не вправе утверждать годовые отчеты, при отсутствии
заключения ревизионной комиссии или ревизора. Помимо этого,
ревизионная комиссия, ревизор либо аудитор, при необходимости,
вправе, в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах» потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров, для решения возникших вопросов.
Для организаций относящихся к среднему бизнесу, чаще
применяется структурно-функциональная форма СВК. В ходе
постановки структурно-функциональной СВК предусматривается
создание
пакета
внутренних
нормативных
документов
регламентирующих связи между структурными подразделениями, их
взаимодействие в проведении процедур внутреннего контроля.
Подобная форма СВК – менее затратна, нежели служба внутреннего
аудита, но в то же время и менее эффективна. Следует отметить, что
окончательное решение остается за руководителем хозяйствующего
субъекта, выбор формы СВК, с учетом специфики организации, может
предусматривать и смешанные решения.
Еще одним способом организации СВК – передача функций
СВК специализированной организации или внешнему специалисту на
договорных началах. Этот метод носит название аутсорсинга. В
качестве смешанного решения может выступать и консорсинг,
предусматривающий создание службы внутреннего аудита и
частичный аутсорсинг, при котором контроль остается зависимым от
собственников, то есть использование в работе СВК приглашенных со
стороны консультантов.
Среди функций СВК, выделяются следующие: законность,
контроль эффективности хозяйственных операций. Согласно
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положениям нового закона «О бухгалтерском учете», возлагают
ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций на
руководителей организаций.
Возникает вопрос, каким образом руководитель должен
осуществлять свои контрольные функции в конкретной организации?
Среди коммерческих субъектов, представленных в ГКРФ
(ст.50), наибольший интерес представляют акционерные общества
(далее АО), общества с ограниченной ответственностью (далее ООО),
а так же кооперативы.
В первую очередь следует обратиться к нормативно-правовой
базе, поскольку, сколько и какие органы контроля должны быть в
законодательстве, определяется, в первую очередь, требованиями
законодательства.
Например, для АО законодательством, а именно ГКРФ (ст.96104) и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года ғ208-ФЗ «Об
акционерных обществах», предусмотрено:
Высшим органом управления общества является общее
собрание акционеров. Совет директоров (наблюдательный совет)
осуществляет общее руководство деятельностью общества. В
обществе с числом акционеров менее 50 совет директоров
(наблюдательный совет) может не создаваться, и тогда его функции
осуществляются общим собранием акционеров, - в этом случае устав
должен содержать указание об определенном лице или органе, к
компетенции которого относится решение вопроса о проведении
общего собрания и об утверждении его повестки дня.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется
единоличным исполнительным органом (директором, генеральным
директором), уставом может быть предусмотрено наличие
одновременно с ним и коллегиального исполнительного органа
общества (правления, дирекции), - его председателем является лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа.
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной
деятельностью общества избирается ревизионная комиссия (ревизор)
общества, а также утверждается независимый профессиональный
аудитор (гражданин или аудиторская организация). Примечание:
Особенности создания и правового положения отдельных видов АО
определяются специальными федеральными законами и другими
правовыми актами РФ.
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Деятельность ООО регламентируется ГКРФ (ст.87-94), а так же
Федеральным законом от 8 февраля 1998 года ғ14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью».
Особенности ООО в сферах банковской, страховой и
инвестиционной деятельности, а также в области производства
сельскохозяйственной продукции определяются специальными
федеральными законами (закон ғ14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», п.2 ст.1).
В ООО, управление, а соответственно и контрольные функции,
регламентируемые государством, возлагаются на: высший орган
управления общества - общее собрание его участников. Руководство
текущей деятельностью общества осуществляется единоличным
исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом
(если таковой предусмотрен уставом). Уставом может быть
предусмотрено образование Совета директоров (наблюдательного
совета) общества. Уставом может быть предусмотрено образование
ревизионной комиссии (избрание ревизора), - если участников более
15, то образование ревизионной комиссии (избрание ревизора)
является обязательным. Членами единоличного и коллегиального
исполнительных органов, Совета директоров (наблюдательного
совета), ревизионной комиссии, а также ревизором могут быть и лица,
не являющиеся участниками общества.
Деятельность
производственных
кооперативов
регламентируется ГКРФ (ст.107-112), Федеральным законом от 8 мая
1996 года ғ41-ФЗ О производственных кооперативах, для
сельскохозяйственных
производственных
кооперативов
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года ғ193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации».
Высшим органом управления кооперативом является общее
собрание его членов. Если кооператив насчитывает более 50 членов,
может быть создан наблюдательный совет. В состав исполнительных
органов кооператива входят правление и (или) председатель
кооператива. В кооперативе с числом членов 10 и менее правление не
обязательно. Следует учитывать, что членами наблюдательного совета
и членами правления кооператива, а также председателем кооператива
могут быть только члены кооператива. Притом, член кооператива
одновременно не может быть членом наблюдательного совета и
членом правления (председателем) кооператива (закон «О
производственных кооперативах», ст.14).
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Кроме коммерческих организаций, указанных в ГКРФ (ст. 50), в
СВК нуждаются и другие хозяйствующие субъекты. К примеру, в
отношении кредитных учреждений действует Федеральный закон от
02.12.1990 ғ395-1 «О банках и банковской деятельности».
Нормативный акт определяет органы управления и контроля
кредитной организации в качестве общего собрания учредителей
(участников),
совета
директоров
(наблюдательный
совет),
единоличного исполнительного органа и/или коллегиального
исполнительного органа. Организацию СВК в кредитных
учреждениях регламентирует Положение ЦБР ғ242-П «Об
организации внутреннего контроля в кредитных организациях и
банковских группах», где устанавливаются правила организации
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских
группах, устройство и направления деятельности СВК, а также
особенности порядка осуществления Банком России надзора за
соблюдением установленных правил.
Помимо
вышеуказанных,
регламентируемых
законодательством, собственники и руководство экономического
субъекта, исходя из специфики организации и текущих потребностей,
могут создавать и другие службы контроля. К примеру: контрольноревизионная служба, служба внутреннего контроля, служба
внутреннего аудита, о которых говорилось ранее, служба
безопасности, отдел контроля качества и др. Важно, что, подчас, поразному называющиеся органы контроля в большей степени
дублируют работу друг друга. Обычно это приводит к их
неэффективности.
Формирование СВК – процесс не однодневный, а напротив,
трудоемкий и длительный, требующий от организации финансовых
вливаний, поиск и переподготовку кадров, решение организационных
вопросов. Поэтому руководству хозяйствующего субъекта важно
определиться со сферой деятельности и полномочиями контрольного
органа. Контрольно-ревизионная служба объективно необходима в
организации, где нет возможности либо необходимости в построении
эффективной многоуровневой системы внутреннего контроля. В такой
ситуации контрольно-ревизионная служба будет в основном занята
ретроспективным рассмотрением ошибок, выявленных расхождений и
их последствий. И если, к примеру, контрольно-ревизионная служба
ориентирована на уже произошедшие события, то служба внутреннего
аудита уже ориентируется на перспективу, и рассматривает события,
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которые могут негативным образом сказаться на деятельности
организации. Существенное различие и в плане объема сведений
получаемых
руководством
хозяйствующего
субъекта,
что,
несомненно, оказывает влияние на качество принимаемых
управленческих решений. Наличие того или иного контрольного
органа в организации не означает острой необходимости в другом, все
определяется, уровнем развития, нуждами и спецификой конкретного
экономического субъекта.
Помимо этого, ни один отдельный орган контроля не
охватывает всего перечня контрольных процедур и направлений.
Поэтому в случае принятия решения руководством экономического
субъекта о необходимости контрольного органа, подход к
организации СВК должен быть разносторонним и комплексным.
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The article deals with theoretical aspects of the real estate market. The state and
dynamics of the market in Ukraine are analyzed. The main problems and ways to improve
the development of this sector of the financial market are defined. The essence of
cooperation between the state of the real estate market is disclosed.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У часи
економічних перетворень інституційне середовище обороту
нерухомості постійно розширюється. У сучасній економіці
нерухомість може виступати і як товар, і як капітал, і як власність.
Змінюється чисельність інститутів та інституцій на ринку
нерухомості, а відповідно і змінюються відносини на ринку. Усе це
робить надзвичайно актуальним дослідження сутності нерухомості як
специфічної економічної категорії та визначення шляхів розвитку
даного сегменту ринку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Дослідженням питань щодо становлення,
розвитку ринку нерухомості займається багато вітчизняних і
зарубіжних учених. Серед них такі, як А. Асаул, І. Балабанов,
В. Гайдук, В. Горємикін, В. Григор‘єв, О. Гриценко, В. Зеленський,
С. Коростелєв, І. Кривов‘язюк, Н. Лебідь, А. Моченков, О. Мухін,
В. Павлов, І. Пилипенко, І. Тарасевич, Р. Дрейк, Дж. Фрідман,
Н. Ордуей, Г. Харрісон та інші. Не зважаючи на вагомий внесок цих
вчених у дослідження даної проблематики, питання щодо визначення
проблем й шляхів розвитку сучасного вітчизняного ринку нерухомості
потребують подальшого дослідження.
Цілі статті. Мета дослідження - розкрити економічну сутність
ринку нерухомості, визначити механізм та особливості його
функціонування в Україні, виокремити сучасні проблеми розвитку та
запропонувати шляхи удосконалення його функціонування.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З метою
розуміння категоріального апарату ринку нерухомості розглянемо
вихідні поняття цього сегменту ринку. Існує багато підходів до
визначення ринку нерухомості. Так, С. Мочерний зазначає, що „ринок
нерухомості – це особливий вид ринку, на якому об‘єктом купівліпродажу чи застави для отримання кредиту є нерухомість… один із
основних видів ринку, який у взаємодії з ринком товарів і послуг та
ринком капіталів визначає особливості господарського механізму
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сучасної регульованої економіки‖ [3]. М. Коваленко та Л. Радванська
вказують, що „ринок нерухомості – це система економічних,
цивільно-правових відносин, що виникають з приводу об‘єктів
нерухомості і прав на них, у межах якої формується попит,
пропозиція, ціна та вартість на зазначені об‘єкти‖ [6]. На думку
Л. Чубук „ринок нерухомості – це сфера укладання угод з
нерухомістю, згідно з якими передаються різноманітні (повні та
часткові) права володіння нею та здійснюються альтернативні
варіанти землекористування‖ [1]. У своїй праці Асаул А.М. зазначає,
що ринок нерухомості - це взаємозалежна система ринкових
механізмів, які забезпечують створення, передачу, експлуатацію і
фінансування об‘єктів нерухомості [1]. На думку інших вчених, ринок
нерухомості - це галузь вкладення капіталу в об‘єкти нерухомості з
метою отримання прибутку або ж з метою придбання нерухомості в
особисту власність. При операціях купівлі-продажу нерухомості
інвестори розглядають нерухоме майно не лише як товар, а,
насамперед, як фінансовий актив, що може принести дохід через
певний проміжок часу [5].
Усі названі визначення враховують таку особливість
нерухомого майна, як високий рівень диференціації прав на неї, що
зумовлює велику кількість можливих ринкових трансакцій стосовно
нього, які відрізняються обсягом і повнотою передачі правомірностей.
У більшості визначень, що нині використовують у науковій
літературі, нерухомістю вважають землю і все, що міцно, нерозривно
пов‘язане з нею природним чином (ліса, водойми, надра) або діями
людей (будівлі, споруди). Проте виникає питання, чи потрібно
розділяти земельну і нерухому власність, який характер зв‘язку існує
між землею і всім тим, що створено на ній?
Історичне походження нерухомості нерозривно пов‘язане із
землею. Остання є початковою формою нерухомості. Земля входить
до складу нерухомості як земельна ділянка (територія), що має певну
площу (розмір), фізичні властивості (якість і склад ґрунту, рельєф,
особливі кліматичні умови) та місцеположення (відстань) відносно
розташування джерел сировини, постачальників і споживачів, центрів
концентрації попиту, транспортних ліній і т. ін.
Фізична єдність землі та нерухомості виявляється у тому, що
капітальні вкладення (будівлі, споруди та ін.), які створює людина,
стають поліпшенням самої землі, її фізичними й економічними
властивостями. У цьому разі до нерухомості належать будівлі,
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споруди, квартири, приміщення, тобто ті вкладення, існування яких
неможливо без фізичного зв‘язку із землею. Але такий зв‘язок не є
абсолютним, тому що існує можливість фізичного переміщення
(наприклад, дачних будиночків, гаражів, торговельних кіосків). Проте
фізичне переміщення не змінює природи нерухомості, оскільки її
об‘єкти набувають функціональних властивостей тільки при їх
розміщенні на землі в певному місці. Наприклад, дача, розташована
всередині промислової забудови, перестає відповідати своєму
функціональному призначенню і втрачає свою корисність і вартість.
Отже, земля та інші об‘єкти нерухомості перебувають не лише у
фізичному, а й в економічному зв‘язку із землею. Це означає, що
економічна цінність землі залежить від тих об‘єктів, які на ній
розташовані, в свою чергу корисність та вартість самої нерухомості
визначається якісними характеристиками землі.
Такий взаємозв‘язок дає змогу розглядати нерухомість у двох
значеннях. У широкому розумінні нерухомість являє собою землю і
все, що з нею міцно пов‘язано, у вузькому нерухомість - це тільки ті
об‘єкти, які безпосередньо пов‘язані із землею. Суто економічний
зміст нерухомості можна визначити як матеріально-речову форму
капіталу, зрощеного із землею. Двоїстий підхід дає можливість
використовувати різні способи регулювання, управління нерухомістю,
механізми її оцінки й оподаткування. Нині в Україні існують різні
інститути регулювання нерухомої власності. Наприклад, Державний
комітет України із земельних ресурсів регулює земельні відносини. А
проблеми нерухомості у вузькому розумінні вирішує Державний
комітет України з будівництва та архітектури й інші установи.
Можна виділити такі сутнісні особливості ринку нерухомості,
як:
- специфічний порядок обігу об‘єктів, що проявляється в обігу
правомірностей, пов‘язаних із ними;
- висока роль фінансових інструментів;
- високий рівень трансакційних витрат;
- локалізованість, сегментованість і персоналізація ринків
нерухомості;
- обмеженість дії ринкового механізму, необхідність державного
регулювання;
- циклічний характер розвитку ринку;
- низька ліквідність об‘єктів нерухомості поряд з їх тривалою
присутністю на ринку.
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Як зазначалося вище, правомірностям, пов‘язаним із
нерухомістю, притаманний особливо високий рівень диференціації,
що зумовлює значну кількість операцій щодо їх обігу. Це випливає із
багатофункціональності об‘єктів нерухомості, можливості їх
тривалого використання. Іншим фактором, що призводить до
диференціації правомірностей, пов‘язаних із нерухомістю, є висока
ціна на її об‘єкти поряд із її необхідністю практично у всіх сферах
господарського та суспільного життя. Відповідно, ринок нерухомості
умовно можна поділити на два сегменти: ринок прав володіння
нерухомістю та ринок прав користування нерухомістю. На першому
здійснюється обіг повних наборів правомірностей, пов‘язаних із
нерухомістю; на другому - обертаються тільки окремі правомірності,
пов‘язані із нерухомістю, при чому титул власності на самі об‘єкти не
змінюється (права оренди, емфітевзису, суперфіцію, лізингу тощо).
Тісний зв‘язок ринку нерухомості з фінансовими інструментами
зумовлений високою вартістю створення об‘єктів нерухомістю, їх
високою ціною, а також високими трансакційними витратами на
ринку, що потребує залучення значних фінансових активів для його
ефективного фінансування. Крім того, фінансові інструменти
дозволяють опосередкувати операції по переходу правомірностей
(особливо в процесі інвестування у нерухомість), трансформувати
ризики, що виникають на ринку та підвищити ліквідність обігу [4].
Для фінансово-економічного обороту нерухомості важливою
властивістю стає її низька ліквідність, тобто нездатність швидко
перетворюватися на грошову форму. Нерухомість є одним з
найнизьколіквідніших активів фірм і підприємств. Однак, на відміну
від інших низьколіквідних товарів, нерухомість менше схильна до
інфляційного знецінення, внаслідок її взаємозв‘язку із землею.
Саме тому, що нерухомість (разом із землею) є обмеженим
благом, вона має здатність до рентоутворення Рента є „ціною
привілея‖ (Дж. С. Мілль), який має обмежені блага. Це означає, що
рента перестає бути феноменом тільки землі, а властива будь-якому
обмеженому чиннику виробництва. Існує економічна рента
унікальних та невідтворюваних видів нерухомості (наприклад,
пам‘ятки архітектури, історії та містобудування).
Нерухомість, на відміну від інших факторів господарської
діяльності, дає змогу отримувати дохід, який складається з ренти
(доходу від володіння обмеженим благом), прибутку від капіталу і
позичкового відсотка на вкладений капітал. Всі ці частини доходу
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можуть мати різну питому вагу в загальному доході від нерухомості
залежно від її виду. Наприклад, чим більше цінність нерухомості
залежить від її місцеположення (такі види, як торговельні
приміщення, ресторани, офіси), тим більшу вагу в доході має рента.
Дохід від виробничої нерухомості більшою мірою складається з
прибутку. А для інвестиційної нерухомості важливе значення має
можливість отримати відсоток на капітал.
Ефективне функціонування ринку нерухомості неможливе без
активного втручання держави. Необхідність спеціального державного
регулювання зумовлена особливостями економіко-правового обороту
нерухомості. По-перше, для нормального функціонування нерухомих
економічних ресурсів вплив держави має значно збільшуватися,
оскільки їй значно важче знайти способи ефективного
функціонування і захистити свою фізичну й економіко-правову
іммобільність. По-друге, нерухомість у будь-якому своєму вигляді
пов‘язана із землею, яка, будучи природною монополією, завжди
привертає велику кількість бажаючих привласнити її унікальний дохід
у формі ренти. По-третє, нерухомість прямо або непрямо пов‘язана з
багатьма іншими природними і суспільними явищами (природними
ресурсами, екологічним станом навколишнього середовища,
людським існування та ін.). По-четверте, у нерухомості
сконцентрована значна частка суспільного й індивідуального
багатства, що глибоко впливає на відтворювальні процеси в економіці
(цінові пропорції, ділові цикли, інвестування і заощадження).
Міра розвинутості ринку нерухомості багато в чому залежить
від формування його інфраструктури, яка включає в себе різноманітні
операції і послуги, що надаються на ньому.
Нині в Україні в ринковій структурі найбільш істотними є
ріелтерські послуги. Діяльність ріелтерських послуг пов‘язана з тими
видами трансакційних витрат, що виникають у зв‘язку зі збиранням,
обробкою інформації, добором необхідних варіантів, забезпеченням
достовірності відомостей про покупців, продавців, попит, пропозиції,
ціни. Саме на етапі цієї діяльності починається процес страхування і
захист правомірностей як реального, так і потенційного власника.
Формування та розвиток досліджуваного ринку є процесом
регулювання потреб суспільства у нерухомості. Конкуренція на ринку
нерухомості, з одного боку, є найважливішою умовою його існування
та розвитку, саме вона змушує учасників ринку постійно
впроваджувати
найбільш
ефективні
способи
виробництва,
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запропонувати нові концепції та цінові пропозиції, здійснювати
роботу у нових сегментах. З іншого боку, форми прояву та зміст
конкуренції, передусім, обумовлені станом ринку, його тенденціями
та цивілізованістю [3].
Ціни на українському ринку нерухомості визначаються
сукупною дією різних факторів. Найбільш важливим з них є такі:
1. Наявність вільних коштів у покупців (фізичних та юридичних
осіб).
2. Доступність і ціна кредитів для фізичних осіб на купівлю
нерухомості.
3. Наявність або відсутність в інвесторів можливості
альтернативного вкладення коштів із більшою дохідністю, ніж на
ринку нерухомості.
4. Обсяг пропозиції на первинному та вторинному ринках
нерухомості.
5. Потреба будівельних компаній в оборотних коштах (понад ті,
що вони можуть узяти в кредит у банків).
6. Доступність кредитних ресурсів для будівельних компаній [2].
Важкість та суперечності становлення та розвитку ринку
нерухомості в Україні пов‘язані, передусім, із тим, що відсутні:
- наукові методики та методології управління у сфері
нерухомості (тобто майже не існує професійних підходів до
управління нерухомістю - у силу нововведень та відсутності єдиного
термінологічного апарату);
- критерії в оцінки процесів розвитку даної сфери;
- системи ризиків у сфері нерухомості та можливості управління
ними, практичного досвіду праці висококваліфікованих спеціалістів;
- комплексна інформатизація всіх учасників даного ринку
(доступна всім єдина інформаційна база);
- правова база, що регламентує відносини, які розвиваються та
удосконалюються в даній сфері;
- моніторинг стану ринку нерухомості в регіонах та країні;
- стандарти послуг у сфері управління нерухомістю;
- спеціалізована підготовка кадрів для підприємницьких
структур, що працюють з нерухомістю, та для структур органів влади,
що управляють нею.
Таким чином, ринок нерухомості має такі тенденції розвитку:
1. Загальне збільшення обсягів вводу житла в регіонах.
2. Посилення конкурентної боротьби у зв‘язку зі збільшенням
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кількості фірм, що працюють з нерухомістю.
3. Зміна структури житлового фонду.
4. Перевищення попиту над пропозицією.
5. Переміщення будівництва в екологічно чисті райони міст.
Висновки. Узагальнюючи наведене вище, можна зробити
висновок, що основним шляхом до покращення ринку нерухомості є
врахування переваг європейської концепції розвитку та стимулювання
ринку нерухомості, а саме: припинити політику приватизації; зробити
акцент на розвиток малоповерхового будівництва зі створенням умов
життя, близьких до міських; стимулювання рентного житла, а не його
придбання.
З метою надання якісних послуг, запобігання помилок,
правопорушень чи зловживань особами, які надають послуги щодо
операцій з нерухомістю, необхідно встановити загальні стандарти
здійснення цього виду діяльності юридичними та фізичними особами.
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В статті розкрито сучасні підходи у визначенні змісту економічного аналізу.
Визначено місце економічного аналізу в управлінні підприємством.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Актуальність
теми полягає в тому, що аналіз діяльності підприємства виступає
однією із передумов ефективного його функціонування. На базі
отриманих в ході аналізу та оцінки стану підприємства результатів
приймаються тактичні та стратегічні управлінські рішення для
здійснення заходів щодо покращення діяльності підприємства.
Наведені обставини визначають необхідність і важливість
здійснення повноцінного, об‘єктивного економічного аналізу та
оцінки стану промислових підприємств, формування його
методологічного інструментарію як необхідної бази для виявлення
ресурсів і напрямів їхньої діяльності на перспективу, розробки на цій
основі проекту заходів для подальшого розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. В роботах сучасних
українських та російських вчених, таких як Чуєв І.Н., Чуєва Л.Н.,
Савицька Г.В., Любушин Н.П., Коваленко Т.В., Купалова Г.І. та інших
розглянуто як теоретичні основи комплексного аналізу, так і окремі
складові елементи економічного аналізу господарської діяльності
підприємства. Проте, в їхніх працях розглянуто, як правило, лише
частину напрямків комплексного аналізу, який показав би загальну
картину стану підприємства. Відтак, вимагають доповнення
теоретичні та методичні підходи щодо висвітлення змісту та ролі
економічного аналізу в управлінні господарською діяльністю
підприємства.
Цілі статті. Метою дослідження даної статті є розкриття змісту
економічного аналізу та його ролі в управлінні підприємством.
Виходячи з поставленої мети, сформульовано і вирішено
наступні завдання:
уточнено сутність поняття «економічний аналіз»;
окреслено місце економічного аналізу в управлінні
підприємством.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Багато вчених
сучасності досліджували економічний аналіз господарської діяльності
підприємства, внесли значний доробок в розвиток цієї сфери.
Одні вчені досліджують саме значення аналізу і з нього
виділяють економічний аналіз, інші починають із визначення
економічного аналізу. Так, до них належать Болюх М.А., Бурчевський
В.З., Коваленко Т.В., Савицька Г.В., Чуєв І.Н. та Чуєва Л.Н., які
визначили: аналіз – поділ явища чи предмета на його складові частини
для подальшого вивчення їх як частин цілого; економічний аналіз –
сукупність загальнотеоретичного економічного аналізу, який вивчає
економічні явища і процеси на макрорівні і конкретно-економічного
аналізу на мікрорівні [1; 2; 6; 7; 8].
Купалова Г.І. виділила економічний аналіз як науку – це система
спеціальних знань з дослідження організації, структури і стану
господарського життя або окремої сфери економічної діяльності для
узагальнення передового досвіду та виявлення невикористаних резервів
підвищення їх ефективності та АГД (аналіз господарської діяльності) –
як економічний аналіз результатів діяльності підприємства, при якому
комплексно оцінюється її відповідність поставленим меті і завданням
[4].
Любушин Н.П. дає наступне визначення: економічний аналіз –
це систематизована сукупність методів, способів, прийомів,
використовуваних для одержання висновків і рекомендацій
економічного характеру відносно деякого суб‘єкта господарювання [5,
с. 5].
Кривов‘язюк І.В. розглядає економічний аналіз як один з етапів
процесу діагностування стану підприємства, який передує прийняттю
управлінських рішень та являє собою самостійний напрям зі своїми
прийомами, елементами і методами проведення [3].
У нашому дослідженні ми визначаємо економічний аналіз як
сукупність методів та прийомів, що застосовуються для дослідження
змін у господарській діяльності підприємства, виявлення факторів що
впливають на них та для надання висновків та пропозицій з приводу
підвищення ефективності діяльності економічних суб‘єктів.
Центральне місце в економічному аналізі займає комплексний
аналіз господарської діяльності підприємств. Цей вид аналізу вимагає
розгляду всіх економічних явищ і процесів виробничо-господарської
діяльності як складових частин єдиної системи, взаємозв‘язаних і у
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комплексі. Комплексне дослідження дозволяє надати об‘єктивну
інформацію щодо ситуації на підприємстві. На основі результатів
такого аналізу господарської діяльності найефективніше розробляти
подальшу стратегію функціонування підприємства.
Роль аналізу в управлінні виробництвом зростає внаслідок того,
що в сучасних умовах змінюється механізм господарювання,
принципи та методи управління. Обмеженість ресурсів і необхідність
вибору змушують керівників постійно проводити дослідження в
області ринків збуту, джерел сировини, вивчення попиту,
ціноутворення, що повинно забезпечити підвищення ефективності
виробництва.
Місце аналізу в системі управління слід відобразити наступною
схемою (рис. 1).
Мета аналізу діяльності господарюючих суб‘єктів будь-якої
форми власності – підготувати інформацію для прийняття рішень.
Відомо, що система управління складається з наступних
взаємопов‘язаних функцій: інформаційне забезпечення управління –
збір, обробка, систематизація і групування інформації про економічні
процеси і явища; аналіз ходу економічної діяльності та її результатів,
оцінка можливостей економічної діяльності; планування – оперативне,
поточне, перспективне; прийняття управлінських рішень.
Ресурси

Керована система (виробництво
та ін. діяльність)

Продукція,
послуги

Керуюча система

управління
Планування

Облік

Аналіз

Управлінське
рішення

Рис.1. Місце економічного аналізу в системі управління [6, с.17]
Інформація
для
прийняття
управлінських
рішень
підготовлюється за трьома напрямками:
– оцінка досліджуваних явищ;
– аналіз – встановлення причинно-наслідкових зв‘язків і
оцінка «сили впливу» окремих факторів на результат;
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прогнозування наслідків прийнятих рішень.
Планування представляє дуже важливу функцію в системі
управління виробництвом на підприємстві. З його допомогою
визначаються напрямок і зміст діяльності підприємства, його
структурних підрозділів і окремих працівників. Для управління
виробництвом потрібно мати достовірну інформацію про хід
виробничого процесу, про хід виконання планів, а також про тенденції
та характер змін в економіці підприємства.
Для оптимізації управління необхідно мати чітке уявлення про
тенденції та характер змін в економіці господарюючого суб‘єкта.
Досягнення даної інформації можливе тільки на основі економічного
аналізу. У процесі аналізу первинна інформація перевіряється.
Визначаються відповідність встановленим формам, правильність
арифметичних підрахунків, свідомість і порівнянність показників.
Потім інформацію обробляють; проводять загальне ознайомлення з
документами, їх змістом; визначають і порівнюють відхилення;
визначають вплив факторів на аналізований об‘єкт, виявляють резерви
і шляхи їх використання, а також недоліки. Результати аналізу
систематизуються, узагальнюються. На основі результатів аналізу
розробляють і обґрунтовують управлінські рішення.
Прийняття рішень вимагає розробки кількох варіантів
вирішення господарських ситуацій, їх обґрунтування шляхом
проведення економічного аналізу, вибору найкращого варіанту
управлінського рішення. На основі результатів аналізу приймаються
управлінські рішення. Звідси випливає, що економічний аналіз
обґрунтовує управлінські рішення, забезпечує об‘єктивність і
ефективність управління виробництвом.
Велика роль приділяється аналізу в справі визначення й
використання резервів підвищення ефективності виробництва. Він
сприяє ощадливому використанню ресурсів, виявленню і
впровадженню передового досвіду, наукової організації праці, нової
техніки і технології виробництва, попередженню зайвих витрат і т.д.
Використання економічного аналізу фінансово-господарської
діяльності як системи інформаційної підтримки, засобу обґрунтування
та інструменту моніторингу управлінських рішень сприяє
підвищенню якості й результативності етапів його прийняття та
процесу загалом, дозволяє скоротити витрати управління в частині
інформаційних, трудових, фінансових ресурсів [3].
–
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Висновки. Таким чином, аналіз господарської діяльності є
важливим елементом в системі управління виробництвом, дієвим
засобом виявлення внутрішньогосподарських резервів, основою
розробки науково обґрунтованих планів і управлінських рішень.
Економічний аналіз займає суттєве місце в забезпеченні виконання чи
не найважливішої вимоги до управлінських рішень – наукового
обґрунтування варіантів таких рішень, досягнення максимальних
економічних результатів за мінімальних витрат ресурсів.
Але сутнісне наповнення економічного аналізу – комплексне
вивчення діяльності підприємства у відповідності з поставленими
цілями, представлене через систему економічної інформації.
Комплексність аналізу дозволяє менеджерам оперативно ліквідовувати
недоліки в процесі виробництва, комплексно узагальнювати
досягнення, результати діяльності за відповідні періоди часу,
розробляти заходи, спрямовані на зростання ефективності виробництва.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасні
ринкові умови господарювання потребують від підприємств
підвищення ефективності
виробництва, конкурентноздатності
продукції на основі впровадження досягнень науково-технічного
прогресу, ефективних форм господарювання і управління
виробництвом, активізації підприємництва. На зміну плановій
економіці прийшли ринкові відносини, проте багато підприємств
продовжують працювати без урахування нових умов. В умовах ринку
для забезпечення економічного розвитку підприємства змушені
постійно контролювати і підвищувати економічну ефективність своєї
діяльності.
В процесі переходу від планової до ринкової економіки деякі
аспекти економічного аналізу вдосконалились але в цілому методика
аналізу залишається без змін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Питанням аналізу
виробництва та реалізації продукції приділяли увагу багато авторів,
однак слід відмітити дослідження таких вітчизняних науковців з
бухгалтерського обліку, як Ф.Ф.Бутинець, О.В. Коновалова,
І.Д. Лазаришина , І.Я. Мендела , Є.В. Мних , С.З. Мошенський,
О.В. Олійник, В.П. Пантелеєв, Г.В. Савицька , Л.І. Слюсарук,
В.О. Шевчук, Л.Й. Юрківська. В дослідженнях цих авторів розкрито
історію розвитку аналізу в цілому та методику аналізу виробництва та
реалізації продукції зокрема. Проте невизначеним залишається
подальша перспектива розвитку показників виробництва та реалізації
продукції, що зумовило актуальність даного дослідження.
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Цілі статті. Метою написання статті є порівняння показників
аналізу виробництва та реалізації продукції в період планової
економіки та сучасних ринкових умовах, окреслення подальших
шляхів вдосконалення методики аналізу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В ринкових
умовах підприємства самостійно обирають умови виробництва та
реалізації продукції. Результатом ефективності прийнятих рішень є
рівень виручки від реалізації, дохіду, прибутку. Однак оцінку
діяльності підприємства можна здійснити лише порівнявши отримані
показники з показниками попередніх періодів, інших підприємств, що
досягається при проведенні аналізу виробництва та реалізації
продукції.
В умовах планової економіки основним завданням аналізу
показників виробництва та реалізації продукції був нагляд та контроль
за виконанням державних завдань, прийнятих обов‘язків, щодо
виробництва та реалізації продукції, а в умовах ранкової економікиоцінка якості формування виробничої програми, напруженості та
обґрунтування планів діяльності як у цілому, так і окремих
виробничих підрозділів; визначення основних факторів, що вплинули
на загальні обсяги виробництва та реалізації; виявлення та освоєння
резервів збільшення виробництва та реалізації. Завдання аналізу
показників виробництва та реалізації за досліджуваний період суттєво
розширились. Сьогодні користувачам результатів аналізу недостатньо
представити тенденцію та стан обсягів виробництва щодо збільшення,
зменшення, фактори, що на це вплинули, виникає питання щодо
якості отриманих показників. Дана ситуація зумовлена автономністю
підприємства, коли критерієм ефективності його діяльності є не лише
виконання програми, а отриманий прибуток у короткостроковому та
довгостроковому періоді.
Також в періоди планової та ринкової економік була поставлена
різна мета аналізу. За часів ринкової економіки метою аналізу було
виявлення резервів збільшення обсягів продукції на основі
покращення використання наявних потужностей, трудових та
матеріальних ресурсів. А з переходом до ринкової економіки мета
дещо змінилась, основним стало визначення конкурентних позицій
підприємства та його здатності до швидкого маневрування ресурсами
при зміні кон‘юнктури ринку.
Причинами відхилень від плану при плановій економіці були :
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– заниження завдань при наявності невикористаних резервів
виробничих потужностей;
– зміна залишків незавершеного виробництва, напівфабрикатів:
пришвидшення
або
уповільнення
технологічного
процесу;
прихований брак; врахування анульованих замовлень; недостачі
деталей та напівфабрикатів; віднесення до готової продукції
незавершене виробництво; штучно списаних матеріалів на
незавершеного
виробництва;
необґрунтоване
використання
виробничого резерву за рахунок порушення ритмічності виробництва.
З переходом до ринкової економіки з‘явились нові напрямки
аналізу показників виробництва та реалізації продукції:
- аналіз діяльності за сегментами: оцінка діяльності підрозділів;
- аналіз виконання договірних зобов‘язань: аналіз обґрунтування
та ефективності формування договорів, аналіз виконання замовлень за
асортиментом і якістю продукції, аналіз виконання замовлень за
поставками продукції у встановлений термін, аналіз наслідків
невиконання замовлень за поставки.
Можливості використання отриманої інформації теж зазнали
змін, зокрема прогнозування можливих варіантів діяльності
підприємства: втримання конкурентних позицій, можливість
маневрування ресурсів тощо. Це вимагає представлення інформації
відповідно до індивідуальних запитів користувачів даних аналізу
виробництва та реалізації продукції, порівняння отриманих даних з
аналогічними показниками конкурентів. Джерела інформації зазнали
змін у розрізі внутрішньої звітності. Для виробничих підприємств
можуть використовуватися такі форми внутрішньої звітності:
- щоденна звітність (звіт про постачання матеріальних
цінностей, звіт про виробництво готової продукції, звіт про продажі );
- щотижнева звітність (звіт про запаси, звіт про рух грошових
коштів, звіт про виробництво продукції (виконання робіт, надання
послуг);
- щомісячна звітність, яка повинна містити в собі зведені
показники по підприємству в цілому для оцінки його фінансового
стану.
В умовах планової економіки мали місце численні звіти, які
відрізнялись щодо підприємств різних галузей. В сучасних умовах
чинним законодавством затверджено перелік форми звітності
(фінансової, статистичної, податкової), регістри обліку, а також
загальний перелік обов‘язкових реквізитів, що повинні містити
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первинні документи. В той же час внутрішні звіти складають за
довільною формою.
Вимоги до результатів аналізу в умовах планової економіки
були чіткими: розрахунок визначеної кількості показників та
наведення причин їх зміни. В сучасних умовах на працівників, що
здійснюють аналіз, покладено прогнозну функцію, що вимагає
подальшого розширення системи показників.
Аналіз показників виробництва та реалізації зазнав значних
змін, виокремився такий напрям як маркетинговий аналіз.
У своїх дослідження Є.В. Мних виділяє наступні напрями
аналізу виробничої програми [6, с.202-203]:
– маркетинговий аналіз виробництва і продажу продукції;
– аналіз інтегрованості стратегічних і тактичних цілей
виробництва;
– аналіз виробничого потенціалу та резервів виробництва і
продажу;
– функціонально-вартісний аналіз виготовленої продукції.
Також існує інший підхід щодо визначення напрямків
економічного аналізу. В своїх роботах автори Т.Д. Костенко, [3]
розглядають методику аналізу основної операційної діяльності у
контексті процесів виробництва і реалізації продукції, товарів та
послуг, тобто виділяють такі основні напрями економічного аналізу:
- оцінка якості складання та виконання виробничих планів
(виробничої програми) підприємства;
- визначення впливу чинників на виконання плану з виробництва
продукції (товарів, робіт, послуг);
- підрахунок резервів можливого збільшення обсягів
виробництва і реалізації продукції за рахунок застосування системи
заходів організаційно-технічного характеру.
Окремої уваги потребує виникнення окремого маркетингового
аналізу, який передбачає [10] :
- аналіз кон‘юнктури ринку на основі розрахунку коефіцієнта
попиту до доходу;
- аналіз цінової політики на основі оцінки впливу типів ринку на
цінову політику, дослідження методів ціноутворення, виявлення
факторів впливу на цінову політику, визначення умов і методів
формування початкової ціни на товар, оцінка варіантів зміни ціни
конкурентами;
- аналіз системи розподілу продукції на основі дослідження
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динаміки, структури каналів збуту та системи розподілу продукції,
оцінка частки підприємства на ринку;
- аналіз конкурентоспроможності продукції.
Одним із важливих методів маркетингового аналізу є
математичне моделювання. Воно дає можливість вивчити кількісні
взаємозв‘язки і взаємозалежності моделюючої системи та
вдосконалити її подальший розвиток та функціонування. Математична
модель являє собою систему математичних формул, нерівностей або
рівнянь, які адекватно описують явища та процеси, що властиві тому
чи іншому об‘єкту.
Доцільним вважається також дослідження в маркетинговому
аналізі кон‘юнктури ринку та економіко-статистичних методів, за
допомогою яких визначається структурні показники через обробку і
вивчення динамічних рядів. До них відносять кореляційнорегресійний аналіз, індексний метод, аналіз рядів динаміки, аналіз
динаміки кон‘юнктури, метод середніх величин, аналіз часових
коливань, а також групу евристичних методів.
Основною проблемою маркетингового аналізу в системі
економічного аналізу є відмінність даних для розрахунків: даних
бухгалтерського обліку та результатів маркетингових досліджень.
Невизначеним залишається врахування впливу зовнішнього
середовища на показники виробництва та реалізації продукції.
Савицька Г.В. ототожнює аналіз показників виробництва та
реалізації продукції з аналізом собівартості продукції, тобто вплив
зовнішнього середовища на показники виробництва та реалізації не
розглядається [10, с.205].
На думку Шевчук В. О. до завдань аналізу можна віднести
з‘ясування внутрішніх та зовнішніх причин невиконання програми та
зобов‘язань по поставках, однак відсутній розгляд впливу зовнішніх
факторів [2, с.172].
Науковці Слюсарчук Л.І., Шевчук В.О. виділяють об‘єктом
аналізу конкурентоспроможність підприємства [9, с.89], проте
розраховують необхідні для цього показники окремо від аналізу
показників виробництва та реалізації продукції при здійсненні аналізу
маркетингової діяльності підприємства; розглядають маркетинговий
аналіз виробництва і продажу продукції для обґрунтування
виробничої програми [6, с.202-204], тобто результатом є визначення
запитів споживачів та співставлення їх з виробничими можливостями
підприємства.
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Вирішити ситуацію може аналіз впливу зовнішнього фактора
(ринкова ситуація) через розгляд складової показників виробництва та
реалізації продукції, зокрема понесені витрати підприємством на
нівелювання негативних факторів зовнішнього середовища.
Наприклад, витрати на рекламу продукції (стимулювання збуту),
рекламу підприємства, формування бренду (зміцнення конкурентних
позицій на ринку). Це ставить завдання розгляду додаткових витрат на
реалізацію продукції не лише у складі вартості реалізованої продукції,
а як окремий фактор, що відображає вплив зовнішнього середовища,
на показники виробництва та реалізації продукції.
Висновки. В аналізі виробництва та реалізації продукції
відбулись значні зміни як у складі етапів аналізу виробництва та
реалізації, так і показників, що використовуються. За результатами
дослідження визначено:
1) порівняння методики аналізу показників виробництва та
реалізації продукції у дозволило відмітити зміну етапів аналізу та його
складових, появу маркетингового аналізу. Передумовою цих змін є
зміна типу економіки, запитів користувачів щодо результатів
проведеного аналізу, необхідності врахування зовнішніх умов;
2) виникнення маркетингового аналізу, що базується на даних
маркетингових досліджень зумовлена необхідністю врахування
впливу зовнішнього середовища на показники виробництва та
реалізації. Це дозволить визначити перспективи діяльності
підприємства та прийняття управлінських рішень для забезпечення
досягнення виконання виробничої програми.
3) для подальших досліджень потрібно вдосконалити методику
визначення впливу зовнішніх факторів на показники виробництва та
реалізації продукції.
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This article is about the problems of management of accounts receivable. It‘s
reported the methods of credit evaluation on the basis of calculating the allowance for credit
limit.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Существует теория
информационных парадоксов бухгалтерского учета, сформированная
Я. В. Соколовым. Один из этих парадоксов звучит так: «Прибыль у
предприятия есть, а денег нет». Одним из возможных проявлений
этого парадокса является ситуация, когда фирма продала свои товары
или оказала услуги, но деньги не получила. Это и есть дебиторская
задолженность – право требования, по которому в будущем ожидается
приток денежных средств [5]. Таким образом, дебиторская
задолженность
является
одним
из
основных
источников
формирования финансовых потоков – платежей [2, c.10].
В настоящее время управлению дебиторской задолженностью
не уделяется должного внимания, так как присутствие активных и
пассивных обязательств у организаций стало очевидным фактом.
В результате появляется просроченная и безнадежная
дебиторская задолженность, сокращаются объемы продаж, возникают
проблемы с платежеспособностью и ликвидностью.
На предприятиях очень часто нет конкретного подхода к оценке
платежеспособности покупателя и его кредитного лимита. В
основном, размер кредита определяются экспертным путем
работниками предприятия на основании опыта работы с конкретным
дебитором и с учетом уже имеющихся условий работы на рынке.
Поэтому,
на
наш
взгляд,
управление
дебиторской
задолженностью является актуальным и важным аспектом для каждой
организации, что и обусловило выбор темы данной статьи.
Объектом исследования является ООО СК «Связьстройком»,
город Саранск.
Цели
статьи.
Целью
данной
статьи
является
совершенствование управления дебиторской задолженностью на
основе расчета допустимого кредитного лимита в ООО СК
«Связьстройком».
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. Анализ исследований показал, что к данной теме
обращались такие экономисты как Галлеев М.Ш., Кисляков Г.В..,
Шеремет А.Д. и другие.
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Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Процедура
предоставления коммерческого кредита на предприятии схожа с
методами, которые используют банки при работе со своими
клиентами.
Сотрудники
финансового
отдела
оценивают
кредитоспособность покупателя или дистрибьютора, максимально
возможный объем поставки в рассрочку, срок возврата средств и
процент за кредит.
Для того чтобы избежать проблем с дебиторской
задолженностью, целесообразно будет составить собственный
кредитный рейтинг дистрибьюторов компании.
Кредитный рейтинг — мера кредитоспособности частного лица,
предприятия, региона или страны [4].
Кредитный рейтинг дистрибьютора зависит от следующих
факторов:
1) страна, в которой работает дистрибьютор;
2) индивидуальный рейтинг дистрибьютора, который
подразделяется на следующие факторы:
- юридические риски, сопутствующие деятельности дебитора;
- операционные риски дистрибьютора;
- финансовые риски (уменьшение выручки предприятия,
вероятность банкротства, снижение показателей рентабельности и
др.);
- рекомендации третьих лиц.
Для того чтобы более точно оценить каждый из факторов и
получить достоверную итоговую оценку кредитного рейтинга
дистрибьютора (покупателя), необходимо присвоить каждому
фактору удельный вес, тем самым определив значение каждого из них
в общей оценке дистрибьютора (покупателя).
Вес факторов риска в оценке кредитного рейтинга дебиторов
может быть определен экспертным путем, на совещании менеджеров
ООО СК «Связьстройком». Если принять за основу, что все риски
предприятия составляют 100%, то на основании внутренней
отчетности предприятия и статистических данных, соотношение
страновых и индивидуальных рисков для ООО СК «Связьстройком»
будет равно 1:6. По нашим подсчетам, страновой риск составит 15%,
так как предприятие не является международным производителем,
имеющим большую сеть дистрибьюторов в мире. Большая часть
рисков приходится на индивидуальный риск дистрибьютора – 85%,
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который включает его операционные (24%), финансовые (25%),
юридические (25%) риски, а также рекомендации третьих лиц (11%).
Используя статью «Кредитная политика предприятия: переход к
системному управлению» (автор В.А. Волнин), создадим шкалу
бальных оценок. Каждому показателю присвоим его возможные
значения и поставим балл (незначительный риск неплатежа –
максимальный балл; высокий риск неплатежа – минимальный балл).
Оценка юридического риска, операционного и финансового, а также
бальной шкалы оценок приведена в табл. 1.,2,3.
Таблица 1
Оценка юридического риска дистрибьютора (покупателя)
Показатели
Шкала балльных оценок
Экспертная оценка
юридического риска
Организационно-правовая форма
Физическое лицо
1
Индивидуальный
2
предприниматель
ЗАО/ООО
3
3
ОАО
4
Период функционирования контрагента
До 1 год

1

От 1 года до 5 лет
От 5 до 15 лет

2
3

3

Продовження табл. 1
От 15 лет и выше

4

Период сотрудничества в рамках договора
До 1 года
1
От 1 года до 2 лет
2
От 2 до 3 лет
3
От 3 до 5 лет
4
Срок действия текущего договора
До 1 года
1
От 1 года до 2 лет
2
От 2 до 3 лет
3
От 3 до 5 лет
4
Максимальный балл
16
Итоговая сумма
набранных баллов
Оценка юридического
10/16*100%=63%
риска, %
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2

2

10

Таблица 2
Оценка операционного риска дистрибьютора (покупателя)
Показатели
юридического риска

Шкала балльных оценок

Экспертная оценка

Доля рынка дебитора
Менее 10%

1

От 10 до 30%

2

От 30 до 50%

3

Свыше 50%

4

Нет стратегии
Есть стратегия
Менее 20%
От 20 до 30%
От 30% до 50 %
Свыше 50%
Максимально
возможный балл
Итоговая сумма
набранных баллов

Наличие стратегии дебитора
1
2
Эффективность менеджмента
1
2
3
4

2

2

2

10
8

Продовження табл. 2
Оценка операционного
риска, %

8/10*100%=80%

Таблица 3
Оценки финансового риска дистрибьютора (покупателя)
Показатели
Шкала балльных
Экспертная оценка
юридического риска
оценок
Соотношение текущих активов и пассивов, кредитное плечо
Меньше 2,5
1
От 2,5 до 3
2
2
Больше 3
3
Уровень просроченной задолженности дебитора за прошедший отчетный
период.
Менее 10%

4
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От 10 до 30%

3

3

От 30 до 50%
2
Свыше 50%
1
Покрытие процентов по кредитам из прибыли
Менее 20%
1
От 20 до 30%
2
От 30% до 50 %
3
3
Свыше 50%
4
Максимальный балл
Итоговая сумма
набранных баллов
Оценка операционного
риска, %

11
8
8/11*100%=73%

Страновой риск возьмем в размере 73%, рекомендации третьих
лиц – 65%.
Итоговый кредитный рейтинг дистрибьютора определяется как
сумма взвешенных оценок всех факторов риска неплатежа.
Таблица 4
Удельный вес кредитных рисков
Название рисков
Удельный вес,%
страновой
15
юридический
25
Продовження табл. 4
финансовый
25
операционный
24
рекомендации третьих лиц
11
Общий кредитный рейтинг дебитора будет равен:
(73 × 0,15 + 69 × 0,25 +73× 0,25 + 80 × 0,25 + 65 × 0,11) = 73,6%
На следующем этапе необходимо определить потребности
дистрибьютора в финансировании.
Следовательно, потребуется узнать, какой объем внешнего
финансирования нужно было бы привлечь дистрибьютору
(покупателю) для продажи продукции вашего предприятия на рынке.
Кроме того, прибыль дистрибьютора не будет использоваться им в
качестве источника финансирования текущей деятельности, а все
поставки продукции будут осуществляются на условиях предоплаты.
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Потребность дистрибьютора в финансировании может быть
определена по следующей формуле:
ДЗ + ОЗ - КЗ,
где КЗ и ДЗ – кредиторская и дебиторская задолженности
дистрибьютора, необходимая для расчета потребности в
финансировании дистрибьютора, которая рассчитывается как
оборачиваемость дебиторской (кредиторской) задолженности,
умноженная на выручку. На данном этапе необходимо знать, какую
выручку планирует получить дистрибьютор в будущем отчетном
периоде от реализации вашей продукции;
ОЗ – оптимальный размер запаса (стоимость складских
остатков).
Потребность в финансировании составила 250 тыс. рублей.
Завершающим этапом является определение кредитного лимита,
который рассчитывается как произведение кредитного рейтинга и
определенной потребности в финансировании.
Таким образом, кредитный лимит составит 184 тыс. руб. (250
тыс. руб. *0,736).
Финансирование в объеме 66 тыс. руб. (250 тыс. – 120 тыс.)
дистрибьютор должен получить из других источников, которыми
могут быть нераспределенная прибыль, банковские кредиты,
дополнительный вклад в уставный капитал и т.д. Кроме того,
предприятию необходимо определить максимально допустимый
объем дебиторской задолженности по компании в целом. Для этого
необходимо использовать следующие показатели:
- коэффициента текущей ликвидности (Ктл);
- величину краткосрочных заемных средств (ЗС);
- удельный вес дебиторской задолженности в предыдущем
отчетном периоде (УДЗ). Тогда максимально допустимую для
финансовой
устойчивости
компании
сумму
дебиторской
задолженности можно определить по следующей формуле:
УД З × ЗС × Ктл
Максимально допустимая сумма дебиторской задолженности
будет равна 154759 рублей (0,39*172530*2,3).
Так как полученная величина меньше величины кредитного
лимита, то сумму рассчитанного кредитного лимита нужно
скорректировать. При этом кредитные лимиты трех основных
дистрибьюторов (покупателей) составляют 184000 руб., 7897 руб.,
8654 руб. После корректировки кредитные лимиты не будут
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превышать для первого дистрибьютора 141987 руб. (154759 руб. /
200551 руб. × 184000 руб.), для второго – 6093 руб., для третьего –
6678 руб.
Выводы. Подводя итог всему вышесказанному, можно
отметить, что предлагаемая оценка кредитного лимита покупателя или
дистрибьютора, позволит предприятию исключить недобросовестных
покупателей, тем самым сократив объем просроченной дебиторской
задолженности и объем резервов по сомнительным долгам. Но нужно
помнить, что такая методика оценки должна быть простой, понятной и
доступной
вашему
покупателю.
Это
позволит
избежать
дополнительных вопросов от покупателей, связанных с адекватность
оценки его платежеспособности и финансовой устойчивости.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасні
економічні перетворення і глобалізаційні процеси висувають нові
вимоги до оцінки необоротних активів. Особливу роль при цьому
відіграє правильний вибір комплексу видів оцінок, які є впливовими
на систематизацію облікової інформаці в системі прийняття рішень.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Проблемні питання оцінки необоротних
активів досліджували наступні вчені: Ванкевич В.Є. [1], Ошмарін Я.В.
[4], Ловінська Л.Г. [3], Павлюк І. П. [5] та інші.
Ціллю статті є вивчення актуальних питань оцінки необоротних
активів з позиції управління ними на підприємствах різних
організаційно-правових форм в умовах глобалізаційних процесів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Придбані
(створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за
первісною вартістю.
Первісна вартість - історична (фактична) собівартість
необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої
вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для
придбання (створення) необоротних активів.
Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких
витрат:
- суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за
виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що
здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт
основних засобів;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням)
основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);
- витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
- витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження
основних засобів;
- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням
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основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із
запланованою метою.
Первісна вартість кваліфікаційних активів.
Первісна вартість основних засобів придбаних у кредит не
включає фінансові витрати пов‘язані з виплатою відсотків за кредит.
Виняток становлять кваліфікаційні активи.
Кваліфікаційний актив відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» - це актив, який
обов'язково потребує суттєвого часу для його створення. Наприклад:
незавершене виробництво продукції з тривалим (суттєвим)
операційним циклом (вино, коньяк, що потребує кілька років (місяців)
технологічної витримки);
незавершені капітальні інвестиції (будівництво приміщень,
будинків, будівель, споруд, виготовлення і монтаж устаткування,
розробка (створення) програмного продукту тощо, які тривають,
вирощування багаторічних насаджень;
інвестиційна нерухомість (будівля, яка потребує добудови,
реконструкції, реставрації та іншого поліпшення).
Порядок визначення первісної вартості основних засобів при
визнанні встановлений П(С)БО 7.
Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат,
пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація,
добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до
збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від
використання об'єкта.
Первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути
збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом
об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим
законодавством, а саме: первісна вартість основних засобів
збільшується на суму витрат, пов'язаних із ремонтом та поліпшенням
об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова,
дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх
економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів у
сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх
груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок
звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об'єкт
основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення.
Сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів
основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію
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чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує
10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів
на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного
податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були
здійснені.
Згідно з п. 16 П(С)БО 7 підприємство може переоцінювати
об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта
суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.
Критерії суттєвості та порядок їх застосування щодо переоцінки
основних засобів роз‘яснено у Листі Міністерства фінансів України
від 29.07.2003 р. ғ 04230-04108 (далі - Лист ғ 04230). Зокрема,
порогом суттєвості з метою відображення переоцінки або зменшення
корисності об'єктів обліку може прийматися величина, що дорівнює 1
відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, що
дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів
обліку від їх справедливої вартості.
Крім того, якщо самостійно проводити переоцінку підприємство
не вправі, то визначати суттєвість облікової інформації
може,
керуючись нормою Листа ғ 04230, за якою суб'єктами визначення
суттєвості облікової інформації є органи, які уповноважені на
регулювання питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності, та
власник або уповноважений орган, який здійснює керівництво
підприємством відповідно до законодавства та установчих
документів.
Сама процедура переоцінки зводиться до визначення індексу
переоцінки та збільшенню або зменшенню первісної вартості і зносу
активу з одночасною відповідною зміною додаткового капіталу, або
визнанням інших доходів чи видатків періоду в залежності від
результату попередніх переоцінок.
Індекс переоцінки при цьому рівний відношенню справедливої
вартості до його залишкової вартості.
У випадку, коли залишкова вартість необоротного активу
дорівнює нулю, його первісна вартість збільшується до справедливої
вартості без коригування зносу.
У випадку вибуття необоротного активу, за яким по кредиту
рахунку 423 обліковується додатний результат попередніх переоцінок,
додатковий капітал зменшується на суму такого результату з
включенням до складу нерозподіленого прибутку проводкою Дт 423 Кт 441.
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Не підлягають переоцінці згідно абзацу 3 п.16 П(С)БО 7
малоцінні необоротні матеріальні активи і бібліотечні фонди, якщо
амортизація їх вартості здійснюється за передбаченим для даних
активів методом (правило 50 і 100 відсотків згідно п. 27 П(С)БО 7)
Відповідно до пп. 146.21 ПКУ, платники податку на прибуток
підприємств всіх форм власності мають право проводити переоцінку
об'єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості
основних засобів, що амортизується, та суми
накопиченої
амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:
Кі = [I(а-1) - 10]:100 ,
(1)
де Кі – коефіцієнт індексації
І(а-1) - індекс інфляції року, за результатами якого проводиться
індексація
Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не
проводиться.
Збільшення
вартості
об'єктів
основних
засобів, що
амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу) за
результатами якого проводиться переоцінка та використовується для
розрахунку амортизації з першого дня наступного року.
У відповідності до П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів»,
на дату річного балансу підприємство має оцінювати, чи існують
ознаки можливого зменшення корисності активу.
Про зменшення корисності активів можуть свідчити, зокрема,
такі ознаки:
зменшення ринкової вартості активу протягом звітного
періоду на суттєво більшу величину, ніж очікувалось;
застаріння або фізичне пошкодження активу;
суттєві негативні зміни в технологічному, ринковому,
економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство,
що відбулися протягом звітного періоду або очікувані найближчим
часом;
інші свідчення того, що ефективність активу є або буде
гіршою, ніж очікувалось.
Особливості визначення справедливої вартості основних засобів
для цілей бухгалтерського обліку. Дуже часто на практиці
підприємства самостійно переоцінюють власні основні засоби, не
зважаючи на норми Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. ғ 2658III». Стаття 7 даного Закону прямо зобов‘язує підприємства звертатися
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до послуг професійного оцінювача у випадку здійснення переоцінки
основних фондів для цілей бухгалтерського обліку. Більше того, у статті
8 Закону чітко зазначено, що якщо така переоцінка виконана суб'єктами,
які не є суб'єктами оціночної діяльності, то вона визнається недійсною.
Висновки. Таким чином, оцінка справедливої вартості основних
засобів підприємства з метою відображення
переоцінки в
бухгалтерському обліку здійснюється суб‘єктами оціночної діяльності.
Такими суб‘єктами є особи, які мають відповідний сертифікат
Фонду державного майна України. Це можуть бути як фізичні особи суб'єкти підприємницької діяльності, так і юридичні особи, у складі яких
працює хоча б один оцінювач і які отримали сертифікат суб'єкта
оціночної діяльності.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Ще на
початку ХХ століття з-поміж матеріальних факторів виробництва
(земля, праця і капітал) було виділено нематеріальні, а саме –
підприємницькі здібності, як здатність до ефективного використання
наявних ресурсів. Сучасна економічна теорія до числа найважливіших
факторів виробництва відносить наступні: земля, праця, капітал (у
тому числі його організація), підприємництво та інформація.
Відповідно ще більший наголос робиться на нематеріальних ресурсах
і їх ролі в процесі виробництва.
Матеріальні активи, як і ресурси, завжди можна ідентифікувати
(лат. identifico — розпізнавання) , тобто виокремити серед інших
об‘єктів. Щодо нематеріальних, які представлені такими ресурсами як
здібності та знання, то їх ідентифікація є проблематичною.
Дослідження окресленої проблеми дає змогу зробити висновок, що
ідентифікація інтелектуальних активів для цілей обліку і управління
суттєво відрізняється, що вимагає негайного вирішення з метою
забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. У багатьох публікаціях науковців
американської, західноєвропейської та вітчизняної шкіл маркетингу
підкреслюється важлива роль та значення інтелектуальних активів для
формування конкурентних переваг та збільшення ринкової вартості
підприємств, пропонуються різні підходи до їх обліку. Можна
зазначити роботи І.А. Бланка, Е. Брукінга, В.Г. Зінова, П. Дойля, К.Л.
Келлера, Б.Лева та ін. Водночас варто відмітити, що проблема
ідентифікації інтелектуальних активів сьогодні є предметом дискусій
як науковців, так і практиків, що зумовлює актуальність її подальшого
дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Як зазначає Е.С.
Хендріксен та М.Ф. Ван Бреда, найбільша проблема, що виникає при
ідентифікації нематеріального активу, - це визначення його
відмінностей від гудвілу [2]. Нематеріальний актив можна відрізнити
від гудвілу лише тоді, якщо підприємство може його продати,
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орендувати чи обміняти. Інтелектуальний капітал по своїй суті
повинен бути представлений нематеріальними активами в балансі
підприємства, однак складність його ідентифікації і оцінки за сучасної
методології облікової науки перешкоджають цьому процесу.
Процес ідентифікації - (від латин. identificus - тотожний)означає ототожнення, прирівнення, уподібнення, встановлення на
основі визначених ознак тотожності різних об'єктів [4].
Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19
«Об‘єднання підприємств», затвердженого наказом Мінфіну України
від 07.07.99 р. ғ 163 [3], ідентифіковані активи – це активи, які на
дату придбання відповідають критеріям визнання статей балансу,
тобто їх оцінка може бути достовірно визначена і очікується
отримання економічних вигод від їх використання. Тобто основними
складовими ідентифікації активів є здатність їх оцінки та економічна
корисність. Але найпершим кроком ідентифікації є виділення об‘єкта
з-поміж іншого майна.
Щодо сукупної оцінки інтелектуальних активів та
інтелектуального капіталу, то здебільшого вона не є проблематичною,
так як може бути проведена на підставі методик Т. Стюарта [5],
Д.Тобина або інших, більшість з яких зводиться до визначення різниці
між ринковою вартістю підприємства і вартістю його активів або
заміни активів. На нашу думку, з метою управління важливо
визначати пооб‘єктну корисність, тому доцільнішою є індивідуальна
оцінка кожного активу.
Детальніший аналіз структури інтелектуального капіталу
вказує, що всі його складові для цілей обліку умовно можна поділити
на три групи:
 об‘єкти які важко ідентифікувати та оцінити (людський
капітал);
 об‘єкти які можна ідентифікувати, але складно оціни
(ринковий (клієнтський) капітал);
 об‘єкти, які можна ідентифікувати та оцінити (структурний,
технологічний капітал).
Ідентифікація людського капіталу є найважчою, його складові
досліджено і виділено (знання, вміння, досвід і т.д.). Однак вони
належать окремим працівникам, і тільки останні можуть
розпоряджатись своїми ресурсами, а не підприємство в особі
власника. Це найбільша складність ідентифікації, що вказує на
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важливість виокремлення інших об‘єктів цього компонента
інтелектуального капіталу.
В останні дослідженнях пропонуються різні варіанти оцінки цієї
складової на підставі розрахунку коефіцієнтів з подальшою
формалізацією результатів. Зокрема такими показниками є: новизна
продукції; віковий склад співробітників; кваліфікаційний склад
співробітників; чисельність співробітників, що безпосередньо
працюють з клієнтами компанії; величина доданої вартості з
розрахунку на одного фахівця і одного службовця компанії та ін.
Тобто людський капітал і активи формуються на підставі оцінки
безлічі складових, пов‘язати які з потребами обліку важко.
Висновки. Неузгодженість деяких питань ідентифікації
інтелектуального капіталу призвела до невизначеності методик, за
якими оцінюють і обліковують його об‘єкти на підприємстві.
Подальші дослідження повинні бути спрямовані на виділення, тобто
ідентифікацію таких об‘єктів інтелектуального капіталу, які можуть
бути оцінені та відображені у складі активів.
Виділяючи з інтелектуального капіталу ринковий, структурний
і людський фактори, можна стверджувати, що збільшення ринкової
вартості підприємства зумовлюється саме знаннями і вміннями
працівників, що підтверджує еволюцію теорії трудової вартості до
теорії «вартості, створеної знаннями». Наближення балансової
вартості підприємства до ринкової в першу чергу буде можливе через
виділення сукупності об‘єктів інтелектуального капіталу, які можна
ідентифікувати, оцінити і зарахувати до складу активів.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими
науковими
чи
практичними
завданнями.
Сільськогосподарські підприємства мають важливе значення у
формуванні продовольчих ресурсів держави для забезпеченні потреб
населення продуктами харчування і сировиною для переробної
промисловості, що набуває вирішальної ролі в гарантуванні
продовольчої безпеки країни, розвитку внутрішнього і зовнішнього
аграрного ринку, поліпшенні матеріального добробуту і життєвого
рівня жителів України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Аспекти стратегічного
планування представлені в роботах зарубіжних класиків: І. Ансоффа,
П. Дойля, К. Ендрю, С. Лєвіцкі [1], Г. Мінцберга, М. Портера,
А.Дж. Стрікленда, А. Томпсона, Р. Фатхутдінова та інших.
Основоположником формальної аналітичної концепції стратегічного
планування вважається І. Ансофф.
Не зважаючи на достатнє висвітлення даної проблематики й
вітчизняними науковцями (Л. Довгань, М. Книшем, А. Наливайко,
В. Нємцовим, З. Шершньовою [3] та іншими), для української
205

економіки практична реалізація стратегічного підходу в управлінні з
використанням інструментів стратегічного планування в багатьох
вітчизняних підприємствах не здійснюється.
Цілі статті. Перевагами стратегічного планування є:
забезпечення спрямованості всієї організації на досягнення
стратегічної мети, ефективний розподіл ресурсів, вкладення їх в
стратегічно обґрунтовані проекти, можливість об'єднати рішення
керівників всіх рівнів управління, пов'язаних із стратегією [1]. Крім
того, створення середовища, що сприяє активному керівництву і
протидіючої пасивному реагуванню на зміну ситуації, примушує
менеджерів точно реагувати на появу нових можливостей і
загрозливих тенденцій. Тому, метою даного дослідження є визначення
головних аспектів стратегічного планування для розвитку
сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Стратегічне
планування виникло наприкінці 60-х років XX ст. у США в умовах
економічної нестабільності на противагу існуючим методам
довгострокового планування. [3] Його поява пов'язана із насиченням
ринку, усвідомленням неможливості розвитку підприємств на основі
екстраполяційних прогнозів в умовах постійних змін попиту,
технології, посилення конкуренції. Головна відмінність стратегічного
планування від довгострокового — відхилення можливості
обов'язкового продовження існуючої тенденції розвитку в діяльності
підприємства (нарощення чи спад виробництва), оскільки існує безліч
факторів, що заважатимуть цьому процесу. Тому основна ідея
стратегічного планування полягає у вивченні та встановленні
взаємозв'язку підприємства з зовнішнім середовищем з метою
своєчасної реакції на його зміни для прийняття відповідних
управлінських рішень.
В економічній літературі поняття стратегія розглядається як
"...форма прояву управлінської діяльності, взаємозв'язку мети та
способу її досягнення" [4]. Стратегічне планування дозволяє
обгрунтувати необхідні управлінські рішення. Визначення того, що
підприємство хоче досягти, допомагає уточнити стратегічні орієнтири.
Формальне планування сприяє зниженню ризику при ухваленні
рішення. Приймаючи обгрунтовані і систематизовані планові рішення,
керівництво знижує ризик прийняття неправильного рішення через
помилкову або недостовірну інформацію про можливості
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підприємства або про зовнішню ситуацію.
Механізм стратегічного планування є однією з основних
функцій управління та розглядається як:
1) процес
моделювання
перспективного
розвитку
підприємства, відповідно до якого мають бути сформовані цілі та
програми довгострокового розвитку;
2) аналітичний процес створення та підтримання відповідності
між можливостями підприємства і перспективами його розвитку;
3) систематизований
процес
розробки
й
управління
стратегічними планами, проектами і програмами;
4) адаптивний процес, який полягає у постійному коригуванні
системи планів та окремих рішень відповідно до змін зовнішнього
середовища.
Узагальнивши вищесказане, можемо представити модель
стратегічного управління у вигляді схеми (рис. 1)

Рис. 1. Модель стратегічного управління
У вузькому значенні стратегічне планування розглядається як
процес розроб¬ки стратегій підприємства, що забезпечує досягнення
його загальних цілей. У ширшому трактуванні — як інтегральний
процес підготовки та прийняття рішень певного типу, як
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формулювання цілей і визначення шляхів їх досягнення, як
за¬безпечення підготовленості підприємства до конкурентної
боротьби на ринках . [3] Стратегічне планування є складним і
багатогранним процесом, який базується на прогнозуванні
майбутнього стану підприємства й зовнішнього середовища. Його
завданням є мобілізація ресурсів і координація діяльності всіх
підрозділів під¬приємства, а також створення комплексної системи
дій та рішень для забезпе¬чення потенціалу майбутньої успішної
діяльності й досягнення поставлених дов¬гострокових цілей
підприємства (зростання прибутку, зниження собівартості, ви¬хід на
міжнародний ринок, розширення масштабів діяльності, створення
спільних підприємств та ін.).
Обгрунтування розвитку підприємства являє собою набір дій і
рішень, започаткованих керівництвом, що ведуть до розробки
специфічних стратегій. Призначених для того, щоб допомогти
підприємству досягти намічених цілей. Процес стратегічного
планування являється інструментом, що допомагає в прийнятті
управлінських рішень. Його завдання забезпечити нововведення і
організаційно-економічні зміни.
В існуючій практиці стратегічного планування розрізняють два
основних підходи: жорсткий формалізований та гнучкий
недетермінований. У сучасних умовах спостерігається перехід від
формалізованих правил та процедур до гнучкої системи стратегічного
планування, для якої характерна раціональна з позиції фірми
поведінка виконавця в рамках заданої функції. За такого підходу
значно зростають можливості управлінців адаптувати елементи плану
до швидких змін ринку. Хоча застосування жорсткого типу може бути
виправданим у певних ринкових умовах, наприклад, якщо
підприємство перебуває на етапі становлення, не має досвіду
стратегічного планування, відсутня стабільність у збуті продукції й
немає надійного колективу спеціалістів. [5]
Особливості
господарювання
сільськогосподарських
підприємств (сезонність виробництва, залежність від природнокліматичних
умов,
довготривалість
виробничих
процесів,
іммобільність виробничих ресурсів та ін.) створюють передумови для
використання гнучкої системи, в рамках якої існує можливість
використовувати сценарний підхід планування. Даний метод
ґрунтується на такому твердженні: якщо ми не здатні точно
передбачити майбутнє, то ми можемо хоча б розглянути різні варіанти
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розвитку — можливо серед них виявиться вірний. [6] Сутність
сценарного планування полягає у дослідженні зовнішнього
середовища та побудові різних і однаково можливих варіантів
розвитку подій у майбутньому, на основі яких формулюються сценарії
розвитку підприємства. З наявних сценаріїв обираються ті стратегічні
альтернативи (чи загалом сценарій), які є найбільш стійкими за будьякого варіанта розгортання подій.
Отже, в практиці сільськогосподарських підприємств процес
стратегічного планування з використанням методики сценарного
планування можна представити у вигляді схеми (рис. 2).

Рис.2. Процес стратегічного планування
Стратегічне планування дає змогу обрати найбільш стійкий
сценарій розвитку підприємства, оскільки він слугує базою для
формування інтегрованої стратегії підприємства — систематичного
плану дій щодо найефективнішого використання стратегічних
ресурсів для досягнення поставлених довгострокових цілей в умовах
нестабільності ринкового середовища. Вибір і формування стратегії —
важливий етап стратегічного планування, оскільки потребує
комплексного підходу, виваженості, обґрунтованості рішень та дій.
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Незначні помилки у виборі стратегії можуть мати значні негативні
наслідки, виправлення яких потребує багато часу.
Важливим критерієм вибору та реалізації будь-якого процесу є
зіставлення його позитивних і негативних рис. На основі літературних
джерел [3;7-9] та власних досліджень нами згруповано переваги й
недоліки стратегічного планування, представлені в таблиці 1.

Таблиця 1
Переваги й недоліки застосування стратегічного планування
Переваги

Недоліки

Заохочує
керівництво
мислити
перспективно
Формує показники діяльності підприємства для наступного контролю
Сприяє більш чіткому визначенню
цілей, завдань підприємства та шляхів
їх досягнення
Адаптує підприємство до раптових
змін ринкового середовища

Не може дати детального опису картини
майбутнього. Лише якісно описує стан, до
якого повинно прямувати в майбутньому
підприємство, яку позицію може і повинно
займати на ринку, які дії конкурентів
можуть посилити або послабити його
становищ

Забезпечує чіткішу координацію дій
підрозділів підприємства (керованість і
контроль), демонструє обов'язки та
відповідальність керівників усіх рівнів
Сприяє
ефективнішому розподілу
ресурсів підприємства
Зниження ризиків втрат прибутків в
результаті своєчасної оцінки та
врахування можливих загроз

Негативні наслідки помилок стратегічного
планування набагато серйозніші порівняно
з оперативним
Немає чіткого алгоритму складання та
реалізації плану. Зводиться до певної
філософії або ідеології бізнесу
Інструментарій стратегічного планування
залежить від особистих якостей керівництва
підприємства
Потребує значних витрат ресурсів і часу
порівняно з оперативним плануванням

Однією з основних проблем, що ускладнює застосування
стратегічного планування в сільськогосподарських підприємствах, є
значна їх збитковість. У силу необхідності значних затрат часу та
ресурсів, стратегічне планування перспективної діяльності для них
залишається поза межами можливого, оскільки основні зусилля
спрямовані на покриття збитків, боргів і розрахунки з працівниками.
Стратегічне планування завжди було й залишається одним із
основних інструментів управління, причому роль планування постійно
зростає. Це визначається ускладненням організаційно- економічного
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механізму функціонування підприємства за умови ринкових відносин.
Підвищилися й самі можливості планування у зв'язку з розробкою
спеціальних математичних та математико-статистичних методів,
появою потужних швидкодіючих електронних обчислювальних
машин і, нарешті, створенням автоматизованих систем управління.
Висновки. Важливість стратегічного планування у фінансовій
підсистемі не потребує особливих доказів, оскільки чіткість
поставлених цілей і конкретність запланованих дій обумовлює значну
економію фінансових ресурсів, стримує безпідставне розтрачання
коштів. У системі маркетингу стратегічне планування займає одне з
перших місць. В умовах різноманіття продукції, великої кількості
клієнтів відстежити та оптимізувати процес одержання прибутку за
одночасної мінімізації операційних витрат неможливо без
відповідного механізму управління.
Отож, стратегічне планування є важливим елементом у системі
управління підприємством. Воно здійснюється поетапно в певній
послідовності, що залежить від внутрішньої логіки розрахунків та
особистих якостей керівництва. Метою такого планування є
забезпечення потенціалу майбутньої успішної діяльності й досягнення
поставлених довгострокових цілей підприємства. Стратегічне планування дає можливість краще вивчити середовище своєї діяльності,
власні потенційні можливості й обмеження. Незважаючи на наявність
певних недоліків, воно, беззаперечно, позитивно впливає на
підвищення прибутковості підприємств, впровадження високої
організаційної культури та створює основу для забезпечення
ефективного стратегічного управління підприємством.
1. Левицки С. Как разработать стратегию : Практические рекомендации по созданию
реально работающих стратегий / Сирил Левицки ; [пер. с англ. В. О. Шагояна]. Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2003. - 328 с.
2. Судомир С. М., Стратегія розвитку підприємств та її цільова спрямованість / С.
М.Судомир // Інноваційна економіка, науковий журнал. - 2'2011 - ғ 21. - С.67-69.
3. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник / З.Є. Шершньова. — [2-ге вид.,
перероб. і доп.]. — К.: КНЕУ, 2004. — 700 с.
4. Гудзинський О. Д. Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу
підприємств (теоретико-методологічний аспект): монографія / О. Д. Гудзинський,
С. М. Судомир, Т. О. Гуренко - К. : ІПК ДСЗУ, 2010. - 212 с.
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MEDIACJA JAKO ALTERNATYWNA METODA
ROZWIĄZYWANIA SPORÓW GOSPODARCZYCH

© Iwona Ładysz
1.Wprowadzenie.
Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów (ang. Alternative
Dispute Resolution, w skrócie ADR) obejmują grupę procedur
pozwalających na polubowne, często pozasądowe rozstrzyganie sporów.
Rozwinęły się głównie w latach w latach 70. i 80. XX wieku w Stanach
Zjednoczonych z uwagi na niewydolność postępowania sądowego w
rozstrzyganiu sporów, długotrwałość tradycyjnego orzecznictwa i wysokie
koszty postępowań.
Koncepcja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów miała
uzupełnić dotychczasowe rozwiązania wykorzystywane w sądownictwie
powszechnym i w postępowaniach arbitrażowych, w których spory
rozstrzygane były przez trzeci podmiot (sędzia lub arbiter) i narzucane jako
rozwiązanie stronom sporu. Metody te miały także umożliwić zwiększenie
dostępności do wymiaru sprawiedliwości. Nowe mechanizmy pozwalałyby
konfrontować strony sporu, umożliwić im prowadzenie dialogu, którego
efektem byłaby ugoda zaproponowana przez neutralny podmiot
(mediatora).
Współcześnie do Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów
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możemy zaliczyć2:
Koncyliacja – ma charakter procesu, w którym osoba trzecia
bierze aktywny udział, może też opiniować sprawę, ale przede wszystkim
nakłania strony sporu do komunikacji pozwalającej na zawarcie
porozumienia.
Negocjacje – polegają na wypracowaniu rozwiązania
zadawalającego obie strony poprzez porozumienie. W trakcie negocjacji
strony wraz z pełnomocnikami zasiadają naprzeciwko siebie.
Mini – rozprawa lub Mini – proces (Mini – trial) - jest
postępowaniem, w którym osoba trzecia wydaje niewiążącą opinię
dotyczącą prawdopodobnego orzeczenia sądowego, a jeśli strony nie dojdą
do porozumienia sprawa podlega postępowaniu sądowemu. Łączy w sobie
elementy procedury sądowej, negocjacji i koncyliacji. W Mini – procesie
strony siedzą po jednej stronie a na przeciwko ich pełnomocnicy
prezentujący argumenty w sprawie popierające wniosek mocodawcy.
Analiza eksperta (Fact – finding) – polega na analizie istotnych
faktów przez osobę trzecią, posiadającą specjalistyczną wiedzę, np.
techniczną, a następnie na przedstawieniu ustaleń, raportu lub wyników
badania stronom, co może umożliwić rozwiązanie sporu.
Metoda wczesnej obiektywnej oceny sprawy (Early Neutral
Evaluation) – polega na przekazanie sprawy do oceny niezależnemu
prawnikowi, dysponującemu doświadczeniem w podobnych sprawach do
wczesnej opinii dotyczącej charakteru i istoty sporu oraz optymalnych
rozwiązań i prawdopodobnych rezultatów postępowania sądowego.
Metoda skoncentrowanej rozprawy (Summary jury trial) –
stronom przedstawia się możliwe stanowiska i reakcje członków ławy
przysięgłych w trakcie rozprawy (amerykański model procesu sądowego),
aby realnie ocenić możliwości i szanse procesowe w początkowej fazie
konfliktu, co ma się przyczynić do przyjęcia odpowiednich postaw i
rozwiązania sporu poprzez negocjację lub koncyliacje.
Arbitraż (Arbitration) – należy do poufnych procedur, w której
jedna lub kilka neutralnych i bezstronnych osób, będących specjalistami w
danej dziedzinie podejmuje decyzję w sprawie na podstawie dowodów i
przesłuchania stron.
Mediacja (Mediation) – jest dobrowolnym i poufnym

Szerzej: R. Morek, ADR – w sprawach gospodarczych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s.
82-95.
2
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porozumiewaniem się skonfliktowanych stron w obecności bezstronnej
osoby trzeciej zw. mediatorem, pozwalające na rozwiązanie konfliktu
poprzez dojście do ugody.
Mediacja – Arbitraż (Med – Arb lub Mediation – Arbitration) –
jest rozwiązaniem wieloetapowym, gdzie rozpoczynamy od klasycznej
mediacji, a przy braku porozumienia stosowane są rozwiązania
arbitrażowe.
Arbitraż - Mediacja (Arb - Med lub Arbitration - Mediation) –
rozwiązanie, w którym rozpoczyna się od tradycyjnego postępowania
arbitrażowego, ale wyrok arbitra nie jest ogłaszany stronom, lecz
przekazywany do przechowania administratorowi (sekretarz sądu
arbitrażowego). Następnie strony realizują postępowanie mediacyjne, a w
przypadku braku porozumienia ogłasza się wyrok arbitra.
Metoda rady rozpatrywania sporów (Dispute Review Boards) –
postępowanie prowadzone jest przed komisją, składającą się z 3
zaakceptowanych przez strony ekspertów, którzy nadzorują systematycznie
całość realizacji zobowiązań kontraktowych. Metoda ma na celu
zapobieganie powstaniu, eskalacji konfliktu oraz niedopuszczenie do
przerw i opóźnień w realizacji kontraktów (głównie inwestycji
budowlanych) przez diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.
Arbitraż ostatniej szansy (Last Offer Arbitration) – metoda
wykorzystywana w przypadku braku porozumienia między stronami w
trakcie negocjacji. Strony przedstawiają dwie propozycje arbitrowi, który
wybiera jedną z nich, nie proponując innych rozwiązań lub zmian w
ofercie.
Skrócona rozprawa przed ławą przysięgłych (Summary jury
trial) – polega na symulacji procesu w skróconej formie dla przedstawienia
sposobu jego rozstrzygnięcia przed sądem i oceny przyjętej strategii
argumentacji. Jest to metoda skomplikowana i kosztowna.
Prywatny sędzia (Private judging) – metoda analogiczna do
rozprawy, jednak strony określają zasady postępowania, co powoduje, że
ma charakter mniej formalny i dostosowany do indywidualnych potrzeb
stron.
Alternatywne metody rozwiązywania sporów polegają, więc na
szukania nowych, konstruktywnych rozwiązań, prowadzących do ugody
między skonfliktowanymi stronami. Za jedną z najpopularniejszych metod
ADR w Polsce uważana jest mediacja. Celem artykułu jest ocena, czy
mediacja jako łagodniejsza forma rozwiązywania sporów, powinna być
wykorzystywana do rozwiązywania konfliktów gospodarczych.
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2.Porównanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
o charakterze gospodarczym.
Konflikty gospodarcze pojawiają się w sytuacjach, gdy dwie lub
więcej stron dążą do realizacji sprzecznych, konkurencyjnych lub
niezgodnych celów/interesów3, a także gdy pojawia się przekonanie o
wrogim nastawieniu jednej ze stron do kontrahenta, wynikającego z
przekonań, emocji, czy niezgodności intencji partnerów.
Konflikt nie zawsze mieć charakter destrukcyjny, czy prowadzić do
zmniejszenia efektywności podejmowanych działań. Niejednokrotnie może
on także pobudzać aktywność stron, zwiększać zaangażowanie stron w
ochronę interesów własnej organizacji, a także motywować do określonych
zachowań i działań.4 Jednakże w obu przypadkach pojawianie się
konfliktów między podmiotami gospodarczymi lub wewnątrz nich, np.
konfliktów pracowniczych, wmusza wybranie najlepszej metody
rozwiązania powstałego sporu.
Wybór najlepszej metody rozwiązania zaistniałego sporu zależy od
wielu czynników, takich jak np. pełniona funkcja, możliwości wpływania
na kształt zawartego porozumienia, sposoby reprezentowania stron
konfliktu, czasochłonność metody itd. (patrz tabela poniżej).
Tabela 1
Czynniki wpływające na wybór metody rozwiązywania konfliktów
gospodarczych
Wyszczególni
enie

3
4

Mediacje

Arbitraż

Postępowanie
sądowe

Charakteryst
yka

bezpośrednia
rozmowie
stron na
temat
problemu

wspomagane
negocjacje o
bezstronną i
neutralną
osobę trzecią
tzw.
mediatora

strony
przekazują
rozstrzygnięc
ie sporu w
ręce
niezależnego
arbitra lub
częściej
zespołu
arbitrów

rozstrzygnięci
e sporu
następuje na
podstawie
wyroku sądu

Pełniona
funkcja

pojednawcza

pojednawcza

sądownicza

sądownicza

Negocjacje

J. Kozielecki, Konflikty, teoria gier i psychologia. PWN, Warszawa 1970.
J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie. PWE, Warszawa 1992.
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Wpływ na
decyzję/kształ
t
porozumienia

Charakter
spraw

zależy
wyłącznie od
ustaleń
zawartych
pomiędzy
stronami

uniwersalny

zależy
wyłącznie od
stron, a
mediator nie
decyduje o
sposobie
zakończenia
konfliktu

zależy od
arbitra, forma
rozstrzygnięc
ia konfliktu
zbliżoną do
postępowania
przed sądem
powszechny
m

strony nie
mają wpływu
na decyzję
niezawisłego
sądu

uniwersalny.

ograniczony
– np.
wyłączenie
spraw
rodzinnych.

wszystkie
kategorie
spraw, w
których
dopuszczalna
jest droga
sądowa
ok. 980 dni brak
ograniczeń
czasowych
postępowania.
odpowiedzialn
ość ponosi
sędzia

Czas
postępowania

1 dzień

1-3 dni

180 dni brak
ograniczeń
czasowych
postępowania
.

Odpowiedzial
ność za
kontrolę
rezultatów

odpowiedzial
ność ponoszą
strony

odpowiedzial
ność ponoszą
strony

odpowiedzial
ność ponosi
arbiter

Wysokość
kosztów
metody

niskie koszty
wykorzystani
a metody

niskie koszty
wykorzystani
a metody

Możliwości
dalszej
współpracy

dobre
negocjacje
stwarzają
szansę na
dalszą
współpracę

udział
mediatora
pozwala
przeprowadzi
ć stronom
skuteczne
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Średnie
koszty
wykorzystani
a metody, ale
istotnie
wyższe niż w
przypadku
mediacji
trudna, gdyż
postępowanie
przed sądem
arbitrażowym
kończy się
wyrokiem.

wysokie
koszty
wykorzystania
metody

bardzo trudna,
gdyż kończy się
wyrokiem
wskazującym,
kto wygrał a kto

między
stronami.

negocjacje i
osiągnąć
porozumienie
nawet
wówczas,
gdy same
strony
zerwałyby
rozmowy.

Zalety

zaangażowan
ie stron w
tworzenie
rozwiązania
konfliktu, co
zwiększa
szansę jego
realizacji.

wysoka
skuteczność
osiągania
porozumienia
– w 70-80 %
przypadków.

Wady

ograniczona
skuteczność z
uwagi na
łatwość
zablokowania
i zerwania
rozmów, co
może
doprowadzić
do eskalacji
konfliktu.

ograniczenia
związane z
zasadą
dobrowolnoś
ci
przystąpienia
stron do
mediacji.

postępowanie
minimalnie
sformalizowa
ne

minimalny
formalizm i
możliwość
zrezygnowan
ia na
dowolnym
etapie
postępowania

Stopień
sformalizowa
nia
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wyrok ten ma
taką samą
moc prawną
jak wyrok
sądu
powszechneg
o i może
podlegać
egzekucji
sądowej.
postępowanie
arbitrażowe
jest
jednoinstancy
jne, a więc
szybsze niż
postępowanie
przed sądem
powszechny
m.
ograniczenia
związane z
konieczności
ą uzyskania
zgody drugiej
strony na
postępowanie
arbitrażowe.
brak kontroli
stron nad
ostatecznym
kształtem
rozstrzygnięc
ia sporu.
większy
formalizm i
niemożność
rezygnacji z
postępowania
arbitrażoweg
o po jego
wszczęciu.

przegrał sprawę
i podlega
egzekucji
sądowej.
zwykle niszczy
relacje między
przedsiębiorcam
i i pozbawia
możliwości
dalszej
współpracy.
szybkość
realizacji
rozwiązania
konfliktu egzekucja
sądowa
wyroku.

wieloinstancyj
ność
sądownictwa
powoduje
wydłużenie
czasu na
uzyskanie
ostatecznego
rozstrzygnięci
a.

postępowanie
w pełni
sformalizowa
ne.

.

Źródło: opracowanie własne.
Analiza
porównawcza
najczęściej
stosowanych
metod
rozwiązywania konfliktów pozwala stwierdzić, że mediacja jest bardzo
korzystnym sposobem polubownego, pozasądowego, szybkiego i mało
kosztowego uzgodnienia wspólnego podejścia do przedmiotu sporu między
stronami konfliktu gospodarczego. Pozwala ponadto na wypracowanie
porozumienia, które zostanie zaakceptowane przez obie strony, aktywnie
uczestniczące w postępowaniu mediacyjnym.
3.Wykorzystywanie postępowania mediacyjnego w Polsce przy
rozwiązywaniu sporów gospodarczych.
Z założenia powinno się dążyć do ugodowego rozstrzygania sporów
gospodarczych. To znaczy, że działania zmierzającego do ugody powinny
być prowadzone przed lub zamiast wszczęcia postępowania sądowego.
Mediacja staje się zatem pewną alternatywą rozwiązywania sporów między
podmiotami gospodarczymi, pozwalającą na utrzymanie między nimi
kontaktów biznesowych w przyszłości. Wynika to z poszukiwaniu
porozumienia, które będzie akceptowane przez obie strony bez wdawania
się w spór sądowy. Konieczna jest jednak tutaj dobra wola obu podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą oraz zgoda na wykorzystanie
przyjętego rozwiązania. Można powiedzieć, że mediacje są bardzo zbliżone
w swej istocie do tzw. wspieranych negocjacji (facilitated negotiation).
Jednakże w przypadku mediacji strony mają pełną kontrolę
nad opracowywanym porozumieniem a mediator pomaga w krytycznych
momentach, w których negocjacje mogłyby być zerwane.
W polskim prawie mediacje w sprawach gospodarczych są
regulowane zapisami artykułów 10, 1831 – 18315 oraz 2021 Ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego5. Są one realizowane
na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego
strony do mediacji. Umowa o mediację może być zawarta między stronami
dobrowolnie lub przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy
druga strona złożyła wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym
dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie. Wszczęcie mediacji przez
stronę następuje z chwilą doręczenia tego wniosku mediatorowi. Należy
przy tym pamiętać, że mediacje prowadzone są według ściśle określonych

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z
późn. zm. Tekst jednolity.
5
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zasad, omówionych w tabeli poniżej.
Tabela 2
Zasady postępowania mediacyjnego w trakcie rozwiązywania konfliktów
gospodarczych
Nazwa zasady
Akceptowalność

Charakterystyka zasady
- mediator powinien być zaakceptowany przez strony, a każda
ze stron ma prawo poprosić o zmianę mediatora (na każdym
etapie mediacji),
- konieczność zaakceptowania zasad i wspólnie ustalonego
modelu działania przez strony mediacji

Tabela 3
Bezstronność

Dobrowolność

Neutralność

Poufność

Szacunek

- strony w mediacji mają równe prawa,
- mediator traktuje obie strony jednakowo, pilnuje realizacji
procedury mediacyjnej
- strony biorą udział dobrowolnie i mogą wycofać się na każdym
etapie mediacji,
- obowiązkiem mediatora jest odebranie zgody na przystąpienie
do mediacji,
- mediator nie może wywierać żadnej presji, czy nakłaniać strony
do udziału w mediacji
- mediator jest neutralny, co do przedmiotu sporu i przyjętych
rozwiązań, które zależą od stron sporu gospodarczego, nie
narzuca swoich rozwiązań, wartości czy światopoglądu
wszystko, co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym i
posiedzeniu mediacyjnym jest poufne. Mediator nie ujawnia
tego, co usłyszał osobom prywatnym ani instytucjom. Efektem
pracy mediatora ze stronami jest spisana ugoda i protokół lub
sprawozdanie. Protokół lub sprawozdanie zawierają jedynie
informacje o tym, kto brał udział w mediacji, ile było spotkań
mediacyjnych, gdzie się odbywały. Mediator nie zamieszcza
nigdzie informacji o przebiegu mediacji
- mediator szanuje godność stron i stara się aby strony odnosiły
się do siebie z szacunkiem

Źródło: opracowanie własne.
Głównym celem mediacji jest stworzenie podstaw do wypracowania
najlepszego rozwiązania zaistniałego konfliktu interesów między stronami.
Jest to możliwe dzięki realizacji w praktyce zasady poufności mediacyjnej,
która jest szczególnie ważna w przypadku sporów, których rezultat i
sposoby rozwiązania z różnych względów (osobistych, czy handlowych)
nie powinny być podawane do wiadomości publicznej. Ponadto wpływa
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ona na większą otwartość stron w stosunku do siebie, jak i do mediatora, co
sprzyja większej aktywności w dyskusji, wymianie informacji, dotyczących
przedmiotu sporu oraz przedstawiania różnych rozwiązań. Stworzenie
przyjaznego klimatu akceptacji, życzliwości i zrozumienia jest zadaniem
mediatora. Pomaga on w zdobywaniu zdolności postrzegania spornych
kwestii jako różnic w podejściu do problemu, a nie w kategoriach
etycznych, moralnych, czy słuszności.
Mediacje gospodarcze, z uwagi na charakter postępowania i
włączenie w proces decyzyjny stron sporu, sprzyjają powstawaniu nowych,
konstruktywnych rozwiązań zaistniałych problemów w kontaktach
gospodarczych. Uwzględniane są nie tylko interesy materialne, ale także
interesy prawne i wszelkie kwestie, które są istotne dla zaangażowanych w
spór podmiotów gospodarczych. Zatem rozstrzygany może być nie tylko
konflikt, będący przedmiotem postępowania mediacyjnego, ale wszelkie
spory, które uzewnętrzniają się między stronami w toku mediacji lub też
istnieją poza postępowaniem. Takie podejście pozwala na ukształtowanie
pozytywnych stosunków gospodarczych między mediującymi stronami
także w przyszłości. Można powiedzieć, że mediacje gospodarcze są
bardzo dobrym sposobem rozwiązywania sporów dotyczących
długoterminowych relacji partnerskich lub handlowych między
podmiotami gospodarczymi.
Ważną zaletą mediacji gospodarczych jest także brak presji ze strony
mediatora, wspólne spotkania stron i dyskusje dotyczące problematycznych
kwestii. Pozwalają na lepsze zrozumienie podejścia i interesów drugiej
strony. Dzięki temu z reguły nie powodują eskalacji konfliktu i
roszczeniowego podejścia stron mediacji. Ponadto każda ze stron ma
możliwość czuwania nad przebiegiem postępowania mediacyjnego, a
zatem w pewnym sensie wpływu na jego przebieg, co nie jest możliwe w
postępowaniu sądowym, czy arbitrażowym.
W tabeli poniżej przedstawiono liczby charakteryzujące sprawy
skierowane do postępowania mediacyjnego sądowego i pozasądowego w
sprawach gospodarczych w latach 2006 – 2012.
Tabela 4
Postępowanie mediacyjne w sprawach gospodarczych w
latach 2006 – 2012
Postępowanie sądowe
Lata

Liczba spraw,

Liczba

Umorzono

Postępowanie pozasądowe
Odmówio
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Liczba

Liczba

Zatwierdzono ugodę

Odmówio

w których
strony
skierowano
do mediacji
na podstawie
postanowieni
a sądu (art.
183 8 § 1 kpc)

protokołów
złożonych
przez
mediatoró
w (art. 183
1 3
§ 2 kpc)

postępowanie
w wyniku
zatwierdzeni
a ugody
zawartej
przed
mediatorem
(art. 183 14 §
1 i 2 kpc)

2006

116

44

23

-

1

2007

101

61

24

2

1

2008

77

40

7

5

2009

141

64

29

2010

192

101

2011

376

2012

717

no
zatwierdz
enia
ugody w
trybie art.
183 1 4 § 3
kpc

protokołów
złożonych
przez
mediatoró
w (art. 183
13
§ 1 kpc)

wniosków o
zatwierdzeni
e ugody

no
zatwierdz
enia
ugody w
trybie
art. 183
14
§ 3
kpc)

ogółe
m

w tym przez
nadanie
klauzuli
wykonalnośc
i (art. 183 14
§ 2 kpc)

5

4

3

-

1

1

1

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

27

1

1

1

1

1

-

168

71

10

9

5

4

3

-

372

129

15

17

10

10

8

-

sądy okręgowe

Tabela 5
sądy rejonowe
2006

140

71

28

-

-

-

-

-

-

2007

157

105

40

-

1

4

3

2

-

2008

133

54

36

-

2

5

1

2

-

2009

399

143

69

-

15

7

8

5

-

2010

656

274

142

17

39

27

23

22

-

2011

1 053

411

182

3

44

26

24

24

1

2012

1 637

590

293

37

32

13

16

11

-

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, Dane statystyczne dotyczące
mediacji: Postępowanie mediacyjne w sprawach gospodarczych w latach 2006 2012. Pobrano 01.11.2013, z: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacjeakty-prawne-statystyki/

Zawarcie ugody i przywrócenie komunikacji między stronami są
celami mediacji, świadczącymi o ich efektywności jako alternatywnej
metody rozwiązywania sporów gospodarczych. Skuteczność mediacji
ocenia się na podstawie ilości umorzonych postępowań sądowych lub
zawartych ugód przed mediatorem. Pozwala to ocenić realne możliwości
stworzenia warunków do prowadzenia spokojnych rozmów o sporze
gospodarczym i ewentualnych rozwiązaniach, pozwalających stronom na
dojście do porozumienia.
Z przedstawionych danych statystycznych wynika, że dla
przedsiębiorców coraz większe znaczenie ma możliwość uniknięcia
długotrwałego
postępowania
sądowego
wynikającego
z
wieloinstancyjności wymiaru sprawiedliwości w Polsce i długotrwałość
oczekiwania na decyzje sądowe. W przypadku podmiotów gospodarczych
jest to bardzo istotny argument, zachęcających do skorzystania z tej
alternatywnej metody rozwiązywania sporów, gdyż niejednokrotnie czas
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decyduje o możliwości trwania lub istnienia firmy, która np. czeka na
pokrycie należności przez kontrahenta. Dodatkowo mediacja pozwala
uniknąć postępowania komorniczego, które także jest czasochłonne.
Szacuje się, że około 70-80% zawartych porozumień mediacyjnych jest
wykonywana dobrowolnie, bez przymusu egzekucyjnego.
W 2011 r. w Polsce do sądów ogółem wpłynęło ponad 13 mln spraw,
w tym ponad 1,025 mln dotyczyło spraw gospodarczych. W związku z tym
konieczne staje się przyspieszenie procedur sądowych i zmniejszenie liczby
spraw, które podlegają postępowaniu sądowemu. Jedną z takich metod są
właśnie mediacje gospodarcze. W związku z tym sądy w Polsce coraz
częściej kierują sprawy gospodarczego do ugodowego rozstrzygnięcia w
ramach postępowania mediacyjnego.
W 2006 r. skierowano do mediacji 256 spraw, natomiast w 2011 r.
było ich już 1 429. Warto przy tym zaznaczyć, że odsetek postępowań
sądowych umorzonych w wyniku zatwierdzenia ugody zawartej przed
mediatorami także systematycznie rośnie. Przykładowo w sądach
rejonowych w 2006 r. do mediacji skierowano 140 spraw, a w 20%
umorzono postępowanie, natomiast w 2010 r. z 656 spraw w 21,6%
przypadków umorzono postępowanie sądowe, z kolei w sądach
okręgowych w 2006 r. z 116 spraw w 19,8% umorzono postępowanie, a w
2010 r. z 192 spraw w 14,1% umorzono postępowanie. Ponadto
rozstrzygnięcia polubowne odbywają się także dzięki mediacjom
pozasądowym. Przykładowo w 2011 r. strony same zwróciły się o pomoc
do mediatora w 28 sprawach gospodarczych.6
Polska spełniła z wyprzedzeniem wymagania zawarte w Dyrektywie
Unii Europejskiej 2008/52/EC o niektórych aspektach mediacji sprawach
cywilnych i handlowych7, w której zgodnie z art.12 kraje członkowskie
były zobowiązane do jej wykonania do dnia 21 maja 2011 r., wprowadzając
postępowanie mediacyjne do polskiego systemu prawnego już w lipcu
2005 r.
Z wyników badań przeprowadzonych wśród ośrodków mediacyjnych
przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania
Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości wynika, że średni
odsetek porozumień zawieranych między stronami sporu waha się między

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., Mediacje alternatywą dla sądu? Pobrano
01.11.2013, z: http://media.netpr.pl/generic/release/236136/mediacje-alternatywa-dla-sadu
7
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Dziennik Urzędowy L 136 ,
24/05/2008 P. 0003 – 0008.
6
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27% a 54%.8 Ponadto wielu sędziów, pełnomocników i przedstawicieli
stron objętych postępowaniem mediacyjnym uważa, że nawet jeśli
mediacje nie doprowadzą do zawarcia ugody, to pozwalają na zmianę
nastawienia stron do przedmiotu sporu i siebie nawzajem. Ponadto około
90% osób, które nie zawarły porozumienia w wyniku mediacji, poleca ten
sposób rozwiązywania konfliktów.
Mediacja pomaga także zapobiegać przyszłym konfliktom
gospodarczym między stronami. Ponadto kontrahenci mogą zabezpieczyć
się przed ewentualnymi sporami już na etapie zawierania kontraktu poprzez
uwzględnienie w umowach tzw. klauzuli mediacyjnej, która zobowiązuje
strony do skorzystania z mediacji w przypadku zaistnienia sporu przed
skierowaniem sprawy do sądu.
Jednakże analiza danych Ministerstwa Sprawiedliwości pozwala
stwierdzić, że choć w Polsce rośnie liczba spraw kierowanych do
rozstrzygnięcia w drodze mediacji, a metoda ta zaczyna stanowić element
zastępujący postępowanie przed sądami powszechnymi, to ciągle jest
niewystarczająco często stosowana, co wynika głównie z niskiego poziomu
zaufania społecznego oraz niedostatecznie zidentyfikowanej potrzeby
korzystania z mediacji.
1. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., Mediacje alternatywą dla
sądu? Pobrano 01.11.2013, z: http://media.netpr.pl/generic/release/236136/mediacjealternatywa-dla-sadu
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w
sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Dziennik
Urzędowy L 136 , 24/05/2008 P. 0003 – 0008.
3. Kozielecki J., Konflikty, teoria gier i psychologia. PWN, Warszawa 1970.
4. Ministerstwo Sprawiedliwości, Dane statystyczne dotyczące mediacji: Postępowanie
mediacyjne w sprawach gospodarczych w latach 2006 - 2012. Pobrano 01.11.2013, z:
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/
5. Morek R., ADR – w sprawach gospodarczych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
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Определены перспективы перехода к постиндустриальному развитию
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Перспективы мировой
экономики в XXI в. определяются характером перехода стран к
новому этапу развития производительных сил: от индустриальной
стадии, где доминировало крупное механизированное машинное
производство, к постиндустриальной, где будут превалировать сфера
услуг, наука, образование и т.д.
Человеческий фактор в зарождающемся постиндустриальном
мире становится главным в экономическом развитии как отдельных
компаний, стран, так и всего человечества. Поэтому традиционные
факторы экономического роста - накопление капитала, естественное
увеличение численности населения, технический прогресс и рост
производительности труда - необходимо рассматривать по-новому, во
взаимосвязи с человеческим фактором. Человеческий фактор
превращается в ведущую производительную силу общественного
развития: именно он способствует совершенствованию и
оптимальному использованию всех других факторов производства,
без
него
остальные
компоненты
хозяйственной
системы
224

функционировать не в состоянии. В современных условиях развития
белорусской экономики важно осознать ключевую роль человеческого
капитала в преодолении кризисной ситуации.
Уровень экономического развития стран в современном мире
определяется накоплением и развитием человеческого капитала, что
отражает новое качество экономического роста [1,с.66]. Для оценки
человеческого капитала в Беларуси применяется индекс развития
человеческого капитала (ИРЧП). Создание подобного индекса - одна
из попыток по-новому определить понятие экономического роста, с
тем чтобы "развитие служило людям, а не люди - развитию" [2]. В
соответствии с принципами анализа человеческого капитала в
республике назрела необходимость провести инвентаризацию и
стоимостную оценку научно-технического потенциала для выявления
направлений технологического прорыва, по которым Беларусь может
в перспективе выйти на мировой уровень, сконцентрировав
ограниченные государственные ресурсы на поддержке этих
приоритетов.
Необходима
также
социально-экономическая
переориентация научно-технического потенциала на опережающее
развитие тех технологических направлений и поколений техники,
которые непосредственно "работают" на человека и улучшение среды
его обитания [2].
Поэтому, повышение конкурентоспособности национальной
экономики и ее интеграция в мировое хозяйство является важнейшей
задачей, стоящей перед странами с переходной экономикой. Развитие
экономики, становление нового постиндустриального общества в
условиях глобализации превращает инновации в главный фактор
конкурентоспособности.
Цели статьи. Целью данной статьи является анализ
формирования человеческого капитала в национальной экономике.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. Оценим динамику инвестиций в человеческий
капитал на основе изучения динамики расходов на образование.
Мировая практика свидетельствует, что система образования имеет
возможность нормально функционировать и развиваться, обеспечить
полное общее среднее образование для всех граждан страны, когда
расходы на эти цели находятся на уровне 5-7% от ВВП с учетом,
разумеется, конкретных условий и традиций каждой страны. В
качестве примера можно посмотреть значения этого показателя по
ряду развитых стран (табл. 1).
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Таблица 1
Государственные расходы на образование, %
Государственные расходы на
образование
Страна

Россия
Австралия
Австрия
Германия
Италия
Канада
США
Финляндия

К общему объему
гос.расходов
12,0
16,6
10,8
9,7
9,9
12,5
15,2
12,8

К ВВП
3,6
5,0
6,0
4,6
4,9
6,5
н.д.
6,6

Продолжение табл. 1
Швейцария
Швеция
Япония
Источник:2.

13,0
12,8
10,7

5,4
7,2
3,6

Охарактеризуем порядок финансирования образования в
Республике Беларусь.
В последние годы отрасль образования из государственного
бюджета получала лишь 60-70% необходимых для развития средств.
На протяжении последних лет сумма бюджетных ассигнований на
содержание учреждений образования не превышала 7% от ВВП, что
значительно ниже уровня, определенного законом об образовании (не
ниже 10%) и недостаточно для решения существующих проблем в
образовании и проведения намеченных мероприятий по его
преобразованию в соответствии с требованиями устойчивого развития
экономики страны. Выделяемые средства не покрывают всех затрат,
увеличивающихся намного большими темпами, чем доходная часть
бюджета, и не позволяют решать назревшие в отрасли проблемы, и в
первую очередь - технического оснащения учебных заведений,
обновления и расширения их материально-технической базы.
Улучшить финансовое положение отрасли могли бы внебюджетные
источники. Однако они занимают небольшой удельный вес в общем
объеме финансирования, что объясняется отсутствием экономической
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базы для создания развитой сети благотворительных фондов, развития
меценатства и спонсорства.
Таблица 2
Государственные расходы на образование, млрд. руб.
2000
6,5
2001
6,4
2002
6,4
2003
6,5
2004
6,3
2005
6,1
2006
6,0
2007
6,2
2008
6,0
2009
5,7
2010
5,1
Продолжение табл. 2
2011
4,9
Источник:2.

Таким образом, на протяжении всего анализируемого периода
расходы на образование в Беларуси не приближались к 10% ВВП.
Максимальное значение было достигнуто в 2000 и 2003 годах - 6,5%,
по итогам 2011 года на образование было затрачено лишь 4,9% ВВП.
Проанализируем структуру государственных расходов на
образование в 2010-2011 годах. Итак, сумма расходов
республиканского бюджета на дошкольное образование в 2010 году
составила 10,6 млрд. руб., в 2011 году - 14,7 млрд. руб., увеличившись
на 4,1 млрд. руб. или на 38,7%. Расходы на общее среднее образование
по итогам 2011 года составили 44,3 млрд. руб., увеличившись по
сравнению с предыдущим годом на 25,7 млрд. руб. или на 138,2%.
Расходы бюджета на профессионально-техническое образование в
2010 году составили 15,9 млрд. руб., в 2011 году - 28,9 млрд. руб.,
увеличившись за год на 13 млрд. руб. или на 81,8%. Затраты на
среднее специальное образование по итогам 2011 года составили 387,5
млрд. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 96,5
млрд. руб. или на 33,2%. Расходы на высшее и послевузовское
образование в 2010 году составили 819,3 млрд. руб., в 2011 году 1156,6 млрд. руб., увеличившись за 2011 год на 337,3 млрд. руб. или
на 41,2%. Расходы бюджета на повышение квалификации и
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переподготовку кадров по итогам 2011 года составили 71,3 млрд. руб.,
что превысило аналогичный показатель 2010 года на 20,2 млрд. руб.
или на 39,8%. Расходы на внешкольное воспитание и обучение в 2010
году составили 16,9 млрд. руб., в 2011 году - 26,8 млрд. руб.,
увеличившись за 2009 год на 9,9 млрд. руб. или на 58,6%. Расходы
бюджета на прикладные научные исследования и научные программы
в 2010 году составили 18,3 млрд. руб., в 2011 году - 20 млрд. руб.,
увеличившись на 1,7 млрд. руб. или на 9,3%. Прочие расходы в
области образования в 2010 году составили 36,6 млрд. руб., в 2011
году - 24,6 млрд. руб., снизившись на 12 млрд. руб. или на 32,8%.
Общая сумма расходов республиканского бюджета на образование в
2010 году составила 1278,2 млрд. руб., в 2011 году - 1774,8 млрд. руб.,
увеличившись на 496,6 млрд. руб. или на 38,9%.
Инновационное развитие глобального здравоохранения на
основе научных достижений и внедрения новых эффективных
технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний
обусловливает необходимость ежегодного пересмотра порядков и
стандартов оказания медицинской помощи с приближением их к
современным возможностям медицины и уровню качества,
соответствующего международному.

Рис. 1 - Расходы на здравоохранение за счет средств бюджета,
млрд. руб.
Источник:[3].
Разработанный Министерством здравоохранения Беларуси план
мероприятий по проведению в 2012 году «Года качества»
способствует позитивным преобразованиям в здравоохранительной
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системе, в полной мере отвечает потребностям населения,
основывается на взаимной ответственности медицинских работников
и граждан за состояние здоровья, способствует улучшению
финансового обеспечения отрасли, повышению качества и
доступности медицинской помощи, а также усилению ее
профилактической направленности. Здоровье населения определяется
в нашей стране как основа национальной безопасности государства,
поэтому забота о здоровье народа стала в Беларуси приоритетным
направлением бюджетных ассигнований. Благодаря принимаемым
Президентом и правительством мерам удалось добиться роста
финансирования расходов на здравоохранение, которое ежегодно
увеличивается в абсолютном выражении [4, c. 65].
Рассмотрим состояние человеческого капитала в сфере науки.
По данным государственной статистики, среднегодовая численность
персонала, занятого научными исследованиями и разработками,
уменьшилась с 1990 по 1998 год в абсолютном значении в 2,5 раза, а
начиная с 1998 г. изменяется незначительно. Что касается
соотношения исследователей, техников, вспомогательного персонала
и прочих, то в 2008 г. оно составляло 58,6, 7,2, 20,5 и 13,7%,
соответственно. Среди исследователей, по данным 2008 г., - 725
докторов наук и 3112 кандидатов, что составляет 20,8% от общего их
количества; 79,2% исследователей не имеют ученой степени [3]. К
началу 2009 г. в области технических наук было сосредоточено 59,5%
исследователей, естественных наук - 19,7%, общественных наук 7,2%, медицинских - 5,2%, сельскохозяйственных - 6,4%,
гуманитарных наук - 2,0% Анализ распределения численности
исследователей по областям науки показывает, что основная их часть
сконцентрирована в области технических наук - около 60% от общей
численности в научных организациях и вузах республики. Вместе с
тем, обеспеченность этой области науки исследователями высшей
квалификации наименьшая. Доля докторов наук в области
технических наук составляла в 2008 г. 1,8%, кандидатов наук - 8,6%,
без степени - 89,6% [3]. Это очень тревожная тенденция, учитывая тот
факт, что, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
"Об утверждении приоритетных направлений научно-технической
деятельности в Республике Беларусь" (6.07.2005 г., N 315),
исследования в области технических наук отнесены к приоритетным
направлениям научной деятельности. Это ресурсосберегающие и
энергоэффективные технологии производства конкурентоспособной
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продукции, новые материалы и новые источники энергии,
информационные и телекоммуникационные технологии.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Мировой опыт
показывает, что научно-технический прогресс остается наиболее
стабильным фактором накопления финансовых средств для
расширенного воспроизводства, дальнейшего развития инноваций и
наиболее выгодной, хотя и наиболее рискованной сферой помещения
капитала.
Анализ состояния и использования человеческого капитала в
сфере науки Республики Беларусь приводит к выводу о том, что
экономический оборот человеческого капитала за последнее
десятилетие обусловлен обновлением устаревшей традиционно
применяемой технологии и техники с целью поддержания
непрерывного процесса воспроизводства и сопровождается
подготовкой работников традиционных профессий на среднем для той
или иной отрасли уровне.
Проведенное исследование показывает, что перед Республикой
Беларусь стоят важные проблемы и задачи, требующие обязательного
решения:
- эффективное управление интеллектуальным капиталом как
основным ресурсом;
стимулирование
развития
образования,
науки
и
здравоохранения как важнейших предпосылок инновационной
активности в стране;
- концентрация человеческого капитала на важнейших
направлениях исследований.
Государство должно предоставить каждому трудоспособному
человеку условия, позволяющие ему собственным трудом и
предприимчивостью
обеспечить
свое
благосостояние
и
благосостояние своей семьи и полностью выполнить социальные
обязательства
перед
инвалидами,
многодетными
семьями,
нетрудоспособными и малообеспеченными слоями населения и др.
Для реализации главной цели основными направлениями
социальной политики должны стать:
- создание условий и возможностей всем трудоспособным
гражданам зарабатывать средства для удовлетворения своих
потребностей;
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- обеспечение рациональной занятости населения на основе
сохранения рабочих мест на жизненно важных и перспективных
предприятиях, создания новых рабочих мест, в том числе в частном
секторе экономики;
- создание гибкой системы подготовки и переподготовки
кадров;
- обеспечение роста реальных денежных доходов населения;
- последовательное повышение уровня оплаты труда как
основного источника денежных доходов населения и важнейшего
стимула трудовой активности работников наемного труда и др.
Для решения поставленных перед образованием целей и задач
следует обеспечить его необходимое финансирование, создать
условия для привлечения инвестиций в сферу образования, усилить
роль рыночных механизмов хозяйствования.
Особое внимание предстоит уделить охране репродуктивного
здоровья граждан, созданию службы планирования семьи, улучшению
ранней диагностики и лечения заболеваний репродуктивной системы.
Намеченные в Программе меры приблизят качество жизни
населения к европейскому уровню, позволят обеспечить рост
реальных располагаемых денежных доходов населения в 1,7-1,76 раза
за пятилетие.
Выводы. Таким образом, проведенный анализ позволил сделать
ряд выводов по поводу роли и места человеческого капитала в
современной экономической системе.
Главным результатом теории человеческого капитала
необходимо считать признание затрат на производство и
воспроизводство
знаний,
навыков,
способностей
человека
производительными затратами. Анализ человеческого капитала в
нашей стране показывает, что назрела необходимость разработки и
реализации принципиально новой государственной политики в
области воспроизводства человеческого капитала, отражающей
интересы общества в целом и каждого человека в отдельности.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Как известно, устойчивая
конкурентоспособность любой продукции может быть обеспечена
сочетанием высоких потребительских свойств, коммерческими
связями производителя, рынками сбыта, а также еѐ низкой
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себестоимостью.
От величины себестоимости продукции зависят объем прибыли
и уровень рентабельности организации. Чем экономичнее
используются материальные, трудовые, финансовые ресурсы
организации при производстве продукции, выполнении работ,
оказании услуг, тем выше эффективность работ и больше объем
прибыли, получаемой организацией. Отражая текущие затраты на
производство и реализацию продукции, себестоимость является
важнейшим, обобщающим работу предприятия показателем. А
конкурентоспособность продукции, работ, услуг, как известно,
является
важнейшим
показателем,
характеризующим
функционирование предприятия в рыночной экономике. Таким
образом, чем ниже себестоимость продукции, тем ниже отпускная
цена, и, следовательно, тем более конкурентоспособна продукция на
рынке [1, c. 522].
С другой стороны, снижение себестоимости продукции
косвенно влияет на качество продукции. Дело в том, что для снижения
себестоимости на предприятиях используются такие направления как
техническое перевооружение производства, снижение потерь от
брака, применение прогрессивных видов материалов, что ведет к
повышению качества выпускаемой продукции.
Цель статьи. Правильное исчисление себестоимости продукции
имеет важное значение: чем лучше организован учет, чем
совершеннее методы калькулирования, тем легче выявить
посредством анализа резервы снижения себестоимости продукции.
Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет очень важное
значение. Он позволяет выяснить тенденции изменения данного
показателя, выполнения плана по его уровню, определить влияние
факторов на его прирост, установить резервы и выработать
корректирующие меры по использованию возможностей снижения
себестоимости продукции[2, с.223].
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. Рассмотрим изменения себестоимости
продукции на примере Республиканского унитарного предприятия
«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов».
Структуру себестоимости товарной продукции за 2009, 2010,
2011 годы проиллюстрируем с помощью рисунка 1.
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Рисунок 1 - Структура себестоимости товарной продукции в
2009, 2010, 2011 годах
Примечание - Источник: собственная разработка.
Как видно рисунка 1 за 3 года существенных изменений в
структуре себестоимости товарной продукции тракторного завода не
произошло. Рассмотрим структуру себестоимости товарной
продукции в 2009, 2010, 2011 годах. В структуре общих затрат по
сравнению с прошлым годом удельный вес материальных затрат
уменьшился на 4,8% (71,8% – за 12 месяцев 2011 г., 76,6% – за 12
месяцев 2010 г.), из них сырье и материалы в 2011 году составили
18,8%, покупные изделия - 48,2%. Удельный вес ТЭР в себестоимости
продукции составил в 2011 году 2,4%.
На РУП «БЗТДиА» постоянно проводится работа по изысканию
резервов снижения себестоимости продукции. Благодаря эффективной
загрузке производственных мощностей, качественной структуре
сырья, квалифицированному ведению технологического процесса по
итогам работы за 2012 год производственными цехами завода
«БЗТДиА» получена экономия по сравнению с плановыми
расходными нормами по энергоресурсам, топливу. Внедрение
регулируемых электроприводов на механизмах с переменной
нагрузкой, внедрение энергоэкономичных насосов с ЧРП, ликвидация
электронагрева, внедрение энергоэффективных технологических
печей – все это привело к снижении удельного веса электроэнергии в
себестоимости с 1% в 2009 году до 0,7% в 2011-2012 годах.Удельный
вес амортизационных отчислений в структуре затрат увеличился с 0,9
% в 2011 году до 2,6% в 2012 году. Если в 2011 году они составляли 1
950 млн.руб., то в 2012 году амортизационные отчисления выросли до
8 050 млн.руб.
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Удельный вес затрат на оплату труда в структуре затрат за 20102011 года не изменился и остался на уровне 14, 8 % от себестоимости.
Расходы на оплату труда, включаемые в затраты на производство,
составили в 2011 году 42 550 млн. руб.
Удельный вес затрат по отчислениям на социальные нужды в
структуре затрат за 3 года увеличился на 0,1% и в 2011 году составил
5,2%.
В прочих затратах наибольший удельный вес от 44,8 % за
2010 год до 59,2 % за 2011 год занимают налоги и неналоговые
платежи.д. В структуре затрат на производство «Прочие затраты»
увеличились с 2,7 % за 2010 год до 5,4 % за 2011 год.
На основе проведенного анализа себестоимости товарной
продукции, изучения ее структуры в динамике за три года можно
сделать вывод о том, что:
1) структура себестоимости на протяжении рассматриваемого
периода менялась незначительно. Наибольший удельный вес в
структуре затрат на производство продукции составляют
материальные затраты и затраты на оплату труда;
2) снижение уровня затрат на 1000 рублей товарной продукции
в 2011 году по некоторым статьям затрат объясняется в большей мере
ростом объема товарной продукции, а не проведением
организационных и технических мероприятий по снижению затрат;
3) положительным моментом является снижение затрат на 1000
рублей товарной продукции на материальные затраты и
транспортировку грузов, выполняемую сторонними организациями.
Данному факту способствует эффективно проводимая на предприятии
политика улучшения материально-технического снабжения и
использования материальных ресурсов, а также за счет
относительного изменения условно-постоянных расходов и
сокращения транспортных расходов.
Из проведенного анализа себестоимости продукции можно
сделать вывод, что основными резервами снижения себестоимости на
Республиканском унитарном предприятии «Бобруйского завода
тракторных деталей и агрегатов» являются:
 уменьшение прямых материальных затрат т.к. производство
является материалоѐмким;
 увеличение объема выпускаемой продукции т.к. условнопеременные издержки изменяются пропорционально изменяющемуся
объему производства, а условно-постоянные останутся на прежнем
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уровне т.е. изменится удельный вес условно-постоянных затрат в
себестоимости продукции;
 снижение условно-постоянных затрат.
Согласно проведенному анализу, можно сказать, что
сокращение издержек производства может быть обеспечено путем
определения и соблюдения оптимальной величины партии
приобретаемых
материалов,
покупных
полуфабрикатов
и
комплектующих; оптимальной величины партии; определения
политики, в отношении того, производить самим или приобретать у
других фирм отдельные компоненты выпускаемой продукции.
Последний из структурных факторов является крайне важным для
снижения себестоимости продукции предприятия «БЗТДиА»,
поскольку удельный вес покупных комплектующих изделий в
себестоимости продукции составил в 2010 году 50,3%, а в 2011 –
47,2%.
Выводы.Таким образом, на РУП «БЗТДиА» имеется
достаточное
количество
резервов
снижения
себестоимости
продукции, для наиболее полного и эффективного использования
которых необходим дифференцированный (выбор наиболее
перспективных и осуществимых в данный период времени проектов)
и комплексный подходы.
Проанализировав структуру себестоимости продукции РУП
«БЗТДиА», а также основные источники снижения данного
показателя, наиболее целесообразным предлагается использование
следующих путей снижения себестоимости на данном предприятии.
Во-первых, снизить материалоемкость продукции. В частности
в целях экономии электроэнергии планируется внедрение
регулируемых электроприводов на механизмах с переменной
нагрузкой, внедрение энергоэкономичных насосов с ЧРП, ликвидация
электронагрева, внедрение энергоэффективных технологических
печей, внедрение полупроводникового генератора взамен генератора
лампового типа, модернизация освещения и др. Использование
прогрессивных теплоизоляционных материалов и применение
тепловых завес позволит сэкономить в 2012 году до 66 т.у.т
теплоэнергии.
В целях снижения себестоимости выпускаемой продукции
необходимо снижать затраты на оплату труда. Добиться этого можно
за счет применения трудосберегающих технологий и улучшения
организации производства, совершенствования организации труда на
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рабочих местах, улучшения управления и обслуживания
производства, что приведет к повышению производительности
рабочих. В 2012 году на предприятии будет продолжаться работа по
повышению профессионализма рабочих, улучшению качества их
труда и активному стимулированию труда. В частности, в целях
материальной заинтересованности работников завода в достижении
высоких конечных результатов труда производятся выплаты из фонда
руководителя в соответствии с положением, разработанным на заводе;
доплаты за час работы в тяжелых и вредных условиях; повышающие
коэффициенты
для
высококвалифицированных
работников.
Руководителям, специалистам и служащим устанавливаются надбавки
за высокие творческие и производственные достижения в работе,
сложность и напряженность в труде. В целях повышения
производительности труда внедряются технически обоснованные
нормы времени, нормы обслуживания. Все действующие в
производстве нормы систематически проверяются на соответствие
технологическим процессам и организации производства.
Необходимо постоянно осуществлять систему подготовки и
повышения квалификации кадров. Завод осуществляет следующие
виды обучения рабочих на производстве, обеспечивающие его
непрерывность:
- подготовка рабочих (учеников);
- переподготовка (переобучение) рабочих;
- обучение вторым (смежным) профессиям;
- повышение квалификации рабочих.
Среди наиболее целесообразных путей сокращения издержек на
производство продукции следует назвать сокращение затрат на
управление и обслуживание производства. Резервы сокращения
цеховых и общезаводских расходов заключаются, прежде всего, в
упрощении и удешевлении аппарата управления, в экономии на
управленческих расходах. Также для сокращения численности
управленческого аппарата на РУП «БЗТДиА» будет целесообразно
создание единой автоматизированной системы управления (АСУ).
Еще одним из перспективных и действенных путей сокращение
издержек производства является снижение внепроизводственных
потерь за счет повышения качества продукции. В рамках «Программы
комплексных мероприятий по техническому развитию, улучшению
качества и повышению технического уровня выпускаемой продукции
на 2012 год» предлагается проведение следующих мероприятий:
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- внедрение Технических Регламентов Республики Беларусь и
стандартов на выпускаемую продукцию;
- метрологическое обеспечение производства в части поверки
средств измерения и аттестации испытательного оборудования;
- испытания тракторов «Беларус-320» с различными навесными
агрегатами с целью выявления возможных отказов;
- улучшение качества гидросистемы на выпускаемые трактора
путем внесения конструкторских изменений и замена поставщиков
гидроаппаратуры
- разработку мероприятий по введению в технологический
процесс сборки тракторов поста активного контроля;
- разработку технических условий на выпускаемые детали и
узлы, реализуемые в качестве з/ч;
- внедрение новых методов статистического контроля на
рабочих местах для статистического управления технологическими
процессами [3, с. 56].
И наконец, поскольку 47,2% себестоимости продукции РУП
«БЗТДиА» составляют покупные
комплектующие
изделия,
необходимо проводить различные мероприятия по замещению
импортируемых товаров отечественными аналогами, цены которых
значительно ниже зарубежных.
Рассчитаем
относительное
снижение
себестоимости
производимой продукции на РУП «БЗТДиА» в 2012 году на основе
данных бизнес - плана предприятия на 2012 год.
1) Относительное снижение себестоимости за счет снижения
материалоемкости продукции (Сме):
Сме = (1 - Iцен*Iн.р.)*Ум*100 = (1-1,039*0,948)*0,718*100 = 1,08%,
где Iцен - индекс изменения цен на сырье и материалы;
Iн.р. - индекс изменения норм расходов сырья и материалов;
Ум - удельный вес стоимости сырья и материалов в издержках
предприятия.
2) Относительное снижение себестоимости за счет изменения
трудовых затрат, роста производительности труда (Спт):
Спт = (1 - Iз.п. / Iпт)*Уз.п.*100 = (1-1,09/1,128)*0,148*100 = 0,5%,
где Iз.п - индекс изменения заработной платы;
Iпт- индекс изменения производительности труда;
Уз.п - удельный вес заработной платы в издержках предприятия.
3) Относительное снижение себестоимости за счет влияния
увеличения объема производства и снижения условно-постоянных
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затрат (Су-п.з):
Су-п.з = (1 - Iп / Iо)*Уп*100 = (1-1,04/1,22)*0,37*100 = 5,46%,
где Iп - индекс изменения постоянных затрат;
Iо - индекс изменения объема производства продукции;
Уп - удельный вес постоянных затрат в издержках предприятия.
Таким образом, общее снижение себестоимости за счет
вышеперечисленных факторов составит:
Собщ = 1,08% + 0,5% + 5,46% = 7,04% или 19 879,27млн. руб.
Таким образом, реализовав данные мероприятия, а именно:
замену
устаревшего
оборудования
новым,
ресурсосберегающим и энергоэффективным;
сокращение и удешевление аппарата управления;
ряд мероприятий по замещению импортируемых товаров
отечественными аналогами;
повышение качества выпускаемых товаров посредством
реализации «Программы комплексных мероприятий по техническому
развитию, улучшению качества и повышению технического уровня
выпускаемой продукции на 2012 год», РУП «БЗТДиА» сможет
достичь снижения себестоимости продукции в 2012 году на 7,04%, что
в свою очередь позволит предприятию улучшить свои финансовые
показатели, качество продукции и, как следствие, повысить
конкурентоспособность продукции.
Таким образом, для снижения себестоимости рекомендуется:
1. Снизить материалоемкость продукции.
Добиться этого можно с помощью замены устаревшего
оборудования, внедрения ресурсосберегающих технологий и
использования прогрессивных видов материалов.
2. Снижать затраты на оплату труда посредством улучшения
организации производства и повышения уровня профессионализма
работников.
3.Сократить затраты на управление и обслуживание
производства (провести независимую аудиторскую проверку
управленческого аппарата, создать единую автоматизированную
систему управления).
4.Повысить качество выпускаемой продукции и тем самым
снизить внепроизводственные потери.
5.Замещать импортируемые товары отечественными аналогами.
Реализовав данные мероприятия, Республиканское унитарное
предприятие «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»
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сможет достичь снижения себестоимости на 7,04% , что вызовет
увеличение прибыли и позволит предприятию сохранить свои
рыночные позиции.
1 Алексеенко, Н. А. Экономика промышленного предприятия: учеб. пособие / Н.А.
Алексеенко, И.Н. Гурова. - Минск: Изд-во Гревцова, 2009. - 264 с.
2 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие / Г.В. Савицкая 7-е изд. испр. - Минск: Новое знание, 2002 - 704 с.
3 Основные положения по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции
(работ, услуг) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2000
. - 8/4116
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Сточки зрения
эффективного функционирования, возможности исполнения принятых
на себя обязательств, обеспечения прибыльности страховой
деятельности и сохранения этой деятельности в перспективе, т.е.
обеспечения устойчивого финансового состояния страховой
организации, основным является вопрос ее обеспеченности
финансовыми ресурсами и их достаточность, что обусловлено
процессами формирования и использования финансовых ресурсов.
Эти вопросы приобретают особую актуальность в современных
условиях формирования модели инновационной экономики
Республики Беларусь, когда появляются новые инновационные риски
и отсутствует достаточная экстраполированная статистическая база о
потерях, возникших при планировании и реализации инновационных
проектов.
Цель статьи. Основной целью данного исследования является
разработка методики анализа финансовых ресурсов страховой
организации на основе детализированных данных бухгалтерского
учета, сформированных посредством предлагаемой автором учетных
методик, которые были рассмотрены в предыдущих публикациях [1,
с.265].
Во
внимание
принимаются
операции,
связанные
с
осуществлением основной деятельности (страхования иного, чем
страхование жизни).
Научная новизна исследования заключается: во-первых, в
принципиально новом подходе к анализу движения финансовых
ресурсов страховой организации в процессе технологического цикла
страхования; во-вторых, в сопоставлении стоимостных оценок
входящих и исходящих потоков финансовых ресурсов страховой
организаци в процессе осуществления операционного цикла
страхования, согласующихся по целевому назначению; в-третьих, в
выделении таких трех основных групп источников страховых выплат
как «нормальные», «пирамидальные» источники и источники,
свидетельствующие об угрозе банкротства.
Теоретической и методологической основой исследования
послужили фундаментальные положения экономической теории,
экономики, бухгалтерского учета, комплексного экономического
анализа, права, учетные концепции, гипотезы и подходы,
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представленные
в
трудах
отечественных
и
зарубежных
исследователей, посвященные проблемам бухгалтерского учета и
анализа в страховых организациях, а также системный подход к
изучаемым явлениям, диалектический метод познания.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Результаты
исследования свидетельствуют, что основным источником для
анализа указанных обьектов является финансовая отчетность и
данные бухгалтерского учета. Вместе с тем, традиционный
бухгалтерский учет страховых операций не позволяет адекватно
сопоставлять полученные и заработанные премии в разрезе целевого
назначения с соответствующими расходами. Это связано с тем, что не
производится разделение страховой премии-брутто на основные
составляющие и нарушены основные учетные принципы
(соответствия и признания результатов операций по методу
начисления), а учет страховых резервов н обязательств носит
«точечный» характер. Также к числу основных недостатков
действующей методики бухгалтерского учета относятся:
1) отсутствие четкой, тесной и согласующейся взаимосвязи
основных естественных этапов исполнения договора страхования с их
отражением в учете;
2) игнорирование при осуществлении учетных процедур ряда
обьективных бизнес- операций, присущих технологическому циклу
страхования;
3) отсутствие взаимосвязанного отражения движения
зарезервированных финансо- вых ресурсов с момента их
формирования до момента их использования [2, с.263].
Указанные недостатки учетной практики в свою очередь
отрицательно
сказываются
на
результатах
аналитических
исследований и обьективности анализа достаточности финансовых
ресурсов, финансового состояния и платежеспособности страховой
организации.
Предлагаемая автором методика бухгалтерского анализа
финансовых ресурсов страховых органнзаций основана на анализе
данных, которые получены на базе применения:
1) концепции гармонизации, своевременного и полного
отраження каждой бизнес-операции технологического цикла
страхования,
вызывающей
изменения
в
конфигурации
взапмоотношений страховой организации с контрагентами в учетных
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регистрах;
2) структурно-функциональной схемы страхового взноса;
3) динамического подхода к учетному процессу, выходная
информация которого является основным источником для
экономического анализа;
4) формирования информации посредством последовательного и
правильного применения основополагающих учетных принципов.
Данная методика позволяет проводить детализированный по
целевому назначению бухгалтерский анализ формирования и
использования финансовых ресурсов страховой организации, в ходе
осуществления страховой деятельности. Формализованный алгоритм
разработанной нами методики бухгалтерского анализа представлен в
таблице 1 согласно ее структуре и учетным записям в стоимостном
выражении [3, с.109].
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. Предлагаемая методика позволяет проводить как
вертикальный (структурный), так и горизонтальный анализ. Как видно
из таблицы 1 в случае проведения сравнительного анализа имеется
возможность оценить влняние тридцати одного фактора на
результативный показатель, представляющий собой финансовый
результат от страховой деятельности по страхованию иному, чем
страхование жизни. Для заполнения рассматриваемой аналитической
таблицы используются детализированные данные предлагаемых
счетов бухгалтерского учета, в том числе:
- 95/РЗУ - счет бухгалтерского учета страховых резервов
предлагаемый субсчет резервов заявленных убытков;
- 95/НСР - счет бухгалтерского учета страховых резервов
предлагаемый субсчет норматнвных страховых резервов;
- 98/нетто - счет бухгалтерского учета доходов будущих
периодов предлагаемый субсчет страховых премий в части неттотарифа (ставки);
- 98/нагрузка - счет бухгалтерского учета доходов будущинх
периодов предлагаемый субсчет страховых премий в части нагрузки;
В строках 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010 и 011
рассматриваемой таблицы отражается структурированная премия,
которая относится к исследуемому отчетному периоду, а не является
общей суммой поступившей премии на счета либо в кассу страховой
организации. В строках 100,101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108,109,
110, 111,112, 113,114 и 115 отражаются начисленные суммы
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страховых выплат данного отчетного периода в разрезе
соответствующих источников финансовых ресурсов. Наличие сумм в
строке 116 свидетельствует о превышении полученных финансовых
ресурсов по страховой деятельности с их потребностью, что
выражается в накоплении средств для дальнейшего их использования
в случае возникновения дефицита ресурсов в предстоящих периодах
либо присоединения к прибыли страховой организации. В строках
120,130,140 отражаются начисленные расходы, покрываемые за счет
нагрузки страхового тарифа. Последняя строка рассматриваемой
таблицы представляет собой результат сопоставления поступивших
финансовых ресурсов страховой организации с их использованием по
целевым направлениям.

Таблица 1
Бухгалтерский анализ формирования и направлений использования
финансовых ресурсов
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Примечание - Собственная разработка в рамках предлагаемой методики
бухгалтерского анализа формирования н эффективности использования
финансовых ресурсов страховой органнзации.

Положительный результат сопоставления в этой строке
свидетельствует о превышении полученных ресурсов над
потребностью в них и возможности изъятия собственниками части
прибыли. Отрицательный результат сигнализирует о дефиците
финансовых ресурсов страховой организации, образованном в
отчетном периоде, который необходимо покрыть. Покрытие может
быть осуществлено: во-первых, за счет накопленных резервов в
прошлых отчетных периодах; во-вторых, нераспределенной прибыли
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предыдущих лет, оставшейся в распоряжении страховой организации;
в-третьих, за счет заемных источников.
Наличие сумм в строках 109,110,111,112 и 113 свидетельствует
о «проедании» средств, хотя и имеющихся в наличии у страховой
организации, но предназначенных для выплат в предстоящие периоды
по договорам, действие которых еще не завершено и по которым
могут наступить в будущем страховые случаи. Наличие сумм в
строках 114 и 115 свидетельствует о недостатке финансовых ресурсов,
предназначенных непосредственно для осуществления страховых
выплат и направлении на погашение страховых обязательств
собственных средств страховой организац. В этом случае возникает
угроза банкротства.
Прпсутствие в предлагаемой аналитической таблице таких
факторов как резервы по закрытым договорам в прошлом периоде;
резервы по закрытым договорам в текущем периоде; резервы по
действующим договорам, перешедшим с прошлого периода; резервы
по действующим договорам текущего периода; обьем собственных
источников использованных на страховые выплаты (при дефиците
резервов); величина накопления резервов наряду с такими факторами
как страховые взносы премии (отчетного периода); расходы на
ведение дела; операционные и внереализационные доходы и расходы
и другие, позволяет более глубоко оценить эффективность
проводимой финансовой и актуарной политики, измерить остающиеся
резервы и показать действительный размер прибыли, который может
быть прысвоен собственником за отчетный период. Это способствует
более полному раскрытию экономической природы финансового
результата, который может быть использован, как своего рода
комплексный показатель эффективности использования ресурсов.
Предлагаемый подход к структуре финансовых результатов страховой
организации помогает понять и оценить качественные изменения в
обьеме и структуре ее активов, собственного капитала и обязательств.
Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать
следующие выводы. Применяемая в страховых организациях учетноаналитическая практика имеет существенные недостатки, которые
заключаются:
во-первых, в неполном н несвоевременном отражении основных
бизнес-процессов технологического цикла страхования;
во-вторых, в нарушении либо неверном применении основных
учетных принципов (соответствия и признания результатов операций
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по методу начнсления);
в-третьих, в статическом подходе к отражению страховых
резервов и обязательств страховой организации по страховым
выплатам.
Указанные недостатки приводят к тому, что формируемые
посредством действующей учетной методики массивы финансовой
информации не обладают необходимым уровнем обьективности,
аналитичности, детализации.
Предложенная методика бухгалтерского анализа позволяет
устранить недостатки, расширить и углубить действующую учетноаналитическую практику страховых организаций, способствует
повышению
качества,
глубины
и
оперативности
оценки
сбалансированности
страхового
портфеля,
результативности
деятельности по страхованию иному, чем страхование жизни.
Комплексное применение предложенных учетно-аналитических
методик позволит обеспечить своевременную и релевантную
информационно-аналитическую поддержку принятия управленческих
решений, касающихся формирования и использования финансовых
ресурсов страховой организации.
1 . Панков, Д.А. Бухгалтерська інтерпретація реальннх фінансових потоків страхових організацій:
перспектива розвитку обліковоi методики в Республіці Білорусь / Д.А. Панков, О.А. Русак //
Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз /ЖДТУ. Житомир, 2010. - Випуск 2 (17): Проблеми теоріi та методологіі бухгалтерського обліку,
контролю і аналізу. - С. 264-272.
2. Русак, О.А. Взаемозв‘язок основних етапів виконання договорів страхування і iх відображения в
обліку: стан та розвиток / О.А. Русак // Міжнародний збірник наукових праць. Серія:
Бухгаптерський облік, контроль і аналіз /ЖДТУ. - Житомир, 2009. - Випуск 3 (15) : Проблеми
теоріi та методологіi бухгалтерського обліку, контролю і аналізу.-С. 261-266.
3. Русак, О.А. Новые концептуальные подходы к оценке страховых резервов и модели их учета /
О.А. Русак // Вестник ПГУ. Серия й, Экономические и юридические науки. - 2009. - ғ 10. - С.
109-113.

УДК: 657
Мельник І.Д., магістр з обліку і аудиту
Луцький національний технічний університет
ОЦІНКА НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ
ПРИРОДИ ПРИБУТКУ
© Мельник І.Д.
Розглянуто актуальні питання оцінки наукових підходів до економічної

247

природи прибутку. Проаналізовано вплив економічного трактування прибутку на
методику бухгалтерського обіку.
Ключові слова: економічний прибуток, фінансовий результат.
Actual questions of scientific approaches to assess the economic nature of profit.
The influence of the economic interpretation of the method of accounting for income beside.
Keywords: economic profit loss.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Сьогодні
проблемам визначення прибутку приділяється значна увага.
Дослідники застосовують досить широкий спектр варіантів термінів,
під якими розуміють часто одне і те ж поняття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Питанням дослідження
економічної природи прибутку, джерел його формування та методики
визначення присвячено ряд праць українських вчених, таких як:
Будько О.В., Гаращенко О.В., Єремяна О.М., Кучеркової С.О.,
Лебедзевич Я.В., Пархоменко Н.М., Перевози І.В., Уткіної С.В. та
інших.
Ціллю статті є вивчення актуальних питань оцінки наукових
підходів до економічної природи прибутку, та встановлення
взаємоузгодження його з бухгалтерським.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Проведений
критичний аналіз різноманітних теорій виникнення прибутку Будько
О.В. дав можливість сформулювати автором власне визначення
прибутку з урахуванням особливостей функціонування підприємств в
умовах ринкової економіки та зробити висновок, що прибуток – це
величина, яка виникає у сфері виробництва, є приростом власного
капіталу, обумовленого наявністю підприємницької ініціативи,
поєднанням різних факторів виробництва, виправданим ризиком,
впровадженням технічних удосконалень та інновацій, яка
визначається шляхом вирахування із суми отриманих доходів суми
понесених витрат [1].
Кучеркова С.О. вважає, що прибуток – це загальноекономічна
категорія, яка являє собою частину доходу конкретного діючого
підприємства, отриманого під впливом внутрішнього і зовнішнього
середовища та рівня розвитку підприємництва; є різницею між доходами,
які були отримані від усіх видів діяльності, і витратами підприємства, що
були понесені у процесі отримання цих доходів, та використовується для
248

здійснення процесу розширеного відтворення і задоволення інтересів
власників підприємства, працівників, інвесторів і держави [2].
Економічний підхід, тобто наповненість поняття прибутку
смисловими категоріями є корисним для розуміння його сутності, а
бухгалтерський (математичний розрахунок) – для розуміння логіки та
порядку його практичного обчислення.
Існуючі відмінності у трактуваннях прибутку бухгалтерами та
економістами є об'єктивними. З цього приводу Я.В. Соколов писав:
«...єдиного розуміння прибутку немає і не може бути, адже воно
залежить від цілей, поставлених зацікавленою особою, ... така особа,
передусім повинна вирішити: що включити до складу активу і як
визначати бухгалтерський прибуток (прийняти статичне чи динамічне
тлумачення)» [4, с.444].
Роль прибутку у господарській діяльності організацій
зумовлюється його функціональним призначенням, а проявляється у
використанні похідних від нього розрахункових категорій, таких як
нарахування
доходів
учасникам
організації, різних резервів тощо.
Для отримання всебічної характеристики суті прибутку важливе
значення має науково-обгрунтована класифікація прибутку, яка дає
можливість зрозуміти результати діяльності підприємства для
прийняття відповідних управлінських рішень.
При визначенні підходів до класифікації прибутку для цілей
бухгалтерського
обліку
врахування
інтересів
зацікавлених
користувачів є обов‘язковим. Розглядаючи запити користувачів у
частині інформації про операції з формування та розподілу прибутку
слід зазначити, що власників цікавить інформація про чистий
прибуток, прибуток на акцію, капіталізований прибуток, прибуток,
спрямований на споживання; управлінський персонал – про
маржинальний прибуток, валовий прибуток, прибуток відокремленого
структурного підрозділу, прибуток підприємства як економічної
одиниці, прибуток у розрізі видів діяльності, прибуток, скоригований
на результати ризиків у господарській діяльності, реальний прибуток з
урахуванням впливу інфляції; державні органи влади – при прибуток,
що підлягає оподаткуванню; інвесторів – про прибуток звітного
періоду, плановий прибуток.
Взявши за основу характер запитів користувачів, автор пропонує
виділення наступних класифікаційних ознак прибутку: за складом
елементів, що формують прибуток, за характером діяльності суб‘єкта
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господарювання, за характером оподаткування прибутку, за ступенем
використання, за рівнем формування, за періодом формування, за
рівнем впливу інфляції, за рівнем впливу ризиків у господарській
діяльності на величину прибутку. Види прибутку у розрізі виділених
ознак класифікації наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Класифікація прибутку для потреб бухгалтерського обліку
ғ
Класифікаційна
Види прибутку
з/п
ознака
Склад елементів,
- маржинальний прибуток;
1.
що формують
- валовий прибуток;
прибуток
- чистий прибуток
- прибуток від звичайної діяльності
Характер
(операційної, фінансової,
2. діяльності суб‘єкта
інвестиційної);
господарювання
- прибуток від надзвичайної діяльності
- оподатковуваний прибуток;
Характер
3.
- неоподатковуваний прибуток;
оподаткування
- тіньовий прибуток
- розподілений прибуток (спожитий);
Ступінь
4.
- нерозподілений прибуток
використання
(капіталізований)
- прибуток групи підприємств;
- прибуток суб‘єкта господарювання,
5. Рівень формування
що входить у групу підприємств;
- прибуток структурного підрозділу
(філії, представництва)

6.

Період
формування

7.

Рівень впливу
інфляції

8.

Рівень впливу
ризиків

Продовження табл. 1
- прибуток попереднього періоду;
- прибуток звітного періоду;
- плановий прибуток
- номінальний прибуток (не
скоригований на вплив інфляції);
- реальний прибуток (скоригований на
вплив інфляції)
- прибуток, не скоригований на
величину наслідків ризиків у
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господарській діяльності;
- прибуток, скоригований на величину
наслідків ризиків у господарській
діяльності
Використання запропонованої класифікації, розробленої з
урахуванням інтересів користувачів, дозволить: на теоретичному рівні
– удосконалити методологічні засади бухгалтерського обліку через
підходи до визнання та оцінки, на практичному рівні – побудувати на
підприємстві відповідну систему
аналітичного обліку для облікового забезпечення проведення
аналізу операцій з формування та розподілу прибутку, а також для
здійснення управління.
Дослідження категорії прибутку, його сутності та джерел
походження дають можливість зробити власний висновок та подати
визначення прибутку наступним чином: прибуток – це позитивний
(додатній) фінансовий результат діяльності підприємства у процесі
ведення господарських операцій понад витрати виробництва та інші
відрахування.
У визначенні сутності фінансового результату сучасними
вченими-економістами, обліковцями та фінансистами немає
однозначної точки зору. Втім, зазначимо, що найпоширенішими
підходами до їх трактування є економічний, бухгалтерський та
управлінський.
Визначенню поняття фінансового результату в управлінському
обліку присвячена праця Нападовської Л.В. [5], у якій автор
розмежовує поняття фінансового та управлінського фінансового
результату:
- у фінансовому обліку результат в цілому по підприємству
визначається без калькулювання собівартості продукції шляхом
порівняння затрат (у розрізі елементів) з випуском продукції у
фінансовій бухгалтерії;
- в управлінському обліку фінансовий результат визначається за
виробами, а потім по внутрішнім і зовнішнім сегментам [5, с.193].
Таким чином, в управлінському обліку сутність фінансового
результату зводиться до визначення результату діяльності за видами
реалізованої продукції (центрами відповідальності, сегментами
діяльності), а у фінансовому обліку – в цілому за основним видом
діяльності.
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Сьогодні існують різні підходи до визначення терміну
«фінансові результати», втім автор вважає, що вони є неповними,
оскільки не враховують економічний, податковий та управлінський
аспекти, які впливають на облікове відображення фінансових
результатів діяльності підприємств. З цієї точки зору, автором
запропоновано власне визначення поняття фінансового результату як
результату господарської діяльності, який визначається порівнянням
доходів і витрат (без врахування сум податків) за визначений період та
узагальнюється у вигляді прибутку, збитку чи «нульового»
результату.
Висновки. Узагальнивши історичний досвід, зазначимо, що
протягом кількох століть розвивались і співіснували різноманітні
підходи до трактування фінансового результату, точились дискусії з
питань застосування їх на практиці. Аналізуючи досвід попередників,
вчені по-різному визначали його сутність та джерела отримання.
Автором внесено власну пропозицію трактування визначення із
врахуванням економічного, бухгалтерського, управлінського та
податкового підходів.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными
и
практическими
заданиями.
Проблема
конкурентоспособности фирм, отраслей, стран -- одна из наиболее
актуальных и динамичных в мировой экономике, так как на ее анализ
влияют многие факторы, прежде всего изменения темпов
экономического роста стран, уровень безработицы, место страны или
фирмы в мировой экономике и т.п. Значимость этой проблемы
особенно возрастает в условиях растущей глобальной экономической
конкуренции за право каждой страны занять достойное место в
системе мирового хозяйства.
Для полноценного участия в международном разделении труда
необходимо развивать конкуренцию внутри страны. Это не должно
касаться экспортообразующих предприятий. Их сфера - внешняя. На
внутреннем рынке рационально организовать конкуренцию между
малыми и средними предприятиями. Их инновационные усилия
должно
поддерживать
государство
путем
организации
инновационных центров, венчурных фондов, технопарков, льготированием кредитов и подготовкой специалистов и ученых.
Цели статьи:
1.Изучить теоретические и методологические подходы к
определению конкурентоспособности;
2.Выявить основные проблемы в развитии конкуренции в
Республике Беларусь
3.Разработать пути повышения конкуренции в Республике
Беларусь
Конкуренция
соперничество,
соревнование
между
выступающими на рынке товаропроизводителями за наиболее
выгодные условия производства и сбыта товаров для получения на
этой основе максимально возможной прибыли. Одновременно
конкуренция - это механизм автоматического регулирования
пропорций общественного производства. Являясь атрибутом рынка,
конкуренция естественным путѐм возникает из рынка и одновременно
служит непременным условием его существования и развития.
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Конкуренция- это самый эффективный и дешѐвый метод
экономического контроля, он стоит обществу минимальных затрат.
Такого рода контроль является важной и динамичной силой, ибо
постоянно толкает производителя на сокращение издержек
производства и цен, на увеличение объѐма сбыта, на борьбу за заказы
и потребителя, на улучшение качества.
Беларусь придает конкурентоспособности своих товаров и услуг
приоритетное значение. Завоевание подобающего места в мировой
экономике в современных условиях необходимо для обеспечения
устойчивого развития страны, роста благосостояния ее граждан,
расширения взаимовыгодного сотрудничества в мире.
Но становлению полноценной конкуренции в Республике
Беларусь препятствуют:
1. Кризис экономики, высокая инфляция, финансовая
нестабильность;
2. Искусственные административные барьеры для новых
хозяйствующих субъектов, устанавливаемые республиканскими и
местными органами исполнительной власти.
3. Несовершенство и недостаток статистической информации,
инфраструктуры поддержки предпринимательства;
4. Несовершенство законодательств, касающихся собственности,
инвестиций, антимонопольного регулирования, банкротства, систем
регистрации и лицензирования; редкое использование процедур
санации и банкротства
5. Формальный характер акционирования белорусских
предприятий, отсутствие открытого для всех рынка ценных бумаг;
6. Отсутствие в госбюджете средств для инвестиций;
ограниченные кредитные возможности коммерческих банков;
незрелость финансового рынка.
Конкуренция имеет и негативные стороны:
1) обостряет противоречия экономических интересов,
2) чрезвычайно усиливает экономическую дифференциацию в
обществе,
3) обусловливает рост непроизводительных издержек,
4) побуждает создание монополий,
5) отрицательно сказывается на защите окружающей среды,
6) не стимулирует развитие производства товаров и услуг
коллективного пользования (дороги, общественный транспорт),
7) не способствует сохранению невоспроизводимых ресурсов
254

(лес, дикие животные, полезные ископаемые).
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов: К основным
конкурентным преимуществам Беларуси относятся, в частности:
выгодное экономико-географическое положение; развитая система
транспортных коммуникаций и производственная инфраструктура в
целом; значительные земельные, водные и лесные ресурсы; наличие
ряда полезных ископаемых; значительный научно-технический
потенциал; многоотраслевой промышленный комплекс; высокий
общеобразовательный уровень населения и др.
Для появления конкуренции в Беларуси необходимы следующие
условия:
- полное обособление производителей как собственников
средств производства и произведенного продукта (главная
предпосылка);
- множественность производителей однородной продукции
(достигается путем создания новых экономических структур в
монополизированных отраслях), развитие малого и среднего бизнеса,
разукрупнение ассоциаций, концернов и других объединений;
- заинтересованность субъектов в предпринимательской
деятельности; экономическая свобода и полная самостоятельность в
производственной и коммерческой деятельности хозяйствующего
субъекта (выбор вида деятельности, организационных форм,
определение источников финансирования, методов и структур
управления производством, сбытом и т.д.), отсутствие диктата со
стороны правительства (государства);
- наличие рынка земли и недвижимости, четких правовых норм,
устойчивых денежной и финансовой систем, стимулирующей
налоговой, кредитной, ценовой и внешнеторговой политики
(разумной протекционистской политики государства в сфере
внутреннего рынка, осуществляемой путем введения временных
количественных ограничений импорта отдельных видов продукции,
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин);
- ликвидация барьеров для входа на рынок новых
хозяйствующих субъектов;
- преодоление монополизма государственных управленческих
структур;
контроль
за
монополистической
деятельностью
хозяйствующих субъектов и пресечение антиконкурентных действий;
государственное
регулирование
естественных
монополий;
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обеспечение свободного доступа к информации о товарах и ценах;
превращение государственного сектора экономики в действительного
конкурента. (Конкуренции не бывает при отсутствии частной
собственности. Следовательно, становление конкуренции в
трансформационной экономике Беларуси диктует необходимость
обеспечения права собственности на средства производства, на
продукт и на доход, а также многообразия форм собственности и их
равноправия. Негосударственные и частично государственные
экономические структуры не должны охватывать лишь мелкое
производство и бизнес.) [1, c. 255].
Повышение
международной
конкурентоспособности
белорусских товаропроизводителей может быть обеспечено за счет:
-- совершенствования механизма стимулирования эффективного
использования предприятиями прироста валютной выручки на
закупку новых технологий и «ноу-хау» из высокоразвитых стран;
-- привлечения инвестиций для модернизации технологий и
снижения энергоемкости и материалоемкости производства;
-- развития конкурентоспособной транспортной системы на
международном рынке транспортно-экспедиционных услуг;
-- улучшения качества управления предприятиями, в том числе
путем поиска эффективного собственника;
-- обеспечения правовой защиты технических решений и
патентной чистоты объектов экспортных поставок на основе
осуществления патентования отечественных разработок.
Без вмешательства государственных структур конкуренция
может превращаться в разрушительную силу для экономики. Для
обуздания конкуренции и удержания ее на уровне нормального
стимулятора экономики государство в своих законах определяет
‖правила игры‖ соперников. В этих законах фиксируются права и
обязанности
производителей
и
потребителей
продукции,
устанавливаются принципы и гарантии действий участников
конкуренции.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. В настоящее время в республике насчитывается
9 предприятий по производству щебня, в том числе три предприятия,
находящиеся в ведении Министерства архитектуры и строительства
(РУПП «Гранит», ОАО «Доломит» и ОАО «Нерудпром»).
РУПП «Гранит», на долю которого (по данным за 2012 г.)
приходится более 72,2% суммарного производства щебня, занимает
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доминирующее положение на внутреннем рынке Республики
Беларусь.
Другие отечественные предприятия не могут реально
конкурировать с РУПП «Гранит», что обусловлено более высокой
экономической эффективностью крупных предприятий добывающей
промышленности по сравнению с небольшими, за счет так
называемой «экономии на масштабе».
Крупнейшие производители ближайших регионов России
(Вяземский ГСК, АО «Смоленскрудпром») и Украины (Бондаревский,
Олевский и То-машгородской щебеночные заводы) в виду того, что
транспортировка щебня на большие расстояния нерентабельна, не
могут получить доступ на белорусский рынок и составить
конкуренцию РУПП «Гранит».
Несомненно, на уровень и интенсивность конкуренции на
белорусском рынке решающее влияние оказывают, в частности,
административные запреты на вывоз и ввоз товаров в регион, личные
связи между частным бизнесом и местными властями, приводящие к
созданию благоприятных, щадящих условий для отдельных
предприятий, что создает определенные трудности для выхода на
рынок для аналогичных субъектов, не обладающих такими
возможностями.
В современных условиях конкурентоспособность учитывает не
только макроэкономические факторы, но и качество рабочей силы, ее
способность практически внедрять инновации. Высокий уровень
образования -- важный двигатель национальной экономики, который
(наряду с другими факторами) должен быть широко использован в
процессе перевода белорусской экономики на инновационный путь и
повышения ее конкурентоспособности [2].
В
Республике
Беларусь
разработана
и реализуется
Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь
до 2020 года, в рамках которой генеральной целью устойчивого
развития Беларуси определено обеспечение стабильного социальноэкономического
развития
при
сохранении
благоприятной
окружающей среды и рациональном использовании природноресурсного потенциала для удовлетворения потребностей нынешнего
и будущего поколений [3].
Становлению конкурентных отношений в Беларуси могла бы
способствовать реализация механизма банкротства субъектов
хозяйствования, чья деятельность признается экономически
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нецелесообразной.
Изучение зарубежного опыта реализации конкурентной
политики дает основание считать, что в Беларуси также необходимо
проводить институциональные преобразования - осуществить
структурную перестройку экономики, обеспечить рациональное
сочетание различных форм собственности и эффективное
функционирование
государственной,
снижение
уровня
монополизации экономики и становление конкурентной среды,
финансовое оздоровление страны и проведение земельной реформы.
Кроме того, следует реструктурировать предприятия и создать
рыночную инфраструктуру, обеспечивающую функционирование
основных рынков в условиях конкуренции и разумного
антимонопольного регулирований, а главное - устранить
экономические основы (условия) злоупотреблений доминирующим
положением и создать условия для конкурентных отношений, для
чего необходимо:
1) выявить природу монополий и их виды, а также возможности
субъектов, обладающих чрезмерной экономической властью;
2) отказаться от тотального устранения монопольных структур,
подходить дифференцированное к монополистам и лишать
монопольной власти тех, кто не способствует прогрессивным сдвигам
в экономике, ее оздоровлению, тормозит развитие НТП, допускает
расточительство, производит морально устаревшую продукцию;
3) не столько реорганизовать функционирующие монополии,
сколько изменить окружающую их экономическую среду;
осуществить разумную либерализацию национального рынка,
обеспечить развитие производственной инфраструктуры (транспорта
и связи); стимулировать производство товаров- субститутов и т.д.[1, c.
259].
Роль государства как регулирующего органа, сдерживающего
монополистические тенденции и поощряющего конкурентные
отношения, состоит не в запрете монополий как таковых, а в создании
системы
мер,
поощряющих
состязательность
на
рынке,
стимулирующих деловую активность, поддерживающих соблюдение
принципа равных возможностей [4, c.110].
Антимонопольное законодательство промышленно развитых
стран, предназначенное для условий превышения предложения над
спросом и призванное охранять налаженную конкурентную среду, не
годится для условий тотального дефицита и отсутствия конкуренции.
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Решать вопрос о разрушении давно сложившихся в республике
монопольных структур необходимо на основе общей реформы
собственности и организации управления хозяйством.
Из существующего опыта западного антимонопольного
регулирования
можно
заимствовать
лишь
общую
идею
необходимости борьбы с негативными проявлениями монополии,
деформирующей рыночные отношения, препятствующими развитию
конкуренции, а также некоторые технические приемы. Республике
Беларусь необходима своя концепция, призванная не столько спасать
и защищать конкуренцию, сколько создавать условия для ее
возникновения,
способствовать
формированию
новых
производственных структур, лишенных возможности злоупотреблять
монопольным положением на рынке; а также предотвращать сговоры
между предприятиями, выпускающими однородную продукцию с
целью навязывания своей воли потребителям, стимулировать
диверсификацию предприятий, развитие малого бизнеса.
Государство играет активную роль в регулировании
конкуренции
в
национальных
границах,
руководствуясь
общенациональными интересами. Именно от государства во многом
зависит создание условий для благоприятной конкурентной среды.
Выводы: Таким образом, несмотря на то, что конкуренция в
силу своего стихийного характера может вызвать побочные
отрицательные экономические и социальные последствия, она все же
является главным двигателем современного прогресса, производства
высококачественной и конкурентоспособной продукции.
Кроме этого, поддержка и помощь должны заключаться в
развитии и укреплении информационной базы потребительского
рынка; создании возможности сертификации и контроля качества
товаров и упрощении их процедуры; создании кредитной системы,
доступной всем субъектам рынка; упрощении процедуры
налогообложения; сокращении форм отчетности для частного
предпринимателя; повышении правовой культуры участников рынка;
обеспечении соблюдения требований закона всеми участниками
рыночных отношений.
Следует активнее материально поддерживать талантливую
молодежь из числа студентов и ученых, создавая для специалистов
условия, исключающие возникновение стремления покинуть
Беларусь. Нужны стимулы, а не запретительные меры. Чем больше
они почерпнут из учебы в развитых странах, тем интеллектуально
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богаче будет Беларусь. Под стимулами надо понимать и условия
работы, и материальное вознаграждение, и бытовые условия.
Системное внедрение названных мер позволит расширить
ответственность трудоспособного населения за свое благосостояние и
качество жизни, будет способствовать развитию конкуренции внутри
страны и повышению конкурентоспособности Беларуси в
международной системе разделения труда.
Только в этом случае можно ожидать от субъектов рынка отказа
от неэффективных, полулегальных и недобросовестных форм
конкурентного поведения на рынке, повышения цивилизованных и
добросовестных форм конкуренции на потребительском рынке
республики.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. В последние десятилетия
для Беларуси весьма актуальным стал вопрос трудовой миграции,
причѐм не только внешней но и внутренней. Трудовая миграция – это
эффективный механизм регулирования рынка труда. Она дает
широкому кругу людей улучшить свое благосостояния и
благосостояние своей семьи, приобрести опыт работы и торговли в
рыночных отношениях. Причинами трудовой миграции являются
факторы
экономического,
культурного,
экологического,
национального, психологического, гуманитарного, правового порядка.
Причины экономического характера кроются в различном
экономическом уровне развития отдельных стран.
В условиях развивающейся глобализации и демократизации
общественной жизни с каждым годом увеличивается число стран,
включенных в процесс международной миграции. Наряду с легальной
формой миграции все больший размах обретает незаконная миграция.
Эта тенденция характерна и для Республики Беларусь. Миграционные
процессы в стране прямым образом влияют на экономическое
положение республики.
Цели статьи:
1. Выявить основные проблемы трудовой миграции населения
Республики Беларусь
2. Проанализировать данные трудовой миграции населения
Республики Беларусь за последние годы
3. Сформулировать основные пути решения сложившейся
проблемы
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы: В настоящее время в Республике Беларусь
преобладает экспорт рабочей силы над импортом, т.е. в трудовой
миграции страна является страной-экспортером рабочей силы. Из
страны трудовые мигранты выезжают как по официально
заключенным договорам и контрактам, так и без них. Поток
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выезжающих без официально заключенных в Беларуси договоров и
контрактов по экспертным оценкам в несколько раз превышает
численность выезжающих туда официально.
Более половины всех выехавших в другие страны составляет
молодежь в возрасте до 24 лет, большинство из которых студенты [1].
Основными государствами трудоустройства для официально
зарегистрированных трудящихся-мигрантов из республики являются
Россия, Чехия, Украина. Стихийный характер движения рабочей силы
на международном рынке труда приводит к серьезным негативным
последствиям.
Идет постепенная активизация организованной трудовой
миграционной подвижности населения. Особенно быстро увеличился
приток в страну трудовых мигрантов в последние пять-шесть лет. В
2012 году в Беларуси впервые численность прибывших на работу
международных трудовых мигрантов на основе официально
подписанных договоров и контрактов превысила численность
выбывших и составила 213 386 и 203 486 человек соответственно [2].
Как показали результаты переписи населения Республики
Беларусь за 2009 год, численность всего занятого населения в возрасте
15 лет и старше в стране составляла 4 613,4 тыс. человек. У
большинства из них (89,8 %) место основной работы находилось на
территории того же населенного пункта, в котором эти лица
проживали. За пределами страны работало всего 41,8 тыс. человек, это
немного меньше 1 % всего населения, занятого в общественном
производстве. В основном жители Беларуси работали в России 37,7 тыс. человек.
Наиболее активно выезжают на работу за пределы страны люди
в возрасте от 25 до 40 лет. Средний возраст жителя Беларуси,
работающего в другой стране – 37,1 года.
Несмотря на относительно низкий уровень безработицы в
республике, на отдельных региональных рынках труда наблюдается
более высокая напряженность, чем в целом по республике,
характеризующаяся превышением количества безработных над
числом свободных рабочих мест, тенденцией женской безработицы.
Сохраняется несоответствие между спросом и предложением
рабочей силы по профессиональному, квалификационному составу,
территориальному размещению свободных рабочих мест и
безработных. В то же время значительное количество вакантных
рабочих мест остается невостребованным и непривлекательным для
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потенциальных работников. Существует конкуренция прежде всего за
высокооплачиваемые рабочие места.
Существенными факторами, влияющими на дисбаланс спроса и
предложения на рынке труда, являются несогласованность рынка
труда и рынка образовательных услуг, диспропорция в подготовке
кадров по уровням образования, профессиям и специальностям.
С одной стороны, система образования не в полной мере
обеспечивает заявки нанимателей на подготовку кадров, с другой
стороны, наниматели не могут определить и представить в
учреждения образования сведения о перспективной потребности в
кадрах.
Среди всех трудовых мигрантов мужчин значительно больше,
чем женщин. Так среди всех трудовых мигрантов, работавших на дату
переписи за пределами страны 87,8 % мужчин и всего 12,5 % женщин.
Различия в составе населения по полу связаны в основном с тем, что в
Россию, Литву и Латвию мигранты выезжают в основном для работы
в строительстве и промышленности, а в Италию - в сфере
обслуживания [3].
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов: По данным
Министерства внутренних дел, в январе-сентябре 2012 г. за пределы
Республики Беларусь по заключенным трудовым договорам выехало
5779 граждан (в январе-сентябре 2011 г. - 4565 человек).
Вместе с тем, в 2012 году уменьшились потоки внешней
трудовой миграции в Беларусь. За 6 месяцев 2012 года в Беларусь на
работу по контракту прибыло 3737 человек против 5037 за
аналогичный период 2011 года. Основное количество въехавших в
Беларусь на работу составили граждане Украины - 1224 человека,
Литвы - 406 и Турции - 357 человек. Также территория Республики
Беларусь активно используется в качестве транзитного коридора
нелегальными мигрантами, которые перемещаются на запад из
Афганистана, Пакистана, Непала и прочих стран. Миграционные
потоки, направленные на запад, упираются в хорошо охраняемую
границу Польши, Литвы и Латвии, в результате чего на территории
Беларуси оседает определенное количество незаконных мигрантов,
которые впоследствии оказывают влияние на состояние правопорядка
в республике.
Согласно оценкам специалистов объемы внешней трудовой
миграции граждан за пределы Республики Беларусь составляют около
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100-120 тыс. человек. Косвенно это подтверждается данными
статистики. Так, списочная численность работников организаций в
январе-ноябре 2012 г. снизилась на 80 тыс. человек и составила 3372
тыс. человек, или 97,7 процента от показателя за аналогичный период
2011 года. Численность занятых в экономике за январь-ноябрь 2012 г.
составила 4570 тыс. человек (при прогнозе на 2012 год - 4580-4670
тыс. человек).
По-прежнему актуальны проблемы трудоустройства инвалидов,
женщин, имеющих малолетних детей, граждан предпенсионного
возраста, молодежи, не имеющей профессионального образования,
граждан, освобожденных из мест лишения свободы.
В 2013 году рынок труда будет формироваться в условиях
структурной перестройки экономики. На его состояние будут
оказывать влияние следующие основные факторы:
- сокращение численности трудовых ресурсов;
- осуществление модернизации экономики в целях повышения
ее конкурентоспособности, оптимизация численности работающих;
- наличие избыточной рабочей силы в ряде организаций при ее
дефиците на отдельных региональных рынках труда;
-дисбаланс между спросом и предложением рабочих мест по
профессионально-квалификационному составу;
-сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда
граждан, особо нуждающихся в социальной защите, - инвалидов,
молодежи, женщин, граждан, освободившихся из мест лишения
свободы, а также имеющих длительный (более года) перерыв в
работе;
-наличие отдельных проблемных регионов в сфере занятости
населения (сельская местность, малые города, города с
монопроизводственной структурой экономики).
Интересен тот факт, что отток незарегистрированных трудовых
мигрантов из Беларуси более чем в 30 раз превышает
зарегистрированную трудовую миграцию.
Уезжают умные и молодые, приезжают – старые и
неквалифицированные.
Белорусский
институт
стратегических
исследований
обнародовал данные (2012 год), согласно которым 35,6% белорусов
хотят уехать за границу. За период независимости больше всего
белорусов эмигрировало в Россию, Израиль, США, Германию и
Польшу. Среди желающих покинуть Беларусь много людей с высшим
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образованием (преобладают специалисты с экономическим
образованием) и высоким социальным статусом. Это означает, что
Беларусь тоже может лишиться лучших своих граждан. Интересно,
что портрет типичного белоруса, который уже имел постоянный опыт
работы за рубежом выглядит так – это разведенный мужчина 30-44
лет, со средним или средним специальным образованием,
проживающий в Минске или в городе численностью населения от 50
до 100 тысяч человек.
Количество прибывающих в Беларусь трудовых мигрантов в
первой половине 2013 года увеличилось более чем в два раза по
сравнению с показателем за такой же период 2012 года. За шесть
месяцев 2013 года на основании трудовых договоров и контрактов в
Беларусь прибыло около 7 тысяч иностранных специалистов. За
аналогичный период 2012 года — около 3 тысяч.
Выводы: Более 15 лет Республика Беларусь живет в условиях
депопуляции, однако экономика пока не испытывала никаких
негативных последствий этого процесса. Наоборот, постоянно росла
численность и доля населения в трудоспособном возрасте и
уменьшалась нагрузка на трудоспособное население за счет
уменьшения численности и доли лиц в дотрудоспособных возрастах, а
в последние годы - и в пенсионных возрастах. Уже на начало 2008
года и на сегодняшний день численность населения в трудоспособном
возрасте впервые уменьшилась. Новая тенденция сохранится
достаточно длительное время, причем темпы ее увеличатся. Страна
будет испытывать нехватку трудовых ресурсов. Частично ее можно
будет решить за счет повышения эффективности использования
имеющегося человеческого потенциала, инновационного развития
страны и внедрения трудосберегающих технологий. Важно также
создавать условия для максимальной легализации труда мигрантов,
ориентация на эксплуатацию дешевой рабочей силы может дать
только временный эффект.
На данный момент Республика Беларусь ещѐ может
воспользоваться эффектом «демографического окна». Но с учѐтом
увеличивающейся доли не трудоспособного населения постепенно
возрастает демографическая нагрузка на трудоспособное. Поэтому
необходимо грамотно воспользоваться теми преимуществами,
которые имеет наша страна. Одно из них это ограничить въезд людей
в предпенсионном возрасте. Постараться привлечь молодых
специалистов для работы в нашей стране. Но самым приоритетным
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направлением является удержание своих работников, что позволит
развиваться нашей экономике. Таким образом, в основе миграционной
стратегии Республики Беларусь должно быть привлечение
высококвалифицированной рабочей силы.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Переход к рыночной
экономике обусловил рост удельного веса негосударственного сектора
экономики в промышленности. Причиной тому стали приватизация
государственной торговой сети, развитие индивидуального
предпринимательства и сети вещевых и продовольственных рынков.
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Последние годы система бухгалтерского учета в Республике
Беларусь непрерывно совершенствуется и развивается, ориентируясь
на общеметодологические международные планы и стандарты
ведения учета и становления отчетности.
Готовая продукция, выполненные работы и оказанные услуги
являются результатами производственного процесса предприятия. Для
любого предприятия средства, полученные от реализации готовой
продукции, - основной источник дохода, поэтому учет выпуска
готовой продукции занимает особое место в системе организации
бухгалтерского учета.
Темпы роста объема производства продукции, повышение ее
качества непосредственно влияют на величину себестоимости,
прибыли и рентабельности предприятия. Поэтому важно уделить
особое внимание учету готовой продукции на предприятии, так как
это основное звено любой организации.
Цели статьи. Детальное изучение практики организации
оперативного и бухгалтерского учета готовой продукции и разработка
рекомендаций по его совершенствованию.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Конечным
результатом производственного процесса организации является
готовая продукция, выполненные работы и оказанные услуги.
Готовая продукция - это изделия и полуфабрикаты, полностью
законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам
или утвержденным техническим условиям, принятые на склад или
заказчиком и снабженные сертификатом или другим документом,
удостоверяющим их качество [1, с. 98].
В системе аналитического учета движения готовой продукции и
ее реализации законодательством Республики Беларусь для такой
условной оценки предусмотрен показатель «учетная цена». Для
аналитического учета движения готовой продукции в качестве
учетных цен отечественными организациями могут использоваться
показатели плановой себестоимости, фактической себестоимости
выпущенной продукции за прошлый месяц, отпускные цены, оптовые
цены, плановые цены и т.п.
Для эффективной финансово-хозяйственной деятельности
организации важное значение имеют вопросы правильности учета
готовой продукции. От этого зависит величина налоговых отчислений,
формирование себестоимости, финансовые результаты предприятия и
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вопросы, связанные с совершенствованием методологии учета
деятельности предприятий. Поэтому вопросы правильной постановки
и организации бухгалтерского учета готовой продукции имеют
первостепенное
значение
для
формирования
информации,
необходимой для принятия управленческих решений.
Большое значение для правильной организации учета движения
готовой продукции имеет разработка ее номенклатуры - перечня
наименований
видов
изделий,
вырабатываемых
данным
предприятием. За основу его составления берется классификация
готовых изделий по определенным признакам, позволяющим отличать
одно изделие от другого (модель, класс точности, фасон, артикул,
марка, сорт). Номенклатурные номера строятся по-разному, исходя из
конкретных условий производства [2, с.468].
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. В открытом акционерном обществе
«Спецжелезобетон» имеется склад готовой продукции, на котором
хранится выпускаемая из производства продукция (трубы, шпалы,
блоки и т.д.). Ответственным по складу является материальноответственное лицо (кладовщик), которое несет ответственности за
сохранность и правильность учета готовой продукции на складе.
В ОАО «Спецжелезобетон» готовая продукция поступает на
склад только из производства. Сдача готовых изделий из производства
на склад оформляется накладными на приход из производства
(Приложение А). В них указываются: цех и материальноответственное лицо, сдающее продукцию; склад и материальноответственное лицо, принимающее ее; наименование продукции, ее
сорт и размер; единица измерения, количество, цена и стоимость. Они
выписываются цехом-сдатчиком в двух экземплярах. Один экземпляр
передается заведующему складом (кладовщику), а другой с распиской
о приеме продукции остается в цехе.
Готовая продукция на складе ОАО «Спецжелезобетон»
учитывается в карточках складского учета. Они составляются на
основании накладных на приход из производства. Бухгалтерия
открывает карточки на каждый номенклатурный номер готового
продукта и под расписку передает их заведующему складом
(кладовщику). Записи в карточки производятся материально
ответственными лицами на основании документов по поступлению и
выбытию готовых изделий по мере совершения операций. После
каждой записи в карточке (книге) выводится новый остаток. Карточки
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хранятся на складе в специальных ящиках, они располагаются по
группам изделий, а внутри них по номенклатурным номерам.
Таким образом, объем производства продукции взаимосвязан с
планом отгрузки продукции, который формируется на основании
договоров поставки. Отпуск готовой продукции из производства на
склад готовой продукции осуществляется на основании накладной на
приход из производства. На основании данных накладных и других
приходно-расходных документов на складе готовой продукции
составляются карточки складского учета, где фиксируются данные о
количестве оприходованной и отпущенной готовой продукции со
склада. Карточки складского учета ведутся только в количественном
выражении. Правильность заполнения карточек систематически
проверяется работниками бухгалтерии, которые осуществляют
контроль и приемку-сдачу документов со склада в бухгалтерию.
Учет готовой продукции на складах обеспечивает получение
оперативных и точных данных об остатках продукции по каждому
наименованию в разрезе отдельных видов и сортов. Количественносортовой учет готовой продукции на складах ведется материальноответственным лицом в карточках складского учета только по
количеству.
В ОАО «Спецжелезобетон» применяется оперативнобухгалтерский (сальдовый) метод учета готовой продукции. Его суть
сводится к тому, что на складе ведется количественно-сортовой учет
готовой продукции. Карточки открываются в бухгалтерии и
передаются на склад под расписку в реестре выдачи карточек. При
этом осуществляется систематический контроль за правильностью
ведения складского учета. С этой целью бухгалтерия систематически
проводит непосредственно на складах в присутствии материальноответственных лиц проверку своевременности, правильности и
полноты оформления складских операций, записей в карточки
складского учета, а также выборочную проверку остатков готовой
продукции. Правильность записей в складской картотеке работник
бухгалтерии подтверждает своей подписью в карточках складского
учета.
В бухгалтерии учет готовой продукции ведется только в
денежном выражении в разрезе субсчетов, групп готовой продукции и
материально-ответственных лиц.
Сальдовый метод учета готовой продукции уменьшает объем
учетных работ, обеспечивает лучший контроль за наличием и
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сохранностью готовой продукции, освобождает учетных работников
от ведения трудоемкого аналитического учета и составления сортовых
оборотных ведомостей, упрощает сверку аналитического учета с
синтетическим. К этому и сводятся преимущества данного метода
перед другими.
Таким образом, в ОАО «Спецжелезобетон» связь между
складским учетом готовой продукции и учетом в бухгалтерии
осуществляется с помощью составления ведомости наличия товара.
При этом используется сальдовый метод учета готовой продукции. Он
является прогрессивным методом учета, поскольку позволяет снизить
трудоемкость учетных работ и обеспечить надлежащий контроль за
готовой продукцией на складе.
В ОАО «Спецжелезобетон» бухгалтерский учет ведется с
помощью автоматизированной системы учета. Это позволяет быстрее
обрабатывать учетную информацию, избавляет от арифметических
ошибок, дает возможность организовать развернутый аналитический
учет, а также у бухгалтера появляется большее количество времени
для проведения аналитической работы деятельности организации.
При автоматизации учет готовой продукции осуществляется по
видам изделий, их сортам, ценам в натуральных показателях и
стоимостных измерителях. На компьютере оперативно получают
сведения о движении готовой продукции на любую дату в заданных
группировках.
Однако, участки бухгалтерии в ОАО «Спецжелезобетон» не
связаны друг с другом, нет связи между бухгалтерией и главным
бухгалтером, со складом готовой продукции. Этого можно добиться с
помощью подключения локальной сети, по которой информация от
кладовщика (со склада готовой продукции) будет передаваться в
бухгалтерию, где она подлежит дальнейшей обработке. На
перспективу следует предусмотреть связь между участками
бухгалтерии, а также выход итоговых данных с каждого участка на
компьютер главного бухгалтера для составления главной книги и
бухгалтерского баланса.
На данном этапе информационные технологии в ОАО
«Спецжелезобетон» используются не в полном объеме, что следует
учесть для дальнейшего улучшения финансово-хозяйственной
деятельности
организации.
Перспективным
направлением
совершенствования учета готовой продукции является создание
автоматизированного рабочего места бухгалтера.
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Выводы. В результате проведенного исследования можно
сделать следующие выводы и предложения:
1. Готовая продукция составляет основную часть продукции
организации. Она является одним из видов краткосрочных активов
организации и играет важную роль в осуществлении ведущих
направлений их деятельности. Оценка готовой продукции в течение
отчетного периода, как правило, осуществляется по учетным ценам с
определением в конце месяца отклонения фактической себестоимости
от учетной цены. Вид учетной цены должен быть зафиксирован в
учетной политике организации.
2. Изучение
законодательной
базы
свидетельствует
о
достаточном уровне правового регулирования по теме исследования,
что создает условия для субъектов хозяйствования эффективно
организовать бухгалтерский учет готовой продукции на складе и в
бухгалтерии.
3. В ОАО «Спецжелезобетон» отпуск готовой продукции из
производства осуществляется на основании накладной на приход из
производства. На основании данных накладных и других первичных
документов на складе готовой продукции составляются карточки
складского учета, где фиксируются данные о количестве
оприходованной и отпущенной готовой продукции со склада.
Правильность ведения карточек систематически проверяется
работниками бухгалтерии, которые осуществляют контроль и
приемку-сдачу документов со склада в бухгалтерию.
4. В бухгалтерии ОАО «Спецжелезобетон» ведется учет готовой
продукции в накопительных ведомостях движения материальных
ресурсов по приходу. В данных ведомостях накапливается
информация о количестве поступившей готовой продукции из
производства за месяц. Синтетический учет готовой продукции и ее
реализации за месяц ведется в ведомости ғ16, в которой отражаются
суммы по счетам-фактурам, количественные данные, отметка об
оплате. Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая
продукция». Себестоимость готовой продукции при ее отгрузке
списывается на счет 45 «Товары отгруженные», т.к. моментом
реализации является зачисление денежных средств на расчетный счет.
Корреспонденция счетов в ОАО «Спецжелезобетон» соответствует
типовым проводкам, указанным в Инструкции по применению
типового плана счетов бухгалтерского учета Республики Беларусь.
5. В ОАО «Спецжелезобетон» связь между складским учетом
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готовой продукции и учетом в бухгалтерии осуществляется с
помощью составления ведомости наличия товара. При этом
используется сальдовый метод учета готовой продукции. Он является
прогрессивным методом учета, поскольку позволяет снизить
трудоемкость учетных работ и обеспечить надлежащий контроль за
готовой продукцией на складе.
6. На данном этапе информационные технологии в ОАО
«Спецжелезобетон» используются не достаточно эффективно.
Следует с помощью локальной сети объединить бухгалтерию со
складом готовой продукции и компьютером главного бухгалтера. Это
позволить повысить эффективность учета готовой продукции и в
бухгалтерии, и на складе готовой продукции. Перспективным
направлением совершенствования учета готовой продукции является
создание автоматизированного рабочего места бухгалтера.
1. Бухгалтерский учѐт: учебно-методический комплекс. В 2 ч. Ч.1 / Под общ. ред.
А.И. Балдиновой ; Минский институт управления. - Мн.: МИУ, 2006. - 207 с.
2. Левкович, О.А. Бухгaлтерский учет: учебное пособие / О.А. Левкович, И.Н.
Тарасевич. - 7-е изд., перераб. и доп. - Минск: Амaлфея, 2011. - 768с.
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Анализ платежеспособности и ликвидности является неотъемлемой частью
анализа финансового состояния организации. Однако представление информации в
бухгалтерском балансе не в полной мере содействует объективной ее оценке. Более
того принятая в Республике Беларусь методика расчета показателей
платежеспособности также несовершенна и приводит к получению недостоверных
выводов.
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Solvency and liquidity analysis is an essential part of business analysis. But balance
sheet reporting doesn‘t in full assist to carrying-out of an analysis. In addition to this
accepted methods of solvency and liquidity indexes accounting in the Republic of Belarus
are also not perfect and lead to unreliable results.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. В условиях массовой
неплатежеспособности и применения ко многим субъектам
хозяйствования процедур банкротства объективная и точная оценка
финансово-экономического состояния приобретает немаловажное
значение. Анализ платежеспособности позволяет изучить и оценить
способность предприятия генерировать денежные средства в размере
и в сроки, необходимые для осуществления планируемых расходов и,
таким образом, определить способность предприятия отвечать по
своим обязательствам. Такой анализ необходим не только для самого
предприятия с целью оценки и прогнозирования его дальнейшей
деятельности, но и для его партнеров и потенциальных инвесторов.
Если предприятие финансово устойчиво и платѐжеспособно, оно
имеет преимущество перед другими предприятиями того же профиля
в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе
поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Оно не
вступает в конфликт с государством и обществом, так как
своевременно выплачивает налоги в бюджет, взносы в социальные
фонды, заработную плату рабочим и служащим, дивиденды
акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплату
процентов по ним.
Цели статьи. Показать недостатки действующей методики
оценки финансового состояния организации в Республике Беларусь, а
также обозначить проблемы, возникшие в связи с принятием новых
форм бухгалтерской отчетности.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. Ввиду того, что данная проблема имеет
огромное значение для всех субъектов экономики (поставщиков,
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покупателей, собственников, кредиторов, государства и проч.), она
широко освещается и исследуется в работах белорусских ученых
(Бабынина Г.М., Савицкая Г.В., Сыч Д., Адаменкова С.И.,
Мыцких В.А., Скоробогатова В.В. и др.). Повышенное внимание к
исследуемому вопросу во многом вызвано принятием новых форм
бухгалтерской отчетности. Среди российских авторов стоит отметить
Парушину Н.В., Губина В.Е. и Губину О.В., Кирьянову З.В.,
Ковалева В.В. и др.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием
полученных
научных
результатов.
Законодательством Республики Беларусь для оценки уровня
платежеспособности организации предусмотрен расчет трех
коэффициентов:
К1 – коэффициент текущей ликвидности (отношение
краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам);
К2 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами (отношение собственных оборотных средств к
краткосрочным активам);
К3 – коэффициент обеспеченности обязательств активами
организации (отношение долгосрочных и краткосрочных обязательств
к общей сумме активов организации).
Предлагается рассчитывать также коэффициент абсолютной
ликвидности (К4).
На наш взгляд, ни один из данных показателей не может
объективно характеризовать платежеспособность и финансовую
устойчивость
организации,
поскольку
имеются
серьезные
теоретические и практические изъяны, ограничивающие сферу их
применения. Это статичность коэффициентов ликвидности, малая
информативность для прогнозирования будущих денежных
поступлений, возможность завышения за счет "неликвидных" активов
(безнадежной дебиторской задолженности, неходовых запасов,
невостребованной продукции), неполный учет финансовых
обязательств
субъекта
хозяйствования,
способных
повлечь
значительный отток денежных средств в будущем и т.д.
Несмотря на то, что в Республике Беларусь большое значение
придается показателю обеспеченности собственным оборотным капиталом
при оценке платежеспособности субъектов предпринимательской
деятельности, до сих пор не сложилось единого мнения относительно
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алгоритма его расчета и интерпретации в силу разного толкования его
сущности.
Первая интерпретация данного показателя – это часть
собственного капитала организации, инвестированная в оборотные
активы. Вторая – это сумма оборотного капитала, которая останется
в распоряжении организации после исполнения краткосрочных
обязательств.
Нетрудно заметить, что это совершенно разные понятия. Первое
определение выражает сущность собственного оборотного капитала,
второе – чистых оборотных активов. Следовательно, и интерпретация
и алгоритмы расчета данных показателей должны быть разными.
Алгоритм расчета собственного оборотного капитала (СОК) в
Республике Беларусь выглядит следующим образом:
СОК = Собственный капитал (р.III) + Долгосрочные обязательства (р.
IV) – Долгосрочные активы (p.I),
или то же самое:
СОК = Краткосрочные активы (р.II) – Краткосрочные обязательства
(р.V).
На самом деле по этому алгоритму определяется размер не
собственного оборотного капитала, а чистого оборотного капитал (net
working capital). Именно данный показатель и его доля в общей сумме
оборотных активов важен для оценки платежеспособности
организации в ближайшей перспективе. И его нужно называть своим
именем.
Учитывая, что по данным бухгалтерского баланса практически
невозможно установить, какая сумма собственного капитала вложена в
долгосрочные активы, а какая – в краткосрочные активы, так как
собственный капитал отражается в нем общей суммой, а обязательства
структурируются не по направлениям использования, а по срочности
погашения, представляется целесообразным отказаться от попыток
расчета собственного оборотного капитала. Для организации значение
имеет общий размер и доля собственного капитала в формировании
совокупных активов, и не так уж важно, в каких активах он находится
– в основных средствах, запасах, дебиторской задолженности,
денежной наличности и т.д. Если собственные и заемные ресурсы
влились в единый поток, то очень трудно разграничить их по
отдельным позициям и разделам актива баланса.
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Что касается коэффициента К3, то судя по его названию, он
отражает платежные возможности организации по погашению
обязательств и должен рассчитываться отношением суммы активов к
обязательствам.
Согласно же Инструкции, алгоритм расчета данного
коэффициента выглядит следующим образом:

К3

разд.IV разд.V
.,
Итог баланса

Следовательно, он характеризует степень участия заемных
средств в формировании активов организации, т.е. степень
финансовой зависимости (концентрации заемного капитала).
Остальная доля – это чистые активы организации. Сам по себе этот
коэффициент несет важную информацию об источниках
формирования активов организации и ее финансовой устойчивости.
Нужно только привести его название в соответствие с алгоритмом
расчета.
Кроме отмеченных недостатков, уровень рассмотренных
показателей искажается и в силу несовершенства действующей
бухгалтерской отчетности, что снижает надежность выводов,
сформулированных в результате анализа финансового состояния
предприятия.
Одним из недостатков действующей формы бухгалтерского
баланса в РБ является то, что в нем краткосрочная дебиторская
задолженность отражается общей суммой. В целях анализа следовало
бы реструктурировать эту группу активов, отдельно отразив:
задолженность покупателей и заказчиков, задолженность по векселям
к получению; задолженность дочерних и зависимых обществ; авансы
выданные поставщикам и подрядчикам.
Данные виды текущей задолженности различаются по характеру
хозяйственных операций, и объединение их в одну группу снижает
возможности анализа. Например, в соответствии с международной
методологией учета необходимо раздельное отражение расчетов по
счетам и по векселям, поскольку вексель как платежный документ по
своей природе отличается от счета. По векселям начисляют и платят
проценты а следовательно, получают доходы и несут расходы.
Вексель можно использовать как инструмент для регулирования
дебиторской задолженности, т.е. его можно учесть или
дисконтировать и получить по нему определенную сумму наличности.
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При оценке платежеспособности предприятия этот аспект имеет
большое значение.
Задолженность дочерних и зависимых обществ, являясь
разновидностью дебиторской задолженности, по своей экономической
сути существенно отличается от задолженности по торговым счетам,
поскольку она, как правило, носит долгосрочный характер и не всегда
сопровождается движением денежных средств. Поэтому в целях
повышения аналитичности бухгалтерского баланса задолженность по
внутрифирменным расчетам целесообразно выделять из общей суммы
дебиторской задолженности и разграничить по срокам погашения – на
долгосрочную и краткосрочную. Это позволило бы точнее исчислять
коэффициент быстрой ликвидности и период инкассации
задолженности покупателей.
Кроме того, дебиторская задолженность включает авансы,
выданные поставщикам, которые являются менее ликвидными по
сравнению с дебиторской задолженностью покупателей. Они не могут
так быстро трансформироваться в денежную наличность, как
дебиторская задолженность. Сначала предприятие получит сырье и
материалы от поставщиков, использует их в производстве и после
реализации готовой продукции сможет получить денежные средства.
Поэтому выданные авансы и внесенные задатки по своей сути и по
степени ликвидности ближе к запасам, чем к дебиторской
задолженности. Отражение их в составе краткосрочной дебиторской
задолженности явно завышает уровень коэффициента быстрой
ликвидности.
Еще менее обоснованным является отражение в составе
краткосрочной дебиторской задолженности авансов, выданных
подрядчикам, в виду того, что перечисленные подрядчикам денежные
средства не вернутся на предприятие в течение одного операционного
цикла, а будут постепенно трансформироваться в долгосрочные
активы. Включение указанных сумм авансов в краткосрочные активы
завышает не только показатели ликвидности, но и период
оборачиваемости оборотного капитала, поскольку любые предоплаты
свидетельствуют об отвлечении средств из оборота на
продолжительное время и к удлинению операционного цикла.
Поэтому выделение предоплат поставщикам и подрядчикам из состава
дебиторской задолженности позволит правильнее оценить их влияние
на финансовое состояние предприятия.
Реструктуризация
статьи
«Дебиторская
краткосрочная
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задолженность» необходима и для изучения денежных потоков
косвенным методом путем корректировки начисленной выручки и
начисленных расходов, отраженных в отчете о прибылях и убытках.
Задолженность покупателей уменьшает сумму оплаченной выручки
(приток денежных средств), а авансы поставщикам – увеличивают
денежные расходы (отток денежных средств).
Необходима расшифровка и такой статьи баланса, как
«Добавочный капитал», в состав которого включаются:
фонд переоценки имущества, необходимый для расчета
реальной суммы инвестиций в основные средства и нематериальные
активы;
дотации государства и эмиссионный доход, требуемые для
определения чистого денежного потока по финансовой деятельности.
Для повышения аналитичности баланса необходимо также из
состава прочих краткосрочных обязательств выделить кредиторскую
задолженность по внутрифирменным расчетам между материнской и
дочерними компаниями. Внутрифирменные займы, которые выделяет
материнская компания дочерним компаниям и филиалам является
собственным
капиталом.
Но
с
точки
зрения
оценки
платежеспособности их необходимо разбить на две части:
стабильного характера, которые включают займы, предоставляемые
филиалу на постоянной основе, и на краткосрочный период (менее
чем на один год). К сожалению, по статье «Прочие пассивы» у многих
филиалов, в частности сельскохозяйственных, числятся огромные
суммы, полученные от головной организации, завышающие их
текущие обязательства, а у головной организации по статье «Прочие
краткосрочные
активы»
или
«Краткосрочная
дебиторская
задолженность» – также значатся огромные суммы, завышающие
величину оборотного капитала, а также коэффициенты текущей
ликвидности и другие производные показатели.
Выводы. Предложенные изменения в бухгалтерском балансе
значительно повысят его информационный ресурс и аналитические
возможности, что позволит объективнее оценивать скорость оборота
оборотного капитала, ликвидность баланса, финансовую устойчивость
организации, цену отдельных источников капитала и многие другие
финансовые показатели.
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У статті розглянуто методологічні аспекти обліку зносу (амортизації)
необоротних активів у господарській діяльності аграрних підприємств, проблеми
облікового відображення амортизаційної політики як на рівні галузі, так і на рівні
підприємств. Розроблені рекомендації щодо удосконалення механізму нарахування,
обліку і контролю амортизації необоротних активів на підприємствах, визначено
вплив податкових нововведень на облікове забезпечення амортизаційної політики
підприємств галузі.
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необоротних активів.
In the article the methodological aspects of account of wear (depreciations) of
inconvertible assets are considered in economic activity of agrarian enterprises, problem of
the registration providing of depreciation politics, both at the level of industry and at the
level of enterprises. The worked out recommendations are in relation to the improvement of
mechanism of extra charge, account and control of depreciation of inconvertible assets on
enterprises, influence of tax innovations is certain on the registration providing of
depreciation politics of enterprises of industry.
Keywords: depreciation, valuation of depreciation, amortization of intangible assets.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Соціальноекономічні перетворення в аграрній сфері України не забезпечили
очікуваного
нарощування
виробництва
сільськогосподарської
продукції, підвищення ефективності та конкурентоспроможності
галузі. Весь період трансформаційних змін характеризувався постійним зростанням зношування основних засобів, що викликало, у свою
чергу, збільшення виробничих витрат. Тому постає необхідність у
формуванні ефективної амортизаційної політики, яка б оптимізувала
параметри відтворення основного капіталу, насамперед у первинній
ланці національної економіки – підприємствах.
На
сучасному
етапі
розвитку
економіки,
суб‘єкти
господарювання, як ніколи, повинні усвідомити необхідність в
ефективному здійсненні амортизаційної політики, удосконаленні її
облікового забезпечення, адже саме стан амортизаційної політики
визначає довговічність діяльності підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Проблемним питанням
облікового відображення амортизаційної політики як на рівні держави, так і на рівні підприємств присвячені праці ряду вчених,
зокрема: С. Голова, М. Дем‘яненко, М. Огійчук, П. Орлова, Я.
Ошмаріна, Л.Г. Панченко, М. Проданчук, Н. Савельєва, П. Хоміна та
ін.
Однак ряд питань теоретичного та практичного характеру
нарахування та бухгалтерського відображення амортизаційних
відрахувань залишається недостатньо розробленим й вимагає
вирішення із урахуванням особливостей вітчизняної економіки.
Необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій
щодо удосконалення порядку бухгалтерського відображення
амортизаційних відрахувань з урахуванням вітчизняних та світових
напрацювань зумовили актуальність теми статті.
Цілі статті. Метою статті є систематизація методологічних
засад, розробка методичних і практичних рекомендацій щодо
удосконалення механізму нарахування, обліку й контролю амортизації
необоротних активів на підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Серед вченихекономістів немає єдиного підходу до розуміння сутності поняття
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―знос‖, ―амортизація‖, ―зношування‖. Між категоріями ―знос‖,
―амортизація‖, ―зношування‖ можна простежити такий взаємозв‘язок:
у процесі використання та під впливом зовнішніх чинників основні
засоби втрачають свою споживчу вартість, що узагальнюється їхнім
зносом. Втрата споживчої вартості зумовлює втрату вартості, що
спричиняє їхнє зношування [3, с. 7]. Вартість майна відображається в
балансі в постійній сумі, а тому погашення проводиться шляхом
створення особливого фонду, що називається амортизаційним.
Йдеться тут про ―погашення‖ вартості об‘єктів основних засобів через
нарахування амортизації.
В економічному енциклопедичному словнику зазначено:
―Амортизація основних фондів – поступове перенесення вартості
основних фондів на вироблений продукт з метою відшкодування та
накопичення грошових коштів для наступного повного і часткового їх
відновлення‖ [5, с. 39].
Загалом в Україні термін ―амортизація‖ є універсальним,
оскільки його застосовують як в обліку основних засобів, так і
нематеріальних
активів.
Поняття
―амортизаційна
політика
підприємства‖ включає планування, нарахування та використання
амортизації. Зміст амортизаційної політики підприємства складає
сукупність економічних категорій та важелів, які виявляють свою дію
через сутність і функції амортизації.
Спад сільськогосподарського виробництва, недостатня кількість
капітальних інвестицій, інфляція деформували процеси формування і
використання засобів амортизаційного фонду і його функції. Амортизаційні відрахування в значній частині використовуються не за
призначенням. В даний час існує гостра потреба у відновленні ролі
амортизації як основного фінансового ресурсу відтворення основного
капіталу в аграрному секторі економіки.
Як відомо, у процесі виробництва основні засоби зношуються
фізично і старіють морально. Рівень фізичного зносу основних засобів
визначається у процесі нарахування амортизації. Цей процес можна
розглядати в кількох аспектах: по-перше, як метод визначення
поточної оцінки незношеної частини основних засобів; по-друге, як
спосіб віднесення на готову продукцію одноразових витрат на основні
засоби; по-третє, як засіб нагромадження фінансових ресурсів для
заміщення виведених з виробничого процесу основних засобів або для
вкладення коштів у нові виробництва [9, с. 60].
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Для відшкодування вартості зношеної частини основних засобів
кожне підприємство справляє амортизаційні відрахування, тобто
певних сум грошей відповідно до розмірів фізичного спрацювання і
техніко-економічного старіння. Ці відрахування включають до
собівартості продукції, реалізують при продажу товарів, а потім вони
мають накопичуватись у спеціальному амортизаційному фонді, що
буде слугувати відновленню основних засобів.
На думку Я. Ошмаріна, амортизаційна політика – це управління
процесом відтворення основних засобів, направлене на підвищення
технічного рівня виробництва, запобігання надмірному зносу активної
частини основних засобів, вдосконалення видової, технологічної і
вікової структури основних засобів, нарощування основного капіталу
та обсягу випуску продукції, підвищення продуктивності праці і
зниження собівартості продукції, максимізацію прибутку та
активізацію інвестиційної діяльності підприємства [8, с. 9].
Амортизація основних засобів, як складова фінансових ресурсів
підприємства, виконує дві основні функції: податкову (фіскальну), що
передбачає виведення з оподаткування витрат на придбання основних
засобів, та економічну, яка полягає у перетворенні необоротних
активів в оборотні внаслідок нарахування амортизації.
У бухгалтерському обліку амортизаційні відрахування
розглядаються як витрати, які нічим не відрізняються від інших видів
витрат. Такий підхід витікає з принципу відповідності витрат та
доходів, що дозволяє визначити фінансовий результат діяльності
підприємства за визначений звітний період.
Разом з тим, сучасна облікова концепція амортизації має
недоліки, оскільки заснована на ряді припущень, які можуть бути
помилковими. Суттєвим недоліком чинної амортизаційної системи є
те, що вона не створює умов для оновлення основних засобів у
найважливіших сферах економічної діяльності, таких як: обробна
промисловість,
транспорт,
виробництво
енергії,
сільське
господарство, де ступінь зносу основних засобів є одним з найвищих.
Також слід зазначити, що особливість амортизації виявляється в тому,
що вона використовує свої функції тільки за умови беззбиткової
діяльності підприємства, тобто необхідне реальне надходження
коштів підприємству в розмірі, не менше визначеної собівартості
продукції, частина з яких буде джерелом створення амортизаційного
фонду, що використовуватиметься на просте відтворення основних
засобів.
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Науковці вважають, що амортизаційна політика повинна
формуватися на двох рівнях: 1) на державному, шляхом встановлення
груп основних засобів та граничних термінів використання основних
засобів у межах групи (Податковим кодексом України встановлено 16
груп основних засобів та мінімальні терміни їх експлуатації, а,
відповідно, й амортизації); 2) на рівні підприємства, шляхом надання
права підприємствам обирати методи нарахування амортизації та
термінів корисного використання в межах, встановлених
законодавством [12, с. 24].
Строк корисної експлуатації основних засобів – це період часу,
протягом якого основні засоби будуть використовуватись
підприємством, або з їх використанням буде виготовлено (виконано)
очікуваний підприємством обсяг продукції [6, с. 92].
Отже, в обліку слід відображати амортизацію по мірі зносу
основних засобів. Такий підхід відіграв важливу історичну роль у
визнанні легітимності витрат на амортизацію у складі витрат
підприємства.
П. Орлов говорить: ―Амортизація – це процес, за допомогою
якого вартість майна, будівель та обладнання розподіляється протягом
строку їх експлуатації. Мета амортизації – відшкодування у результаті
діяльності за допомогою цього розподілу первісної вартості активів‖
[7, с. 33]. Виділяють переважно моральний і фізичний знос основних
засобів, а також знос під дією сил природи. Інші автори наводять
широкий перелік видів зносу (табл. 1).
Строк корисного використання об‘єкта основних засобів
визначається підприємством самостійно та зазначається у Наказі про
облікову політику. Якщо строк корисного використання відсутній у
технічній документації або не встановлений в централізованому
порядку, то визначається шляхом:
− очікуваної продуктивності об‘єкту;
− очікуваного фізичного зносу;
− морального зносу, внаслідок технічного прогресу чи зміни
попиту;
− правових обмежень щодо використання.
Таблиця 1
Класифікація видів зносу необоротних активів*
Види зносу

Характеристика
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Чинники, що впливають
на ступінь зносу

Фізичний

Моральний

Функціональний

Характеризує зниження
вартості об‘єкта, викликане
технічними причинами і
виражене в погіршенні його
робочих характеристик
(наприклад, передбачених
паспортом заводу
виробника)
Характеризує зниження
вартості об‘єкта, порівняно з
більш досконалим, аналогічним за призначенням,
викликане більш низьким
споживчими якостями
об‘єкта, що оцінюється
Характеризує
зниження
вартості об‘єкта, викликане
не відповідністю його
технічних характеристик
функціональному призначенню

Строк експлуатації –
природне старіння вузлів і
деталей у процесі
експлуатації об‘єкта; умови
зберігання, обслуговування
й експлуатації; аварії
Продуктивність,
економічність, економічні
характеристики, дизайн,
вартість нового об‘єкта,
нові матеріали, технології
Характер використання на
конкретному місці і за
конкретним призначенням

Зовнішній

Характеризує зниження
вартості об‘єкта, викликане
різноманітними зовнішніми
чинниками

Галузеві, економічні,
технологічні причини, які
безпосередньо впливають
на рівень потреби у зазначеному об‘єкті

Економічний

Характеризує системний
розподіл вартості об‘єкта за
періодами експлуатації в
бухгалтерському обліку

Обраний підприємством
метод, строк амортизації,
ліквідаційна вартість

Складено на підставі джерел [6; 9]

*

Строк корисного використання може змінюватися. Результати
даних змін впливають в поточному та майбутньому періодах, а амортизація за попередні періоди не коригується.
У Наказі про облікову політику сільськогосподарське
підприємство визначає один з передбачених П(С)БО 7 ―Основні
засоби‖ [2] методів нарахування амортизації на довгострокові
біологічні активи рослинництва і тваринництва, які визначені та відображені за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від
зменшення корисності. Об‘єктом амортизації таких довгострокових
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біологічних активів є їх первісна вартість, зменшена на ліквідаційну
вартість, яку підприємство встановлює самостійно.
В обліковій політиці підприємства зазначається, що біологічні
активи відповідної галузі, які оцінюються за первісною вартістю,
об‘єднуються в одну групу й обліковуються окремо від біологічних
активів, оцінених за справедливою вартістю [9, c. 62].
Методи нарахування амортизації умовно можна поділити на два
види: методи амортизації, що базуються на часі використання ОЗ. До
них відносяться прямолінійний метод, метод зменшення залишкової
вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості,
кумулятивний метод; метод амортизації, що базується на кількості
одиниць, отриманих від використання об‘єктів ОЗ. До нього
відносимо виробничий метод нарахування амортизації.
Відповідно методичним рекомендаціям щодо застосування
регістрів
журнально-ордерної
форми
обліку
для
сільськогосподарських підприємств з нарахування та обліку
амортизації передбачено чотири регістри (табл. 2).
Отже, відмінність застосовуваних методів амортизації полягає в
різному рівні нарахованих амортизаційних відрахувань, а також у
способі їх розподілу. Залежно від виду основних засобів, умов
експлуатації, моральної зношуваності підприємством на власний
розсуд застосовується найбільш економічно доцільний метод
амортизації.
Необхідно відзначити, що жоден з цих методів не дає однозначної відповіді на проблему розподілу амортизованої вартості. І
проблема полягає не в тому, що відсутні рішення, а в тому, що їх дуже
багато, і жодне з них не є переконливим. Тому вибір методу
нарахування амортизації основних засобів необхідно здійснювати в
кожному конкретному випадку окремо, аналізуючи всі ―за‖ і ―проти‖.
Таблиця 2
Регістри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку для
нарахування та обліку амортизації в сільськогосподарських
підприємствах*
Номер
регістрів

Найменування регістрів

Призначення регістрів
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4.4 с.-г.

Розрахунок нарахування
амортизації основних
засобів та інших
необоротних активів за
прямолінійним методом
на початок року

4.5 с.-г.

Відомість нарахування
амортизації основних
засобів та інших
необоротних активів, які
надійшли або вибули

4.6 с.-г.

Відомість нарахування
амортизації основних
засобів та інших
необоротних активів за
місяць

4.7 с.-г.

Відомість нарахування
амортизації основних
засобів та інших
необоротних активів, за
методом, передбаченим
податковим
законодавством

Розрахунок використовують для
визначення річної і місячної суми
амортизації на 1 січня. Необоротні
активи групують за групами та видами об‘єктів, а також передбачають
розподіл амортизації за об‘єктами
обліку
Зазначають вид основних засобів за
класифікаційними групами та
кореспондуючими рахунками, суму
амортизації по об‘єктах, що надійшли і вибули. По об‘єктах, що
надійшли, сума амортизації
донараховується до попереднього
місяця, а по тим, що вибули –
вираховується
Записують розподіл амортизації по
об‘єктах обліку, нараховану суму
амортизації за минулий місяць, зміни
суми амортизації по об‘єктах, що
надійшли й вибули, та суму
амортизації, нарахованої в
поточному місяці
За класифікаційними групами
основних засобів і їх видами, роками
введення в експлуатацію щомісяця
нараховують суму амортизації та зазначають розподіл зносу за об‘єктами
обліку (субрахунками і аналітичними
рахунками)

Складено на підставі джерела [4]

*

Вивчення зарубіжного досвіду [11] показало, що українська
амортизаційна система суттєво відрізняється від амортизаційних
систем розвинутих країн, у яких основні засоби прирівнюються до
оборотних і витрати на їх придбання відносяться на витрати
виробництва протягом одного року. Узагальнюючим результатом неефективності амортизаційної політики є низька частка амортизації у
структурі ВВП.
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Для
подолання
існуючих
негативних
тенденцій
в
амортизаційній політиці, підвищення ролі амортизації як джерела
фінансування основних засобів сільськогосподарських підприємств,
створення зацікавленості до впровадження та виробництва сучасних
основних засобів і технологій, державою реалізовано комплекс
заходів, спрямованих на зближення податкового та бухгалтерського
обліку амортизації. Так, в податковому обліку, як і в бухгалтерському,
при введенні в дію Податкового кодексу України [1], нарахуванню
амортизації підлягають основні засоби, які перебувають на балансі
підприємства, в тому числі виробничі, невиробничі, безкоштовно
отримані; нарахування амортизації проводиться щомісяця за кожним
об‘єктом окремо; амортизується первісна вартість основних засобів з
урахуванням поліпшень, які призвели до зростання економічних вигід
від використання об‘єкта; використовується вибірково будь-який із 5
методів нарахування амортизації, визначених П(С)БО 7 ―Основні
засоби‖ [2]. Як бачимо, бухгалтерський і податковий облік амортизації
основних засобів має багато спільного, що спростить роботу
бухгалтерами при нарахуванні й обліку амортизації. А це, в свою
чергу, дає змогу удосконалювати амортизаційну політику
підприємства.
Потрібно також постійно проводити обґрунтовані перевірки, як
елемент контролю щодо визначення недостовірності відображення в
обліку сум зносу (амортизації), що призведе до покращення
амортизаційної політики сільськогосподарських підприємств:
− нарахування амортизації для податкових цілей;
− нарахування суми річного зносу прямолінійним та
виробничим методами, іншими методами;
− відображення операції з реалізації основних засобів у
податковому обліку;
− виявлені відхилення у податковому обліку, які вплинули на
розмір нарахованого податку на прибуток та на відображення в обліку
податкового зобов‘язання з податку на додану вартість;
− наявність неправильних бухгалтерських проводок у регістрах
з обліку амортизації необоротних активів.
За результатами проведеного дослідження можна стверджувати,
що
сучасна
амортизаційна
політика
вітчизняних
сільськогосподарських
підприємств
має
удосконалюватись.
Ефективність амортизаційної політики багато в чому залежить від
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стабільності та економічної обґрунтованості законодавчих актів, що
приймаються на рівні державних органів.
Із прийняттям Податкового кодексу України, потрібно зазначити позитивний аспект, що система податкового обліку
амортизації основних засобів набула максимально-наближеного
відображення із даними бухгалтерського обліку зносу (амортизації)
необоротних активів. Суми амортизаційних відрахувань не підлягають
вилученню до бюджету, а також не можуть бути базою для
нарахування будь-яких податків та зборів. Нарахування амортизації в
цілях оподаткування здійснюється підприємством за методом,
визначеним Наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися у разі зміни очікуваного
способу отримання економічних вигод від його використання.
Ми вважаємо, що при встановленні норм амортизаційних
відрахувань слід виходити з економічно доцільних середніх строків
функціонування засобів праці, необхідності забезпечення повного
відшкодування вартості основних засобів і врахування їх технікоекономічного старіння.
Висновки. Таким чином, амортизаційні відрахування на
кожному підприємстві є розрахунковими витратами у собівартості
продукції, а їх сума у виторгу від реалізації продукції – джерелом
фінансування відновлення основних засобів підприємства. Така
двоїста функція амортизаційних відрахувань виникла ще при
зародженні товарного виробництва та зберігається при всіх
загальноекономічних формаціях.
Державна амортизаційна політика має бути спрямована на
здійснення контролю за цільовим використанням нарахованої
амортизації, тому що річні суми амортизаційних відрахувань
представляють собою вагоме джерело фінансових ресурсів як
окремого підприємства, так і держави в цілому. Контроль за використанням
амортизаційних
відрахувань
має
здійснюватися
економічними
важелями.
Так,
ми
пропонуємо
для
сільськогосподарських підприємств знижувати розмір сплати до
бюджету фіксованого сільськогосподарського податку або податку на
прибуток (якщо він сплачується) в сумі перевищення витрат на
капітальні вкладення над сумою нарахованої амортизації за рік.
З метою поліпшення ситуації у сфері амортизаційної політики
ми пропонуємо відновити формування амортизаційного фонду, для
його
обліку
ввести
до
плану
рахунків
субрахунок
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427 ―Амортизаційний фонд‖, на якому по кредиту має обліковуватись
створення амортизаційного фонду, а по дебету – його використання на
капітальні вкладення, модернізацію, реконструкцію, добудову
основних засобів. Даний аспект є важливим напрямком подальших
досліджень за проблемою удосконалення амортизаційної політики в
аграрному секторі.
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Проведено аналіз напрацювань вчених стосовно обліку і контролю за
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. У бюджетних
закладах діє специфіка обліку витрат на проведення як капітальних,
так і поточних ремонтів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Питання обліку і
контролю витрат на ремонт в закладах освіти висвітлені в працях
вчених: Атамаса П.Й. [2, с.167], Свірко С.В. [1, с.117], Джоги Р.Т. [3,
с.294]. Проте, залишаються поза увагою питання контролю витрат на
проведення як капітальних, так і поточних ремонтів.
Ціллю статті є оцінка напрацювань вчених стосовно обліку і
контролю за витратами з ремонтів основних засобів, а також
систематизація пропозицій з удосконалення облікових і контрольних
процесів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В Інструкції з
бухгалтерського обліку не передбачено впливу витрат щодо
капітального ремонту об‘єктів основних засобів на збільшення їх
вартості. Цією Інструкцією передбачалася видача коштів з їх
бюджетних рахунків лише в межах кредитів, відкритих на поточний
квартал з використанням кредитів за попередні квартали поточного
року. Для обліку кредитів виданих на проведення капітального
ремонту призначено субрахунок 092 «Відкриті кредити на
капітальний ремонт». На цьому рахунку вели облік руху кредитів і
витрат коштів за рахунок цих кредитів на капітальний ремонт
будівель і споруд при річному асигнуванні 10 тис.грн. та більше.
Згідно з Положенням про планово-попереджувальні ремонти
основних фондів джерелами фінансування поточного ремонту
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основних фондів підприємств є бюджетні кошти основної діяльності,
джерелами фінансування капітального ремонту є спеціальні бюджетні
асигнування.
Основним нормативним документом, що регулює порядок
обліку витрат на проведення ремонтів необоротних активів у
бюджетних організаціях, є Інструкція ғ 64 в основу якої покладено
наказ Міністерства фінансів України ғ 604, яким запроваджено
класифікацію витрат за їхніми економічними кодами для забезпечення
аналітичного обліку витрат на утримання бюджетних установ.
В 2005 році Інструкція ғ 64 була доопрацьована та органами
Державного казначейства було видано оновлену Інструкцію з обліку
необоротних активів бюджетних установ ғ 30.
Згідно з Інструкцією ғ 64 й Інструкцією ғ 30 витрати на
капітальний ремонт не включають на збільшення вартості
необоротних активів, а зараховують на фактичні видатки за
відповідними КЕКВ. Але нині до капітального ремонту додали
витрати і на поточний ремонт. У п. 1.16 зроблено невеликий відступ
про заміни запчастин при проведенні ремонтів. Незалежно від їх
вартості вони включаються до витрат, але якщо в результаті подібної
операції не просто замінили деталь, що вийшла з ладу, а дообладнали,
реконструювали або модернізували об‘єкти, то вартість запчастин
потрапляє до збільшення вартості об‘єкта необоротного активу.
Атамас П.Й. [2, с.167] та Свірко С.В. зазначають, якщо
бюджетна установа виконує ремонт власними силами, бухгалтерія
установи обліковує фактичні видатки на ремонт за відповідними
статтями видатків, і вони списуються за рахунок фінансування [1,
с.117].
З такою думкою погоджується і Джога Р.Т., але наголошує на
тому, що початку ремонтних робіт передує огляд об‘єкта та складання
кошторису об‘єктних ремонтних робіт. Підставою для початку робіт
ремонтної бригади установи є наряд на відрядну роботу, в якому
визначається комплекс завдань, умови оплати та склад виконавців
ремонтних робіт.
У разі виконання ремонтних робіт підрядним способом витрати
з проведення ремонту Джога Р.Т. перекладає на підрядчика [3, с.294],
в бухгалтерському обліку Матвєєва В. ці витрати відображає записами
за дебетом рахунків 801, 802, 811 – 813 з кредиту рахунків 364 та 675.
Основою для здійснення цих записів є підписаний сторонами акт здачі
– прийому виконаних підрядних робіт.
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Витрати у разі виконання ремонтних робіт господарським
способом Матвєєва В. формує із вартості витрачених матеріалів,
запасних частин, нарахованої заробітної плати, відрахувань на
соціальні заходи з відображенням на рахунках 801, 802, 811 – 813.
Зміни в характеристиці об‘єкта основних засобів, пов‘язані з
його ремонтом, відображаються в інвентарній картці типової форми
ғ ЗО-6 (бюджет). Основою для записів служить акт приймання –
передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих
об‘єктів (типова форма ғ ОЗ – 2 бюджет).
В аналітичному обліку витрати на проведення як капітального,
так і поточного ремонту відображаються за відповідними кодами
економічної класифікації витрат (КЕКВ). Залежно від видів засобів,
які підлягають ремонту, для обліку поточного ремонту призначені
КЕКВ з 1135 по 1137, для обліку витрат на проведення капітального
ремонту призначені КЕКВ 2130 – 2134.
Для контролю за витратами на проведення ремонтних робіт, як
правило, використовують види контрольних функцій господарського
обліку:
- за дотриманням нормативних активів з обліку, тобто правил
ведення обліку;
- за законністю і доцільністю здійснених операцій;
- за ефективністю використання матеріальних ресурсів.
Контрольні функції обліку ремонту основних засобів
починаються з огляду фізичного стану об‘єкта, який підлягає ремонту,
і визначає вид ремонту. Ці контрольні функції виявляються не тільки
у формі поточного контролю за допомогою бухгалтерського обліку за
раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і
грошових ресурсів на ремонт, але і в процесі здійснення оперативного
контролю зі сторони інших економічних і технічних служб за
виконанням
графіку
планово-попереджувального
ремонту,
організацією ремонтного виробництва, вибором оптимальних форм і
способів ведення ремонтних робіт.
Здійснюючи контроль витрат на ремонт основних засобів,
потрібно визначити: чи ці об‘єкти є власністю підприємства; якщо
орендовані, то чи передбачено умовами договору про оренду ремонт.
Первинні документи (акти технічного огляду, затверджені керівником
підприємства; відомості дефектів, де вказано вузли, деталі, агрегати,
які не придатні до експлуатації та які належить поновити; кошториси
витрат на ремонт, договори з підрядними організаціями) мають бути
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оформлені належним чином. Детально аналізуються дані інвентарних
карток з показників: дати введення в експлуатацію, дати здійснення
попереднього
ремонту,
терміни
міжремонтних
періодів,
функціональне призначення об‘єкта.
Вітвицька Н.С. особливу увагу звертає під час контролю за
витратами на ремонт легкових автомобілів, побутової техніки,
будівель, квартир [5, с.90].
Контроль господарського способу ремонту основних засобів
охоплює не тільки розрахункові взаємовідносини, які виникають між
структурними підрозділами підприємства, але і в процесі виробництва
виконані ремонтні роботи і їх собівартість.
Бородіна О.І. зазначає, що контроль за проведенням
капітального ремонту здійснюється керівником підприємства [4, с.93].
Проводяться контрольні обміри банками, які фінансують
капітальні вкладення, а також, у випадку необхідності,
контролюючими органами та в процесі проведення комплексних
ревізій.
Перевіряючи операції з ремонту основних засобів, слід
встановити, чи не було приписок виконаних робіт з метою завищення
суми заробітної плати та понаднормативного списання будівельних
матеріалів і запасних частин. Ревізію операцій з капітального ремонту
починають з перевірки правильності складання плану і кошторису
капітального ремонту і реальності його показників. Такі плани і
кошториси мають складатись за даними активів технічного огляду й
відомості дефектів, у яких конкретно вказані ті частини основних
засобів, які підлягають ремонту.
Завищення вартості й приписки обсягів ремонтних робіт
виявляються шляхом зіставлення фактично виконаних робіт і даних
первинних документів, відображених в обліку і звітності. Завищення
вартості робіт зумовлене переважно неправильним застосуванням
норм витрат матеріалів і цін на них, норм виробітку і розцінок‖.
Камеральній перевірці підлягає правильність застосування
розцінок,
поправкових коефіцієнтів, норм накладних витрат;
включення до вартості виконаних робіт витрат, які не належать до
будівельно-монтажних робіт (придбання обладнання, яке не потребує
монтажу, виплати за вислугу років та інше), виконання робіт на
незапланованих об‘єктах або тих, які не мають проектно-кошторисної
документації.
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Правильність розрахунків з підрядниками за виконаний
капітальний ремонт перевіряють на підставі рахунків, актів
приймання-здавання відремонтованих об‘єктів, кошторисів чи
калькуляцій, договорів і нарядів-замовлень. Обсяг виконаних робіт за
актами приймання – здавання має дорівнювати вартості за
кошторисом і договором.
Перевірка обсягів та вартості виконаних ремонтних робіт
підрядним способом здійснюється шляхом вимірювання в натурі та
зіставлення з даними обліку цих робіт у замовника та підрядника, а
також з даними проектно-кошторисної документації.
Давидов Г.М. для проведення контролю за ремонтом основних
засобів застосовує арифметичні, формальні, логічні, юридичні методи
та в обов‘язковому порядку застосовує взаємну перевірку.
За допомогою таких методів Давидов Г.М. вказує на
необхідність перевірки:
1) доцільності та правомірності здійсненого ремонту;
2) встановлення правильності списання витрат на поліпшення
основних засобів;
3) визначення порядку виникнення податкових подій при
здійсненні операцій з поліпшення основних засобів.
Висновки. Проведенні дослідження дозволяють визначити
методику обліку витрат на проведення ремонтів, яка передбачає
наступне:
в момент відображення господарських операцій з проведення
ремонтів основних засобів слід враховувати причину їх виникнення;
відшкодування витрат з ремонту застрахованих об‘єктів
основних засобів проводити відповідно до чинних норм страхових
договорів;
аналітичний облік витрат на проведення ремонтів
організовувати за об‘єктами основних засобів.
Врахування запропонованої методики обліку витрат з ремонту
основних засобів надасть можливість достовірно визначати суму
витрат та здійснювати контроль за причиною їх виникнення.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Розвиток
ринкових відносин в Україні і необхідність відповідності фінансової
звітності міжнародним стандартам вимагають удосконалення системи
бухгалтерського обліку. При цьому варто враховувати специфіку
галузі діяльності та особливості технології виробництва, які мають
вплив на методику й організацію облікового процесу.
Будівництво є важливою галуззю економіки, оскільки створює
основні засоби. Від організації облікового процесу на будівельних
підприємствах залежить забезпечення керівництва своєчасною та
оперативною інформацією для прийняття ефективних управлінських
рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Проблеми обліку на
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підприємствах будівельної галузі досить широко розглянуто в
науковій літературі, зокрема у працях Н.Г. Волкова, Н.М. Грабової,
В.Б. Захожай, Я.Д. Крупки, В.С. Лень, Т.М. Сторожук, Л.К. Сук, Р.Л.
Хом‘як, І.Г. Чалого та ін. Однак питання відповідності
бухгалтерського обліку особливостям будівельного виробництва до
сих пір залишаються дискусійними та потребують подальших
досліджень.
Цілі статті. Стаття спрямована на розкриття особливостей
обліку та удосконалення відображення господарських операцій на
будівельних підприємствах, що зумовлено особливістю їх діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Будівельним
підприємствам притаманні ряд характерних особливостей: період
будівництва може продовжуватися декілька звітних періодів,
замовник наперед відомий, із ним попередньо узгоджується
контрактна ціна, замовник часто здійснює періодичні платежі в межах
загальної контрактної вартості будівельно-монтажних робіт, об‘єкт
будівництва знаходиться не за місцем розташування виконавця, а на
окремій ділянці.
Ці особливості зумовили необхідність прийняття специфічних
для будівництва нормативних актів, що регламентують особливості
ведення обліку і фінансової звітності підприємств даної галузі,
зокрема:
− Положення (стандарту) бухгалтерського обліку ғ18
―Будівельні контракти‖ [5];
− ―Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в
капітальному будівництві‖ [6];
− ―Методичних рекомендацій з формування собівартості
будівельно-монтажних робіт‖ [9];
− ―Правил визначення вартості будівництва ДБН Д 1.1-1-2000‖
[8].
В економічній літературі позиції більшості авторів стосовно
особливостей будівництва як галузі матеріального виробництва можна
вважати схожими. Так, скажімо, Н.Г. Волков констатує, що облік у
будівництві обумовлюється технологією будівельного виробництва,
структурою будівельної організації і забезпечується відповідними
службами під керівництвом головного бухгалтера [10, с. 32].
І.Г. Чалий виділяє характеристики, притаманні будівництву,
відрізняючи його від інших галузей національної економіки:
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тривалість господарського циклу; персоніфікація споживача; вартість
і авансування; індивідуалізація продукту; мобільність виробництва;
будівельна база; залежність виробництва від природи; множинність
виробничих зв‘язків; ―пасивність‖ продукції; правове різноманіття;
корумпованість [16, с. 52-53].
Я.Д. Крупка
до
основних
організаційно-технологічних
особливостей будівельного виробництва відносить: нерухомість
будівельної продукції; переважно індивідуальний та малосерійний
характер виробництва; залежність від природних факторів; участь у
будівництві багатьох учасників; рухомість структурних підрозділів,
будівельної техніки і власне будівельних організацій; тривалість
строку будівництва; територіальну розпорошеність об‘єктів; різні
способи ведення робіт [13, с. 43].
При цьому слід зазначити, що облік у будівництві ґрунтується
на тих самих принципах, що й облік виробництва промислової
продукції. За характером будівництво можна віднести до типу
виробництва, в якому застосовують позамовний метод обліку витрат,
на який суттєво впливають особливості технології, організації та
управління будівельним виробництвом, контролю за виробничими
процесами та якістю будівництва.
Існує низка особливостей і у відображенні господарських
операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Так, у будівництві
застосовуються такі специфічні рахунки: 703 ―Дохід від реалізації
робіт і послуг‖, 903 ―Собівартість реалізованих робіт і послуг‖, 113
―Тимчасові (не титульні) споруди‖, 238 ―Незавершені будівельні
контракти‖, 239 ―Проміжні рахунки‖.
Дохід за будівельним контрактом включає передбачену
будівельним контрактом ціну, а також суму відхилень, претензій та
заохочувальних виплат за будівельним контрактом [5]. Витрати за
будівельним контрактом включають: витрати, безпосередньо
пов‘язані з виконанням цього контракту, загальновиробничі витрати
[5]. Своєю чергою, до складу витрат, безпосередньо пов‘язаних із
виконанням будівельного контракту, належать прямі матеріальні
витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати
(включаючи вартість виконаних субпідрядниками робіт).
Прямі витрати на виконання будівельного контракту
обліковуються по дебету рахунку 23 ―Виробництво‖, а
загальновиробничі – по дебету рахунку 91 ―Загальновиробничі
витрати‖. На рахунку 91 ―Загальновиробничі витрати‖ обліковуються
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не тільки загальновиробничі витрати, але й витрати на експлуатацію
будівельних машин і механізмів. Згідно з П(С)БО 18 ―Будівельні
контракти‖ [5], уся сума загальновиробничих витрат включається в
собівартість будівельно-монтажних робіт.
До складу витрат за будівельним контрактом не включаються
адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, а
також витрати на утримання незадіяних будівельних машин та
механізмів, які не використовуються під час виконання будівельного
контракту (амортизація, охорона тощо) [15, c. 89]. Зазначені витрати
відносять до витрат того звітного періоду, в якому вони були
здійснені, та списують на фінансові результати.
Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 11
―Будівельні контракти‖ [14], витрати на утримання незадіяних
будівельних машин включають лише амортизацію, а в національних
стандартах бухгалтерського обліку не наводиться склад цих витрат,
що призводить до їх різного тлумачення. Тому потрібно в
нормативних документах розкрити склад таких витрат.
У витрати за будівельним контрактом можуть також включатися
адміністративні витрати, якщо вони безпосередньо пов‘язані з
виконанням контракту і їх відшкодування покладено на замовника [5].
Це положення П(С)БО 18 прямо суперечить національним стандартам
бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО 16 ―Витрати‖ [4], яким
передбачено, що адміністративні витрати списуються на фінансові
результати.
Доходи і витрати протягом виконання будівельного контракту
визнають з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу,
якщо кінцевий фінансовий результат цього контракту може бути
достовірно оцінено. Своєю чергою, ступінь завершеності робіт за
будівельним контрактом може визначатися за такими методами [13, с.
125]: вимірювання та оцінювання виконаної роботи; співвідношення
обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу за
будівельним контрактом у натуральному вимірі; співвідношення
фактичних витрат із початку виконання будівельного контракту до
дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за
контрактом.
Визнаний дохід відображається по дебету рахунку 36
―Розрахунки з покупцями і замовниками‖ і кредиту 70 ―Доходи від
реалізації‖. Одночасно на суму переданих замовнику для оплати
проміжних рахунків (без ПДВ) роблять запис: дебет 238 ―Завершені
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етапи по незакінчених будівельних контрактах‖ і кредит 239
―Проміжні рахунки‖ рахунку 23 ―Виробництво‖. Після завершення
будівельного контракту сальдо на зазначених субрахунках списується
зворотною кореспонденцією субрахунків [12, с. 120]. Якщо сума
проміжного рахунку за звітний період перевищує суму визнаного в
цьому періоді доходу за будівельним контрактом без суми непрямих
податків, то різниця відображається за дебетом рахунку 36
―Розрахунки з покупцями та замовниками‖ і кредитом субрахунку 239
―Проміжні рахунки‖, в іншому разі зазначений запис виконується
способом сторно [12, с. 121].
При цьому проміжні рахунки – рахунки за виконані роботи за
будівельним контрактом, передані замовнику для оплати [16, с. 145].
Варто зазначити, що облік витрат виконання будівельно-монтажних
робіт може проводитись за позамовним або нормативним методом.
Суть позамовного методу полягає в тому, що облік витрат за
замовленнями ведеться наростаючим підсумком до закінчення
виконання контракту. Проте використання позамовного методу обліку
витрат у будівництві не забезпечує керівництво необхідною інформацією для прийняття рішень, не сприяє економії витрат. З огляду на це,
доцільно ширше застосовувати в будівництві методи, які значно
поширені для обліку витрат у зарубіжних країнах, зокрема стандарткост, АВС-аналіз, директ-кост, аналіз ―витрати-обсяг-прибуток‖ та ін.
У сучасному обліку будівельних підприємств в Україні існує дві
найважливіші проблеми. Перша з них – діюча в Україні система
кошторисних нормативів ДБН [8] не відповідає структурі витрат,
визначених системою П(С)БО [4]. Кошторисна система ДБН не є
обов‘язковою для застосування в тих випадках, коли будівництво
фінансується за рахунок недержавних коштів. Тому в таких ситуаціях
підрядні підприємства можуть складати кошториси у довільній формі.
Як це визнано багатьма фахівцями і підтверджено дослідженнями,
похибка планових нормативів вартості будівельно-монтажних робіт за
ДБН порівняно з фактичними даними складає близько 5-10%, тому
можна зробити висновок, що ДБН-ціноутворення не є достатньо
об‘єктивним і це, безумовно, впливає на якість економічного
планування українських будівельних компаній [11, с. 46]. Таке
становище призводить до неадекватності обліку підрядних компаній у
разі застосування державних кошторисних нормативів.
Неякісні планові показники можуть вплинути також на
коректність податкового обліку підприємств. П(С)БО ғ18
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―Будівельні контракти‖ [5] не надає чіткого тлумачення порядку
ведення обліку і надання фінансової звітності підрядними
організаціями. Зовсім не висвітлено відображення результатів
діяльності в податковій звітності. А це особливо актуально, оскільки у
будівництві доходи та витрати визнаються відповідно до ступеня
завершеності робіт на дату балансу.
Отже, будівельному підприємству необхідно мати достовірні
дані щодо стану будівництва на кожну звітну дату, щоб визначити
доходи і витрати для подання звітності. У зв‘язку із цим необхідно
доповнити аналітичний облік додатковими рахунками: ―Незавершені
будівельні контракти‖ та ―Проміжні рахунки‖ і обліковувати на них
витрати окремо за кожним контрактом. Це дозволить удосконалити
контроль за розподілом та розміром витрат на будівництво та вартістю
об‘єкта, а також надавати більш достовірну звітність замовникам,
статистичним та податковим органам.
Друга проблема пов‘язана із специфікою оцінки й визнання
доходу через сплату замовником вартості виконаних підрядних робіт
матеріальними цінностями (наприклад, товарами, об‘єктами основних
засобів тощо). Тривалість процесу будівництва і, відповідно,
тривалість процесу здійснення розрахунків між замовником та
підрядником у будівництві зумовлює зазначення в будівельних
контрактах поетапного здійснення оплати замовником виконаних
підрядником робіт. Якщо в будівельному контракті передбачена
тільки грошова форма оплати, немає труднощів із виконанням
зазначеної вимоги. Однак коли оплата здійснюється, наприклад,
товарами або об‘єктами основних засобів, це викликає необхідність
(до повного завершення розрахунків) постійного відстеження їхньої
справедливої вартості, у випадку її зміни – переоцінювання доходу за
будівельним контрактом. П(С)БО ғ18 ―Будівельні контракти‖ [5] не
надає ніяких роз‘яснень щодо особливостей обліку такого виду оплати
за виконання будівельних робіт. Також не надається ніяких
рекомендацій щодо проведення переоцінки таких матеріальних
цінностей, оскільки будівництво може тривати досить довго. Отже,
вважаємо за необхідне доповнити дане положення з обліку
прикладами розрахунку переоцінки товарно-матеріальних цінностей,
отриманих як плату за виконання будівельного контракту.
Висновки. Будівельне виробництво є специфічною галуззю
економіки з особливостями в обліку. Зокрема, в бухгалтерському
обліку застосовуються специфічні рахунки, документи, існує
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особливий порядок визнання доходів і витрат та визначення
фінансових результатів діяльності підприємств.
На сьогоднішній день існує чимало невирішених питань в
обліку на підприємствах будівельної галузі, які знижують
ефективність їх функціонування, адже відомо, що всі управлінські дії
ґрунтуються на інформації обліку, тому для побудови ефективного
облікового процесу в будівництві пропонується:
1. Застосовування таких методів обліку, як: директ-кост, ABCаналіз, стандарт-кост та ін., які широко використовуються в
зарубіжних країнах. Зазначені методи обліку витрат потребують
додаткових розрахунків, проте забезпечують управлінців необхідною
інформацією для прийняття управлінських рішень.
2. Доповнення діючого плану рахунків бухгалтерського обліку
субрахунками ―Незавершені будівельні контракти‖ та ―Проміжні
рахунки‖ (для рахунку 23 ―Виробництво‖) для наочного та
зрозумілого відображення вартості кожного контракту на певному
етапі його виконання для більш точного визначення витрат, доходів та
прибутку за кожним контрактом, а також ведення аналітичного обліку
в розрізі кожного контракту.
3. Доповнення ПСБО ғ18 ―Будівельні контракти‖ числовими
прикладами відносно визнання доходів і витрат та відображення
валових заборгованостей щодо будівельного контракту при сплаті за
виконані роботи матеріальними цінностями з метою уникнення
двоякого тлумачення рекомендацій, наданих у стандарті, з метою
фінансових зловживань і правопорушень.
Запропоновані оптимізаційні процедури трансформації обліку
будівельних підприємств, які несуть наукову новизну, покликані
спричинити синергетичний вплив на економічні процеси підприємств
будівельного комплексу України. Це підтверджує гостру необхідність
здійснення багатьох важливих кроків з удосконалення методів і
процедур бухгалтерського обліку даних підприємств відповідно до
специфіки будівельної галузі.
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Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ аналізу основних засобів.
Сформульовано основні підходи для визначення ефективності основних засобів.
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The article investigates the theoretical foundations of the analysis of fixed assets.
The basic approaches to determine the effectiveness of fixed assets.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. На
сучасному етапі розвитку нашої країни одним з найважливіших
чинників розвитку економіки, збільшення обсягів виробництва
продукції на виробничих підприємствах є забезпеченість їх основними
фондами у необхідній кількості і асортименті. Але для вирішення
такого завдання необхідне не тільки повне забезпечення підприємства
технічним потенціалом, тобто основними засобами, але і підвищення
ефективності їх використання, що сприяє поліпшенню всіх технікоекономічних показників. Оснащеність підприємства устаткуванням і
ефективність його використання роблять вплив на ефективність
використання трудових ресурсів, розмір матеріальних витрат і
зрештою на фінансовий стан підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Проблемами
ефективності використання основних засобів присвячені роботи
багатьох провідних учених-економістів, зокрема Збарського В.К.,
Ковальчук І.В., Круш П.В., Клименко О.В., Мацибори В.І., Мацибори
Т.В., Покропивного С.Ф., Подвігіна В.І.,. Скляренко В.К., Соловйова
О.А., Титова В.І., Федорова В.А. та інших.
Цілі статті. Метою наукового дослідження є вивчення та
систематизація підходів до визначення ефективності використання
основних фондів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сьогоднішній
день існує безліч підходів, щодо визначення ефективності основних
фондів, проте які з них є найбільш адаптованими до сучасного стану
виробничих систем, адже якщо брати до уваги та використовувати на
підприємствах всі методи для визначення ефективності даний процес
буде малоефективним, та як правило в основному порушуватиме
принцип економічності.
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Розглянувши думки багатьох економічних вчених ми
згрупували їх відповідно до їхніх підходів залежно від визначення
ефективності використання основних фондів (далі – ОФ) в практиці
(Табл. 1).
Таблиця 1
Наукові підходи для визначення ефективності основних фондів
ғ
п/п

1

2

Автор

С.Ф. Покропивний,
В.І. Мацибора, В.К.
Збарський

І.В. Ковальчук

Основна думка
Головною ознакою
ефективного використання
основних фондів
підприємства є зростання
обсягу виробництва його
продукції. Забезпечення
високих темпів розвитку
виробництва та підвищення
його ефективності можливе
лише за умови інтенсивного
відтворення й раціонального
використання ОФ [1,2]
В процесі господарювання
менеджмент підприємства має
спрямовувати свої зусилля на
вирішення проблеми
ефективного управління
ресурсами і, відповідно,
основними фондами, оскільки
при неможливості залучення
додаткових ресурсів через
обмежені фінансові
можливості підприємства
вирішити проблему
максимізації прибутку можна
лише за рахунок підвищення
ефективності використання
наявних ресурсів [3]

Джерело
Економіка підприємства:
підручник / за ред. С.Ф.
Покропивного. – К. :
КНЕУ, 2006. – 528 с
Мацибора В.І. Економіка
підприємства: навч. посіб.
для вузів / В.І. Мацибора,
В.К. Збарський, Т.В.
Мацибора. – К. :
Каравела, 2008. – 312 с.

Ковальчук І.В. Економіка
підприємства: навч. посіб.
/ І.В. Ковальчук. – К. :
Знання, 2008. – 680 с

Продовження табл. 1
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3

4

5

С.Ф.Покропивний,
П.В. Круш, В.І.
Подвігіна, В.А.
Федорова, О.А.
Соловйова

В.І. Титов

В.К. Скляренко, В.М.
Прудніков

Ефективність використання
основних фондів можна
охарактеризувати системою
показників, яка складається з
двох підсистем: показників
ефективності відтворення
основних фондів та
показників використання
основних фондів [1,4]

Оптимізація використання
основних виробничих фондів
багато в чому залежить від
наявності обґрунтованої
системи показників
оцінювання рівня
ефективності використання
основних фондів, яка містить
загальні (вартісні) та часткові
(натуральні) показники [6]
Ефективність використання
основних фондів можна
оцінити, використовуючи
чотири групи показників: 1)
показники екстенсивного
використання ОФ; 2)
показники інтенсивного
використання ОФ; 3)
показники інтегрального
використання ОФ; 4)
узагальнюючі показники
використання ОФ, які
характеризують ремонтні
аспекти використання ОФ в
цілому по підприємству [7]

Економіка підприємства:
підручник / за ред. С.Ф.
Покропивного. – К. :
КНЕУ, 2006. – 528 с.
Круш П.В. Капітал та
основні засоби
підприємства: навч. посіб.
для вузів / П.В. Круш, В.І.
Подвігіна, О.В.
Клименко.– К. : Центр
навч. літ., 2005. –
166 с.
Федорова В.А. Економіка
підприємства та
міжнародних компаній:
навч. посіб. для вузів /
В.А. Федорова, О.А.
Соловйова. – К. : Центр
учб. літ., 2008. – 416 с.

Титов В.И. Экономика
предприятия: учебник /
В.И. Титов. – М. : Эксмо,
2008. –416 с.

Скляренко В.К.
Экономика предприятия:
учебник / В.К. Скляренко,
В.М. Прудников. – М. :
ИНФРА-М, 2006. – 528 с.
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6

7

В.І. Мацибора, В.К.
Збарський

О.І. Волкова

Поділяють систему оцінних
показників ефективності
використання основних
фондів на три групи: 1)
показники, які
характеризують відтворення
ОФ, тобто їх технічний стан;
2) показники, які
характеризують оснащеність
підприємства основними
фондами; 3) показники, які
характеризують
ефективність використання
основних виробничих
фондів підприємства [2]
Аналіз використання
основних фондів можна
проводити за такими
напрямами: аналіз складу
ОФ; аналіз структури ОФ;
аналіз технічного стану ОФ;
аналіз утримання ОФ;
аналіз техніко-економічних
показників використання
основних засобів [8]

Мацибора В.І. Економіка
підприємства: навч. посіб.
для вузів / В.І. Мацибора,
В.К. Збарський, Т.В.
Мацибора. – К. :
Каравела, 2008. – 312 с.

Экономика предприятия
(фирмы) : учебник / под
ред. О.И. Волкова. – М.:
ИН-ФРА-М, 2007. – 601
с.

Отже, існує досить різноманітна варіація сучасних підходів до
визначення ефективності використання основних засобів, проте
переважна їх більшість ґрунтуються на одних і тих самих оціночних
показників.
Так, при формуванні дуки про доцільність методики аналізу
основних фондів нам імпонує думка таких вчених як В.К. Скляренко
та В.М. Пруднікова. Перше видання їхнього підручника відбулось в
1996 році і пропорційно з розвитком виробничих систем
деформувалась під сучасні підприємства, що дає змогу не шаблонно
визначити всі показники, а обирати саме ті, які підходять для
підприємств різних напрямів виробництва. Також однією з основних
переваг використання економічних думок даних вчених є те, що вони
поділяють систему оцінних показників ефективності використання
основних фондів на групи, які є актуальними і часто зустрічаються у
виробничій сфері.
Висновки. На нашу думку показники ефективності
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використання основних фондів в перше чергу повинні ґрунтуватися на
забезпеченості підприємств даними активами, та із врахуванням
технічних особливостей виробництва, адже не всі процеси приносять
на підприємствах мають одинакові ступені зношеності основних
фондів.
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Современный этап развития бухгалтерского учета в Республике Беларусь
характеризуется адаптацией национальной системы бухгалтерского учета к МСФО и,
как следствие, перестройкой порядка формирования бухгалтерской отчетности. В
связи с этим фактом многие стандарты, в частности те, которые не соответствуют
национальному законодательству, но имеющие место в МСФО, нуждаются в более
тщательном рассмотрении. Данный статья раскрывает значимость использования
МСФО, в частности использования стандарта 21 «Влияние изменения валютных
курсов» в части рассмотрения таких вопросов: определения функциональной валюты
организации; отражение операции в иностранной валюте и деятельность
иностранного подразделения в финансовой отчетности предприятия и как
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трансформировать финансовую отчетность в валюту представления отчетности; как
отражать курсовые разницы.
Ключевые слова: курсовые разницы, функциональная валюта, валюта
представления отчетности, пересчет, финансовая отчетность.
The current stage of development of accounting in the Republic of Belarus is
characterized by an adaptation of the national accounting system to IFRS and, as a
consequence, the order of formation of the restructuring of financial statements. Due to this
fact, many of the standards, in particular those which are not national legislation, but having
in IFRS require more careful consideration. This article reveals the importance of the use of
IFRS, in particular the use of standard 21 "The Effects of Changes in Foreign Exchange
Rates" in consideration of the following issues: definition of functional currency of the
entity; reflection of foreign currency transactions and foreign operations in the activities of
the financial statements of an entity and how to translate financial statements into the
presentation currency reporting as to reflect foreign exchange differences.
Keywords: exchange rate differences, the functional currency, the currency of the
reporting, conversion, the financial statements.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. С 1 января 2014 года
вступает в силу новый Закон Республики Беларусь (далее – Закон) от
12.07.2013 ғ 57-з «О бухгалтерском учете и отчетности». Предметом
регулирования закона являются правовые и методологические основы
бухгалтерского учета, требования к составлению и представлению
бухгалтерской и (или) финансовой отчетности. Действие закона
распространяется на юридические лица Республики Беларусь, их
филиалы, представительства и иные обособленные подразделения,
имеющие отдельный баланс, представительства иностранных и
международных организаций, хозяйственные группы, холдинги,
простые товарищества (участники договора о совместной
деятельности). Закон предусматривает обязанность представления
годовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, вместе
с аудиторским заключением по этой отчетности [3].
Преимущества
составления
отчетности
по
МСФО
для белорусских организаций (а также и для организаций прочих
стран СНГ):
возможность привлечения иностранных инвестиций. Многие
иностранные компании уже сейчас осуществляют инвестирование
только при предоставлении отчетности, составленной по МСФО;
информационная открытость и прозрачность отчетности, а
также элемент престижа. Наличие отчетности по международным
308

стандартам положительно сказывается на имидже организации и
повышает к нему доверие как внутри страны, так и за ее пределами;
информативность отчетности для принятия управленческих
решений внутренними пользователями отчетности. Исторически
стандарты разрабатывались исходя из потребности конкретных
пользователей, учитывался критерий полезности информации для
принятия управленческих решений [2].
Один из актуальных
вопросов МСФО это отражение в
соответствие с МСФО влияний изменений валютных курсов
(применение стандарта (IAS) 21). Ведь в условиях глобализации и
постоянного экономического взаимодействия, компаниям неизбежно
приходится учитывать и отражать в финансовой отчетности
результаты своих операций выраженные в иностранной валюте. И в
месте с тем возникает вопрос, каким образом учесть курсовые
разницы, образовавшиеся в бухгалтерском учете. Также важно понять,
как правильно перевести показатели отчетности, представленные,
например, в белорусских рублях, в иную валюту, например доллары.
А также возможно ли вести бухгалтерский учет в иной валюте, чем
валюта государства, для целей составления отчетности по МСФО.
Всю эту информацию отражает стандарт 21. В отличие от
белорусского законодательства, настоящий стандарт позволяет
принимать любую валюту (или валюты) в качестве валюты
представления отчетности [2].
Следует отметить, что эти вопросы возникают не только при
отражении отчетности по МСФО, но и в соответствии с требованиями
отечественного законодательства по бухгалтерскому учету о
отчетности.
Цели статьи. Раскрытие основной информации отражающейся
в стандарте 21 МСФО в связи потребностью общественнозначимых
организации Республики Беларусь с 2014 года предоставлять годовую
отчетность в соответствие с МСФО.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. В связи с тесным экономическим
сотрудничеством Республики Беларусь и Российской Федерацией, а
также сходством бухгалтерского учета можно представить
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 21 "Влияние
изменений обменных курсов валют" (введен в действие на территории
Российской Федерации) принятый на основании приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.2011 N 160
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(ред. от 02.04.2013), а также статьи К.С. Шириковой, которая
рассматривала применение данного стандарта на практике Российской
Федерации.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов.
Важным
моментом при использовании положений данного стандарта является
определение для целей составления отчетности по МСФО
функциональной валюты и валюты представления отчетности.
Функциональная валюта – валюта, используемая в основной
экономической среде, в которой организация осуществляет свою
деятельность.
Валюта представления отчетности – валюта, в которой
представляется финансовая отчетность.
Основной экономической средой, в которой осуществляет свою
деятельность компания, как правило, является та среда, в которой она
генерирует и расходует основную часть своих денежных средств.
При определении своей функциональной валюты организация
принимает во внимание множество факторов, в частности,
функциональной валютой для компании будет являться валюта,
которая оказывает значительное влияние на продажные цены товаров
и услуг, а также на трудовые, материальные и другие затраты. Когда
рассматриваемые факторы имеют неоднозначный характер, а
функциональная валюта не очевидна, руководство организации
исходя из собственного опыта определяет такую функциональную
валюту, которая наиболее точно представляет экономические
эффекты деятельности компании.
Будучи определенной, функциональная валюта не подлежит
изменению, кроме случаев, когда имеют место изменения в
существенных операциях, событиях и условиях деятельности
организации.
В соответствие же с белорусским законодательством не
выделяют таких понятий как функциональная валюта и валюта
предоставления отчетности, т.к. вне зависимости от «рабочей»
валюты организации, вся отчетность предоставляется только в
отечественной валюте, т.е. белорусских рублях.
Пример: Организация занимается продажей природного камня
на территории Республики Беларусь. Приобретение товаров
осуществляется у материнской компании, ведущей свою деятельность
в Германии, расчеты производятся в евро. Операции с материнской
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организацией составляют значительную часть в деятельности
организации.
Основные расходы компании аккумулируются в евро. При этом
выручка формируется примерно в равной степени как в рублях, так и в
евро.
В данном случае деятельность организации осуществляется как
продолжение деятельности материнской организации, а не как
деятельность,
которой
предоставлена
определенная
степень
автономности. Так, организация только продает товары, получаемые по
импорту от материнской организации. Формируемая таким образом
выручка служит источником приобретения товаров по импорту.
Получаемая прибыль является достаточной только для финансирования
текущих нужд организации.
Исходя из представленных характеристик можно сделать вывод,
что функциональной валютой организации является евро.
Заметим, что при этом валютой представления отчетности может
быть и совершенно иная валюта. Этот выбор может быть обусловлен
требованиями иностранных акционеров группы.
Часть активов и обязательств организации, составляющей
отчетность по МСФО, могут быть представлены в иностранной
валюте (например, доллар США, евро). В частности, это могут быть
дебиторская задолженность за реализованные товары, работы, услуги,
денежные средства, предоставленные займы, полученные кредиты и
займы; кредиторская задолженность за приобретенные товары,
работы, услуги.
При подготовке отчетности организации по МСФО возникает
необходимость пересчета статей в иностранной валюте в
функциональную валюту.
При первичном признании в функциональной валюте операция
в иностранной валюте должна учитываться путем применения к сумме
в иностранной валюте текущего валютного курса на дату
осуществления операции.
Часто по практическим соображениям используется обменный
курс, который приблизительно равен фактическому курсу на день
совершения операции. Например, средний курс за неделю или за
месяц может использоваться для всех операций в иностранной
валюте, осуществленных в этом периоде. Однако в случае
значительных колебаний обменных курсов использование среднего
курса за период представляется нецелесообразным.
На каждую отчетную дату:
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денежные статьи в иностранной валюте подлежат пересчету с
использованием конечного курса;
неденежные статьи в иностранной валюте, учтенные по
исторической стоимости, подлежат пересчету по обменному курсу на
дату осуществления операции;
неденежные статьи в иностранной валюте, оцененные по
справедливой стоимости, подлежат пересчету по обменным курсам,
действовавшим на дату определения справедливой стоимости.
Курсовые разницы, возникающие при расчете по денежным
статьям или при пересчете денежных статей по курсам,
отличающимся от курсов, по которым они пересчитывались при
первоначальном признании в течение отчетного периода или в
предыдущей финансовой отчетности, подлежат признанию в отчете о
прибылях или убытках в том периоде, в котором они возникают.
При ведении учета в соответствии с требованиями белорусского
законодательства стоимость активов и обязательств, выраженная в
иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в белорусские рубли.
Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в
иностранной валюте, в белорусские рубли производится по
официальному курсу этой иностранной валюты к белорусскому
рублю, устанавливаемому Центральным банком Республики Беларусь.
В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте
стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в
белорусских рублях, законом или соглашением сторон установлен
иной курс, то пересчет производится по такому курсу.
Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в
белорусские рубли производится по курсу, действующему на дату
совершения операции в иностранной валюте.
Отдельная организация, составляющая финансовую отчетность,
или организация, составляющая финансовую отчетность в
соответствии с МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и
индивидуальная финансовая отчетность», вправе представлять такую
отчетность в любой валюте (или валютах). Если организация
использует
валюту
представления,
отличающуюся
от
ее
функциональной валюты, то ее результаты и финансовые показатели
пересчитываются с использованием следующих процедур:
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активы и обязательства по каждому представленному балансу
подлежат пересчету по конечному курсу на дату представления такого
баланса;
доход и расходы по каждому отчету о прибылях и убытках
подлежат пересчету по курсам на даты осуществления операций;
все возникшие курсовые разницы подлежат признанию в
качестве отдельного компонента капитала.
Курсовые разницы возникают в результате:
пересчета доходов и расходов по обменным курсам на дату
осуществления этих операций, а активов и обязательств – по
конечному курсу. Такие курсовые разницы возникают по статьям
доходов и расходов, признанным как в отчете о прибылях или
убытках, так и непосредственно в капитале;
пересчета чистых активов на начало периода по конечному
курсу, отличающемуся от предыдущего конечного курса.
Эти курсовые разницы не подлежат признанию в отчете о
прибылях или убытках, поскольку изменения курсовых разниц
оказывают незначительное воздействие или вообще не влияют на
текущие и будущие потоки денежных средств по операциям.
Довольно часто организации, функциональной валютой которых
является белорусский рубль, а валюта представления отчетности
отличается от функциональной, выбирают ведение текущего учета в
валюте представления отчетности. Данный подход позволяет в любой
текущий момент проанализировать показатели деятельности
организации в валюте, а также принимать управленческие решения
исходя из данных в валюте.
Также стоит отметить, что МСФО (IAS) 21 не регламентирует
порядок ведения текущего учета; следовательно, нет прямого запрета
ведения бухгалтерского учета в иной валюте, чем функциональная. Но
здесь стоит учесть тот факт, что остатки по счетам, отраженные при
ведении учета в иной валюте, чем функциональная, должны
соответствовать остаткам по счетам при ведении учета в
функциональной валюте. Аналогичное утверждение верно для
показателей доходов и расходов [1].
Выводы. Таким образом, принимая во внимание тот факт, что в
настоящий момент вся годовая отчетность в соответствие с
белорусским
законодательством
предоставляется
только
в
национальной валюте, а новый Закон предусматривает обязанность
представления годовой отчетности в соответствии с МСФО (то есть с
313

использованием в качестве валюты предоставления отчетности любую
удобную для организации валюту), то данное положение стандарта, в
частности рассмотренные выше вопросы, требуют особого внимания.
Предприятие должно применять настоящий стандарт для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г. или после этой
даты. Если предприятие применяет настоящий стандарт для периода,
начинающегося до 1 января 2014 г., оно должно раскрыть данный
факт.
1. Ширикова К. С. Оптимизация применения МСФО на практике[Электронный
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В статті розглянуто виробничі запаси як об‘єкт обліку і контролю. Визначено
найбільш значущі проблеми організації обліково-контрольного процесу виробничих
запасів на вітчизняних підприємствах. Розроблені напрямки удосконалення
організації та методики обліку виробничих запасів на підприємствах, створення
ефективної системи їх внутрішнього контролю.
Ключові слова: облік, контроль, виробничі запаси, активи, організація,
методика.
Productive supplies as object of account and control are considered in the article.
The most meaningful problems of organization of registration-control process of productive
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supplies are certain on domestic enterprises. The worked out directions of improvement of
organization and methodology of account of productive supplies are on enterprises, creation
of the effective system them internal control.
Keywords: account, control, productive supplies, assets, organization, methodology.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Однією з
обов‘язкових умов здійснення процесу виробництва є забезпечення
його виробничими запасами. Відмінною особливістю їх є одноразове
використання в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на
собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг). Тому
достовірний облік і контроль за збереженням матеріальних ресурсів,
раціональним використанням їх у виробництві має велике значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Свій внесок у розвиток
теорії та практики обліку і контролю виробничих запасів зробили такі
вітчизняні вчені, як: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.П.
Завгородній, Т.Г. Камінська, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В.М.
Мурашко, В.В. Сопко та ін.
Однак ціла низка питань з організації обліку та контролю
виробничих запасів досліджені недостатньо й потребують
додаткового вивчення і на основі цього наукових розробок. До таких
питань слід віднести різні підходи до визначення суті виробничих
запасів, відсутність належного їх нормування відповідно до потреб
виробництва, розробку та впровадження ефективної методики обліку
виробничих запасів на вітчизняних підприємствах. Крім того, питання
оцінки виробничих запасів – найскладніша проблема методології
бухгалтерського обліку, яка постійно змінюється через недосконалість
нормативної бази.
Необхідність вирішення зазначених вище питань обумовили
актуальність теми та визначили цільову спрямованість статті.
Цілями статті є дослідження виробничих запасів як об‘єктів
організації обліку і контролю на вітчизняних підприємствах.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Запаси
займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у
структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, є найбільш
важливою і значною частиною оборотних активів підприємства, що
обов‘язково враховується при визначенні результатів господарської
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діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його
фінансовий стан.
В обліковій літературі зустрічаються багато різних понять,
пов‘язаних із запасами, проте слід врахувати, що кожне з них має
власне тлумачення. Так, в обліковій літературі часто застосовуються
поняття ―виробничі запаси‖, замінене поняттям ―матеріали‖. Деякі
автори [8] при визначенні поняття ―матеріальні оборотні активи‖
застосовують термін ―цінності‖. Однак поняття ―цінність‖ є описовою
категорією, ознакою, якісним показником, що характеризує запаси як
економічні елементи, які мають користь для їх власника і можуть
принести йому економічні вигоди.
В економічній літературі поняття ―виробничі запаси‖
трактується як предмети праці, на що спрямована праця людини і що
становлять матеріальну основу створюваного продукту [9, с. 43].
Певні протиріччя пов‘язані із використанням терміну ―предмети
праці‖. Поняття ―предмети праці‖ достатньою мірою відповідає
сутності елементів виробництва, що піддаються обробці.
Запаси відносять до складу оборотних активів, тому що вони
можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного
операційного циклу.
Л. Бурдейна пояснює виробничі запаси як накопичення ресурсів,
що перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу
продукту виробництва. Науковець вважає, що запаси – це сукупність
матеріальних благ, вироблених невідомо для чого та кого, які навряд
чи колись взагалі будуть використані за призначенням [5, c. 56].
І.В. Чаюн виділяє виробничі запаси як матеріальні ресурси,
необхідні для забезпечення розширеного відтворення, обслуговування
сфери нематеріального виробництва та задоволення потреб населення,
що зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх
використання [9, c. 44].
Також В.С. Лень та В.В. Гливенко визначають виробничі запаси
як предмети праці, підготовлені для запуску у виробничий процес;
складаються вони з сировини, основних i допоміжних матеріалів,
палива, покупних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, тари i
тарних матеріалів, запасних частин для поточного ремонту основних
фондів [7, с.113].
Найбільш прийнятно, на нашу думку, дав поняття виробничим
запасам учений Ф.Ф. Бутинець, який визначає виробничі запаси як
придбані або самостійно виготовлені вироби, що підлягають
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подальшій переробці на підприємстві. До них відносяться: сировина і
матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби,
паливо, тара і тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали,
передані
в
переробку,
запасні
частини,
матеріали
сільськогосподарського призначення, інші матеріали [6, с. 303].
Більш повна економічна суть виробничих запасів відображена у
Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 ―Запаси‖ [3].
Запаси – це активи, які [3]:
1) утримуються для подальшого продажу за умов звичайної
господарської діяльності;
2) перебувають у процесі виробництва з метою подальшого
продажу продукту виробництва;
3) утримуються для споживання під час виробництва продукції,
виконання робіт та надання послуг, а також управління
підприємством.
Найважливішим нормативним документом, що регулює облік
виробничих запасів, є П(С)БО 9 ―Запаси‖.
Згідно з П(С)БО 9 ―Запаси‖, на підприємстві можна
використовувати один із п‘яти методів оцінки запасів при їх вибутті:
собівартістю перших за часом надходження запасів (FIFO або ФІФО);
середньозваженою
собівартістю;
нормативних
витрат;
ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів; ціни
продажу.
Разом з тим, згідно П(С)БО 9 ―Запаси‖ придбані або вироблені
запаси зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю,
чистою вартістю реалізації.
Первісна вартість (справедлива вартість) – це вартість, за якою
зараховуються на баланс підприємства придбані (отримані) або
вироблені запаси.
Чиста вартість реалізації – очікувана ціна реалізації запасів в
умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на
завершення їх виробництва та реалізацію (збут).
У поточному обліку виробничих запасів підприємства можуть
застосовувати облікові ціни, в якості яких обирають:
1) планово-розрахункові
ціни.
Вони
розробляються
і
затверджуються підприємством відповідно до рівня фактичної
собівартості відповідних виробничих запасів, призначені для
використання всередині підприємства;
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2) фактичну собівартість виробничих запасів за даними
попереднього місяця або звітного періоду (звітного року);
3) середню ціну групи. Це різновид планово-розрахункових цін.
Як правило, встановлюється в випадках, коли на підприємстві
розроблена номенклатура матеріалів (перелік матеріалів, згрупованих
за характерною для них ознакою і відповідним чином зашифрованих
із зазначенням одиниці виміру; вказується на кожному документі на
надходження або вибуття) [8, с. 46].
Відхилення між фактичною собівартістю матеріалів поточного
місяця і їх обліковою ціною враховуються на окремому субрахунку
(аналогічно обліку ТЗВ) і вкінці місяця розподіляються між вартістю
запасів, які вибули, та їх залишком на кінець місяця.
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають
однакове призначення та однакові умови використання, застосовують
тільки один із методів, передбачених П(С)БО 9 ―Запаси‖.
Згідно П(С)БО 9 ―Запаси‖, до первісної вартості запасів, окрім
вартості придбання, включаються окремі елементи, що потребують
розподілу, наприклад: вартість витрат на заготівлю, вантажнорозвантажувальні роботи, вартість транспортування запасів до місця
їх використання (ТЗВ) та інші витрати, які пов‘язані з придбанням
запасів та доведенням їх до стану, придатного для використання.
Особливості обліку запасів стосовно формування їх первісної
вартості полягають в тому, що протягом звітного місяця Т3В можуть
обліковуватися за одним з наступних варіантів:
– у складі первісної вартості кожної одиниці запасів;
– на окремому субрахунку до рахунку обліку запасів. У даному
випадку вкінці звітного місяця здійснюватиметься розподіл ТЗВ, що
припадають на запаси, які вибули.
Необхідно зазначити, що розподіл ТЗВ здійснюються з
розрахунку вартості одиниці запасів, а не з розрахунку їх кількості. На
нашу думку, більш економічно обґрунтованим була б можливість
самостійного вибору підприємством бази розподілу – вартість запасів
або їх кількість. Оскільки вартість виробничих запасів не завжди є
прямо пропорційним показником щодо розміру одиниці запасів, а,
наприклад, транспорті виграти, як правило, залежать від розміру ваги
перевезеного багажу.
На порядок відображення запасів в балансі підприємства
впливають причини необхідності визначення чистої реалізаційної
вартості окремих видів запасів. У випадку, якщо чиста реалізаційна
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вартість раніше уцінених в зв‘язку із зменшенням можливої ціни
реалізації товарів, облік яких ведеться за цінами продажу,
збільшується, то на суму збільшення чистої реалізаційної вартості, але
не більше суми попереднього зменшення, сторнується запис про
попереднє зменшення вартості товарів, тобто здійснюється їх
дооцінка, але не більше попередньої уцінки. Таким чином,
підприємства зобов‘язані вести окремий облік сум попередніх уцінок
запасів (поза системою бухгалтерського обліку), що значно ускладнює
роботу бухгалтерського апарату.
Облік наявності та руху запасів в Україні здійснюється лише на
рахунках у системі постійного обліку запасів. Для узагальнення
інформації про наявність і рух запасів сировини, матеріалів, палива,
комплектуючих виробів та інших запасів Планом рахунків [2]
передбачений рахунок 20 ―Виробничі запаси‖ та відповідні
субрахунки: 201 ―Сировина й матеріали‖, 202 ―Купівельні
напівфабрикати‖, 203 ―Паливо‖, 204 ―Тара й тарні матеріали‖,
205 ―Будівельні матеріали‖, 206 ―Матеріали, передані в переробку‖,
207 ―Запасні частини‖, 208 ―Матеріали сільськогосподарського
призначення‖, 209 ―Інші матеріали‖.
За дебетом рахунка 20 і кредитом відповідного субрахунку
класу 3 ―Кошти‖, ―Розрахунки та інші активи‖ або 6 ―Поточні
зобов‘язання‖ відображається сума придбаних запасів.
За кредитом рахунка 20 і дебетом відповідного субрахунку
класу 6 ―Витрати‖ відображається використання, вибуття або
списання запасів.
При Журнальній формі обліку для синтетичного та аналітичного
обліку запасів використовуються Журнал 5 або 5А та Відомість 5.1,
при Меморіально-ордерній формі обліку – Меморіальний ордер ғ13
та Книги кількісно-сумового й складського обліку запасів [4].
Критичний огляд науково-теоретичного підґрунтя обліку і
контролю виробничих запасів в Україні дозволяє виокремити такі
наступні негативні аспекти, що притаманні обліково-контрольній
роботі із виробничими запасами:
– складність та дискусійність аспектів визначення справедливої
(ринкової та неринкової) вартості запасів;
– застосування
підприємствами
застарілих
галузевих
нормативно-правових актів з обліку і контролю виробничих запасів;
– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємства;
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– відсутність комплексного поєднання даних усіх видів обліку
підприємства для забезпечення керівництва підприємства необхідною
управлінською інформацією;
– невідповідний рівень (а найчастіше і взагалі – відсутність)
контролюй оперативного регулювання процесів утворення запасів
(визначення оптимального їх рівня, вивчення обсягів, причин
створення та політики реалізації понаднормативних запасів);
– обмеженість контролю використання виробничих запасів
ретроспективним контролем фактичної собівартості та ін.
На нашу думку, потенціал підвищення ефективності
функціонування виробничих запасів в Україні полягає в
удосконаленні методики й організації їх бухгалтерського обліку і
контролю. Реалізація даного потенціалу, крім того, забезпечить
покращення обліково-аналітичного управління запасами, підсилить
точність, достовірність та правильність їх обліку і контролю.
Удосконаленню методики обліку та контролю виробничих
запасів на вітчизняних підприємствах буде сприяти:
– обґрунтування категорійного апарату терміну ―виробничі
запаси‖, їх класифікації та складу;
– розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в
управлінні виробничими запасами й обґрунтування раціональних
методів проведення їх інвентаризації в умовах автоматизації;
– узгодження механізмів бухгалтерського та податкового обліку
виробничих запасів;
– організація виваженої аналітично-моніторингової роботи з
запасами на підприємстві (оцінка ефективності управління запасами;
аналіз обсягів запасів у динаміці та чинників, що вплинули на їх
зміну; аналіз впливу рівня цін тощо);
– чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів
підприємства (застосування прийомів обліку за центрами
відповідальності; заходів контролю й оперативного регулювання
процесів утворення запасів).
Важливим напрямком удосконалення організації оперативного й
складського обліку виробничих запасів на вітчизняних підприємствах
є раціоналізація форм документів, документообігу та всієї системи
оформлення, реєстрації й обробки документів [10, с. 4].
З метою підвищення якості проведення контролю доцільно
чітко визначити його об‘єкти. Так, стосовно до процесу використання
320

виробничих запасів увага повинна бути спрямована на дотримання
норм витрат, раціональність використання матеріалів у виробництві.
Для створення ефективної системи внутрішнього контролю
виробничих запасів на вітчизняних підприємствах рекомендовано
наступне:
– створення відділів внутрішнього контролю, одним з
найважливіших завдань яких буде контроль раціональності
використання виробничих запасів;
– всі питання, пов‘язані з організацією та методикою
внутрішнього контролю, повинні регламентуватися внутрішніми
стандартами контролю на підприємстві;
– приділити особливу увагу удосконаленню методики
документального контролю шляхом перевірки записів у таких
документах: лімітно-забірних картках, вимогах, відомостях та ін. При
застосуванні методу документування на основі лімітної картки
складається розрахунок відхилень по замінах матеріалів і
визначається їх вплив на собівартість продукції з позначенням причин
та винуватців заміни;
– правильно
розкривати
інформацію
про
проведення
інвентаризації в примітках до фінансової звітності, слідкувати за
вчасним
переоформленням
договорів
про
матеріальну
відповідальність;
– використовувати інформаційні технології в контрольноревізійній роботі на підприємстві.
Висновки. Найбільш важливою і значною частиною активів
підприємства є виробничі запаси. Вони займають особливе місце у
складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємства
різних сфер діяльності. Ефективність господарської діяльності
підприємств у значній мірі залежить від оцінки та раціонального
використання виробничих запасів, в зв‘язку з чим підвищуються
вимоги до ефективної організації обліку і внутрішнього контролю
виробничих запасів.
Очевидно, що рішення як організаційних, так і методичних
питань обліку та контролю виробничих запасів на підприємствах
повинне відбуватися у комплексній системі управління виробничими
ресурсами підприємства, що визначає перспективи подальших
досліджень у цьому напрямку.
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Одним из видов услуг жилищно-коммунальных хозяйств являются услуги
водоснабжения и водоотведения. Данная отрасль сталкивается с рядом проблем,
которые главным образом влияют на формирование тарифов на оказываемые услуги.
К основным относятся изношенность водопроводных сетей, качество и очистка воды,
повышение энергозатрат, необоснованные потери воды. В данной статье рассмотрены
этапы модернизации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на
примере муниципального предприятия
«Саранскгорводоканал» и рассчитан
экономический эффект мероприятий.
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водоотведение, энергопотребление, водопотребление, ресурсосбережение.
One of the types of housing and communal services are water and sanitation
services. The industry faces a number of problems which mainly affect the formation of
tariffs for services rendered. The main concern deterioration of water supply systems, water
treatment and quality, increasing energy costs, unreasonable loss of water. This article
describes the stages of modernization of water supply and sanitation sector on the example
of the municipal enterprise "Saranskgorvodokanal" and calculated the economic effect of
events.
Keywords: Water supply and sanitation, water supply, sewerage, power
consumption, water consumption, resource.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Одной из самых важных и
значимых сфер, определяющих наше жизнеобеспечение, является
система жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ). Отношения
потребителей и комплекса ЖКХ в силу разных причин складываются
не всегда гладко. Но, несмотря на неоднозначность этих
взаимоотношений, бесспорным был и всегда остается один факт – без
услуг, предоставляемых ЖКХ, не обойтись.
Одним из видов услуг ЖКХ являются услуги водоснабжения и
водоотведения. Система учета водоснабжения и водоотведения
сформировалась в условиях единой государственной собственности и
централизованного финансирования коммунального хозяйства,
обеспечивающего жизненно необходимые потребности человека в
воде, тепле, а также при избытке воды и энергетических ресурсов.
Данная отрасль имеет специфические особенности, не присущие
другим предприятиям сферы ЖКХ. Водоснабжающие предприятия
сталкиваются с рядом проблем, которые главным образом влияют на
формирование тарифов на оказываемые услуги. К основным
относятся изношенность водопроводных сетей, качество и очистка
воды, повышение энергозатрат, необоснованные потери воды. Именно
они определяют этапы модернизации предприятий водопроводноканализационного хозяйства (далее ВКХ).
Причинами актуальности такой проблемы, как снижение
электроэнергии, являются:
снижение себестоимости услуг;
снижение объемов водопотребления ведет к снижению
объемов водоотведения;
снижение
затрат
на
коммунальные
услуги
по
водоснабжению и канализации в промышленности снижает
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себестоимость выпускаемой продукции, что прямо или косвенно
влияет на благосостояние людей.
Объектом исследования является муниципальное предприятие
«Саранскгорводоканал».
Основная цель организации – бесперебойное снабжение водой
население городского округа Саранск, а также коммунально-бытовые
и промышленные предприятия. Кроме того, в сферу деятельности
входит реконструкция и развитие водопроводных и канализационных
сетей, реализация воды и прием сточных жидкостей, проведение
мероприятий по очистке сточных вод.
Цели статьи. Целью данной статьи является анализ
эффективности проведенных этапов модернизации в МП
«Саранскгорводоканал».
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. Анализ исследований показал, что к проблеме
обращались специалисты различных направлений. Так, доктор
технических наук Феофанов Ю.А. рассматривал пути экономии
энергоресурсов в системах водоснабжения [3], Каргапольцев В.П.
изучал причины возникновения небаланса и способы его
предотвращения, зарубежные специалисты Йоханссон К. и
Кюрренсеппя Р.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. В настоящее
время предприятие эксплуатирует пять водозаборов, обладающие
мощностью 160 тысяч кубометров подъема артезианских вод в сутки.
Вода из 122 артезианских скважин по водопроводным сетям и
водоводам протяженностью 484 км поступает к потребителям. На
службе у МП «Саранскгородоканал» 19 водопроводных станций, 28
резервуаров питьевой воды общим объемом 52 тысячи кубометров,
374,4 километров канализационных сетей и коллекторов, 11
перекачивающих канализационных насосных станций, городские
канализационные очистные сооружения с полной механической и
биологической очисткой промышленных и сбытовых стоков
производительностью 160 кубометров в сутки. Это лишь небольшая
часть сложной и разветвленной системы работы организации.
Предприятие регулярно проводит необходимые мероприятия по
профилактике и ремонту насосного, электрического оборудования и
инженерных коммуникаций. В последнее время ведутся работы по
замене старых, изношенных стальных и чугунных водопроводных
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сетей на более современные и долговечные полиэтиленовые. Кроме
того, от стальных труб идет отрыв ржавчины, что портит воду.
Отсюда и улучшенное качество подаваемой населению воды, и более
мощный напор в сети. Сегодня освоено уже более 85% от общего
объема работ. Причем перекладку и замену осуществляют
собственные бригады предприятия, что сказывается на экономии
денежных средств. Рассмотрим мероприятие, связанное с перекладкой
сетей своими бригадами:
В 2012 г. переложено 11409 п.м. водопроводных и 217 п.м.
канализационных сетей различных диаметров.
Стоимость перекладки своими силами водопроводных сетей –
1135,0 руб / п.м.
Стоимость перекладки своими силами канализационных сетей –
1630,0 руб / п.м.
Стоимость
перекладки
сторонними
организациями
водопроводных сетей – 1512,0 руб / п.м.
Стоимость
перекладки
сторонними
организациями
канализационных сетей – 2174,2 руб / п.м.
Экономия составит по водоснабжению:
(1512,0 – 1135,0) * 11409 п.м. = 4301,2 тыс. руб.
Экономия составит по водоотведению:
(2174,2 – 1630,0) * 217 п.м. = 118,1 тыс. руб.
Общая экономия – 4419,3 тыс. руб.
Очистка воды – это сложный механизм со своим не менее
сложным производственным процессом. Бытовые и промышленные
стоки, прежде чем попасть в реку Инсар, проходят многоступенчатую
очистку, и только потом население получает безвредную для
потребления, экологически чистую воду.
Труд сотен людей и немалые средства. Воду мало добыть с
глубины 120-200 метров, ее еще надо перекачать в город, а это 180 км
по прямой. А еще необходимо рассчитать, сколько воды можно взять:
возьмешь больше – вода просто не успеет скопиться в известковой
породе. Образуется депрессионная воронка. К тому же воды просто
будет не хватать – резко снизится напор в сетях. Проблем добавили
промышленные предприятия, которые вели несанкционированный
забор воды из городских скважин. В это связи руководства
предприятия нашло единственное решение: строительство водоводов
и бурение новых скважин за пределами города. Только так можно
решить главную задачу – бесперебойно снабжать город чистой водой.
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Качество воды в Саранске до последнего времени оставляло
желать лучшего – в ней было значительное содержание фторидов.
Собственными силами МП «Саранскгорводоканал» был построен
Лемдяйский водозабор, в результате смешения воды которого с водой
Руднянского и Пензятского водозаборов достигнуто снижение до
норм ПДК данного показателя.
Для повышения надежности работы была приобретена новая
техника и механизмы. Срок службы артезианских скважин ограничен
и составляет порядка 25 лет. «Перебурить скважину» сторонними
организациями составляет 5-6 млн рублей. Здесь решили продлять
срок службы скважин своими силами. В 2-3 млн вместо 5-6 теперь
обходится новая жизнь артезианской скважины. Вот и экономия, и
одна из причин низкой стоимости воды.
Качество воды – один из определяющих критериев, по которому
оценивается работа МП «Саранскгорводоканал». К тому же
требования к воде санитарно-эпидемиологической службы год от года
оправданно становятся выше и выше. Но не только 122 артезианские
скважины подают чистую воду – главный источник жизни горожанам.
А это затраты на обслуживание, бурение. По мероприятию,
связанному бурением артезианских скважин собственной буровой
установкой, также был рассчитан экономический эффект.
В 2012 году произведено каротажных и тампонажных работ на 5
скважинах.
Вновь пробурено 2 скважины.
Стоимость бурения новой скважины ЗАО «Бурводстрой» – 3500
тыс. руб.
Затраты на 1 скважину, пробуренную своими силами (по
данным 2011 года) – 2135 тыс. руб.
Стоимость ремонта и тампонажа скважин согласно сметам
(форма КС-2) – 4693,0 тыс. руб.
Фактические затраты на ремонт и тампонаж 5 скважин – 4320,1
тыс. руб.
Экономия составит: (3500 – 2135) * 2 + (4693,0 – 4320,1)= 3102,9
тыс. руб.
Артезианскую воду не надо очищать. Но ее нужно перекачивать
на большие расстояния. Это затраты на электроэнергию и
обслуживанию сетей.
Энергопотребление в системах водоснабжения, в первую
очередь, зависит от объемов перекачиваемой воды и требуемого
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давления перекачки. К основным мероприятиям по снижению
электроэнергии в системах водоснабжения можно отнести снижение
непроизводительных расходов и потерь воды, путем замены и
модернизации устаревшего оборудования, совершенствования учета,
контроля и регулирования параметров работы системы. Кроме этого,
снижение объемов водопотребления ведет к пропорциональному
снижению энергозатрат в водоотведении.
Наибольшие энергозатраты связаны с перекачкой воды, которая
в системах водоснабжения осуществляется минимум два раза – при
перекачке воды из источника водоснабжения на водоочистную
станцию и при перекачке очищенной воды с очистной станции
потребителю. При перекачке воды на большие расстояния, количество
насосных станции может возрасти и соответственно возрастают
затраты на ее транспортировку [3].
Рассчитаем экономический эффект от замены насосного
оборудования при реконструкции КНС ғ2 в 2012 г. по МП
«Саранскгорводоканал».
При установке нового насосного агрегата мощностью 600 кВт
на КНС ғ2 работа всей станции будет возможна при одном
включенном рабочем насосе мощностью 400 кВт с подключенным
преобразователям частоты типа «АВВ».
Подключение преобразователя частоты дает возможность
уменьшить потребляемую мощность насоса до 360 кВт, а также
включать его только на 2 часа в сутки. Экономия электроэнергии
составит:
400 – 360 = 40 кВт
40 * 2 * 24 * 365 = 700800 к Вт в год
700800 кВт * 4,035 руб./ кВт = 2827,7 тыс. руб.
Стоимость погружного насоса с опорной рамой ASS AFP-3002
– 1333,6 тыс. руб.
Норма амортизационных отчислений на насосное оборудование
составляет 20,0 , следовательно, срок эксплуатации данного насоса
составляет – 5 лет.
Стоимость насоса за 1 год составляет 1333,6 тыс. руб. / 5 = 266,7
тыс. руб.
Экономический эффект от установки нового насоса составит
2827,7 тыс. руб. – 266,7 тыс. руб. = 2561,0 тыс. руб.
Вопрос снижения затрат на энергию в системах водоснабжения
должен рассматриваться, с одной стороны – как снижение объемов
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водопотребления, с другой – модернизация оборудования.
Снижение водопотребления необходимо рассматривать с точки
зрения более бережного и рационального использования воды во всех
сферах жизни страны, что связано с уменьшением потерь воды и
нерационального ее использования.
Что касается основных причин, приводящих к значительным
потерям воды и повышению энергозатрат в отрасли ВКХ, то к ним
можно отнести:
неудовлетворительное техническое состояние наружных
водопроводных сетей;
неудовлетворительный гидравлический режим работы
системы (избыточные напоры, гидравлические удары, воздушные
пробки и т.п.);
несовершенное и устарелое оборудование насосных станций,
водозаборных и водоочистных комплексов;
несовершенное регулирование работы насосов.
Расточительное
отношение
к
природным
богатствам
свойственно человеку. Государство принимает меры. В одном из
районов города установили электронные задвижки, которые
регулируют подачу воды в зависимости от реальных потребностей
проживающих в доме. Эта система пресекает чрезмерное
расходование воды. 10 – 15 лет МП «Саранскгорводоканал»
поднимало из глубины 163 тысячи кубометров воды, сейчас гораздо
меньше. Как следствие, меньше стали потреблять электроэнергии, на
которой работаю все глубинные насосы и станции подъема. Надо идти
дальше, подключать к процессу ресурсосбережения службы ЖКХ [4].
Установка счетчиков воды и организация системы учета требует
дополнительных затрат в размере 2–10 % от себестоимости воды, что
увеличивает общественные затраты на водообеспечение населения.
Компенсировать эти затраты и обеспечить положительный
общественный баланс возможно только за счет снижения потерь воды,
энергии
в
рамках
социально-экономической
политики
ресурсоэффективной экономики. Поэтому счетчики воды должны
рассматриваться только как элемент экономического механизма
ресурсосбережения, а не как первоочередное главное мероприятие.
Установка счетчиков воды на основе информационного и
управленческого анализа системы позволит увеличить количество
информации, повысить ее достоверность и улучшить эффективность
управления. Быстро и качественно обрабатывать огромное количество
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информации от приборов учета возможно с помощью электронных
информационных систем [1].
Приборный учет водопотребления в жилых зданиях является
важнейшим
этапом
реализации
продукции
предприятий
водоснабжения и водоотведения, т.к. позволяет не только
разрабатывать технические мероприятия по обеспечению подачи воды
и отведению стоков, но и выявлять различные потребности населения
в воде, режимы их проявления, интенсивность повторения. Кроме
того, ориентация работы систем водоснабжения и водоотведения на
удовлетворение
потребностей
позволит
формировать
соответствующую политику реализации продукции в жилищном
фонде. Реализация продукции ВКХ в соответствии с потребностями и
предпочтениями населения позволяет формировать ценовую
стратегию, ориентированную на обеспечение безубыточности в
условиях работы на основе рыночных принципов[2].
Учет водопотребления, для того чтобы быть социально и
экономически эффективным, должен рассматриваться как элемент
общей системы управления водопотреблением, включающей
изменение социального статуса водоснабжения, тарифно-налоговую
политику и только потом установку приборов учета воды.
Экономическая эффективность установки приборов учета в системах
водоснабжения возможна только при условиях водосбережения.
Выводы. Анализ тарифов на услуги по водоснабжению и
водоотведению в разных регионах России показывает, что жители
Мордовии находятся в более привилегированном положении по
сравнению со своими соседями. Так, если в Республике Татарстан
один кубометр воды для населения обходится в 16 рублей 26 копейки,
в Ульяновской области в 16 рублей 87 копеек, а в Оренбурге – 19
рублей 29 копеек, то в Мордовии платят за один кубометр воды 15
рублей 25 копеек. Не стоит забывать и о том, что установка
водосчетчиков в квартирах также значительно облегчит финансовое
бремя, лежащее на потребителях. Так и выходит, что ситуация в
Мордовии как в количественном, так и в качественном отношении
значительно благоприятнее, чем у большинства соседей. Саранск
входит в число 5-и % городов России, использующих артезианскую
воду.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Возрастающая роль
управления в функционировании и развитии производственного организма обусловлена тенденцией непрерывно возрастающей сложности
последнего, объективная закономерность которой вызвана темпами
научно-технического прогресса и его все большим влиянием на сферу
материального производства. Один из основных факторов,
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существенно влияющих на сложную и динамическую работу всего
предприятия - это создание эффективной организационной структуры
управления предприятием [1, c. 229].
Актуальность данной темы: в условиях научно-технического
прогресса, быстроизменяющейся внешней среды и, как результат,
усложнения организационной структуры управления на предприятии,
необходимо проводить анализ эффективности, существующей
организационной структуры управления для последующего еѐ
совершенствования, которое необходимо для повышения уровня
развития предприятия и экономики в целом.
Структура системы управления предприятием - совокупность
специализированных подразделений, взаимосвязанных в процессе
принятия и реализации управленческих решений. Основными
требованиями, предъявляемыми к структурам системы управления
предприятиями, являются:
1. Минимальное число управленческих звеньев, рациональная
их соподчиненность;
2. Устранение дублирования;
3. Четкое распределение функций;
4. Ответственность за принимаемые решения, оперативность и
гибкость в работе [2, c. 47].
Высокоэффективная структура управления способна улучшить
показатели работы предприятия, что заставляет практиков обращать
особое внимание на совершенствование организационных аспектов.
Современная теория представляет множество подходов к
обеспечению эффективного организационного конструирования.
Одним из этапов разработки и совершенствования организационной
структуры является оценка эффективности организационной
структуры.
Эффективность организационной структуры определяется тем,
насколько она способствует выработке целевых направлений развития
предприятия, реально обусловленных его потенциалом, и
обеспечивает их реализацию наиболее экономичным способом через
упорядоченное
взаимодействие
функциональных
подсистем.
Эффективность функционирования организационной структуры
зависит от степени упорядоченности ее взаимосвязанных элементов и
обеспечения взаимодействия элементов для получения интегрального
общего эффекта в будущем [3, c. 1].
331

Поиск взаимосвязей организационной структуры управления с
результатами управленческой деятельности весьма затруднен. Чаще
всего состояние и эффективность системы управления и ее
организационной
структуры
оценивают
через
показатели,
характеризующие
деятельность
управляемого
объекта
[4].
Определение эффективности как комплексного показателя,
выражается соотношением результатов производства и затрат на
управление [5]. Для определения эффективности организационных
структур управления используются такие показатели как: объѐм
произведѐнной продукции в действующих ценах в расчѐте на одного
работника аппарата управления, отношение темпа роста выработки
продукции на одного работника аппарата управления к темпу роста
выработки на одного работника промышленно-производственного
персонала, доля управленческих работников в общей численности
промышленно-производственного персонала, эффективность труда
аппарата управления, коэффициент уровня управляемости.
Цели статьи. Целями данной статьи является оценка
эффективности организационной структуры «ОАО Слуцкий
сыродельный комбинат»
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. Анализ исследований показал, что существуют
различные подходы к решению рассматриваемой проблемы. При
оценке
эффективности
процесса
управления
используются
показатели, которые могут оцениваться как количественно, так и
качественно. Например, активно используется классический метод
определения экономической эффективности и косвенные методы
оценки эффективности системы управления. Один из них — балльный
— предложен на основе анализа метода Феликса—Риггса.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Рассмотрим
эффективность организационной структуры «ОАО Слуцкий
сыродельный комбинат» через следующие показатели.
Объѐм произведѐнной продукции в действующих ценах в
расчѐте на одного работника аппарата управления в 2010 г. равен
3077,8 млн. руб., в 2011 г. – 5023,7 млн. руб. (увеличился на 63,2%), в
2012 г. – 8834,2 млн. руб. (возрос на 75,9%). Таким образом,
производительность в расчѐте на одного работника управления
постоянно растѐт, следовательно, растѐт эффективность их
деятельности.
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Отношение темпа роста выработки продукции на одного
работника аппарата управления к темпу роста выработки на одного
работника промышленно-производственного персонала в 2010/2011 –
0,99; в 2011/2012 – 0,98, что означает незначительное отставание
темпов роста выработки на одного работника управления по
сравнению с темпами роста выработки на одного работника
промышленного производственного персонала.
Доля управленческих работников в общей численности
промышленно-производственного персонала: в 2010 г. 14,3%; 2011 г.
– 14,4%, 2012 г. – 14,7%. Наблюдается постепенное увеличение доли
управленческих работников. Однако их доля не превышает 15%, а для
списочной численности работников около 900 человек (с учѐтом
филиалов) это является оптимальным решением.
Коэффициент уровня управляемости, характеризующий
рациональность организационной структуры и еѐ техникоорганизационный уровень на высшем уровне равен 1,8. Причиной
загруженности
более нормы является дивизиональная форма
структуры управления. В непосредственное подчинение генеральному
директору относятся 8 управляющих головного предприятия, 4
начальника производственных участков, и 6 начальников филиалов
ОАО «Сыродельный комбинат». На остальных уровнях коэффициент
не превышает норму управляемости, поэтому можно говорить об
рациональности построения организационной структуры.
Эффективность труда аппарата управления (отношение
стоимости объема реализованной продукции к численности аппарата
управления) была равна соответственно 3335,8 млн. руб., 5569 млн.
руб., 10001,8 млн. руб. в 2010, 2011 и 2012 годах. То есть в период
2010/2011 произошло увеличение на 66,9%, в 2011/2012 – на 79,6%.
Наблюдается положительная динамика роста эффективности труда
управления.
Таким образом, эффективность организационной структуры
«ОАО Слуцкий сыродельный комбинат» по рассчитанным
показателям имеет тенденцию роста в 2010-2012 гг. по отношению к
конечным результатам деятельности предприятия. Темп роста
выработки продукции на одного на одного работника промышленнопроизводственного персонала незначительно опережает темп роста
выработки работника аппарата управления, что говорит об
постепенном отставании производительности труда управленческих
кадров от производительности всех рабочих, что отрицательно.
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Однако величина отставания не значительна – 0,98 - 0,99 раза. Доля
управленческого персонала является оптимальной для данного
количества
работников.
Организационная
структура
имеет
рациональное построение, о чѐм говорят коэффициенты уровня
управляемости, однако генеральный директор загружен более нормы
управляемости.
Исходя из оценки эффективности организационной структуры,
необходимо уменьшить норму загруженности генерального директора
и поддерживать тенденцию положительного изменения в
эффективности
организационной
структуры
с
помощью
рационального соотношения количества персонала аппарата
управления к общему количеству работников, сохранения и
улучшения данного качества работы организационной структуры и
быстрого реагирования на изменение во внешней среде требующей
определѐнных изменений в существующей организационной
структуре.
Выводы. На основе вышеизложенного, расчѐт системы
показателей, по данным производственно-финансовой деятельности
предприятия, и иных количественых показателей является
обязательным этапом в оценке эффективности организационной
структуры. Этот способ даѐт возможность анализировать
организационную структуру в тесной связи с еѐ общей
эффективностью предприятия.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Теоретичною
основою побудови системи управління оновлення продукції, її
функціонування і удосконалення виступає концепція вдосконалення
товару, згідно з положенням якої споживачі будуть схилятися до
товарів, що пропонують найвищу якість, найкращі експлуатаційні
властивості і характеристики, а отже, організація повинна зосередити
свою енергію на постійному вдосконаленні товару, основою якого є
інноваційна діяльність.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Науковим підґрунтям представлених у статті
результатів є праці відомих учених науковців Кондратьєва М.Д.,
Яковлєва А.І., Ф Котлера, Осинова В.І., Якимчук О.А.,
Ястремька О.М., Бутенко Н.В., Гриньова А.В., Кардаш В.Я.,
Курочкіна К.С. та ін.
Цілі статті. Метою даної статті є узагальнення теоретичних
положень та удосконалення системи управління оновлення продукції
в інноваційно активних промислових підприємствах.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У процесі
управління оновлення виробів неминуче виникає питання про те, які з
них відносити до нових. Продукція, нова для окремого промислового
підприємства, може виявитися далеко не новою з погляду
національної економіки і, особливо, у порівнянні з моделями
аналогічного функціонального призначення, наявними на світовому
ринку. Завдання ж полягає не просто у відновленні асортименту, а в
підвищенні ефективності виробництва за рахунок розробки й
освоєння
високотехнологічних,
технічно
досконалих
і
високоекономічних зразків. У зв'язку з цим, поліпшення управління
процесом оновлення виробів потребує, насамперед, уточнення
поняття "нова продукція". На думку фахівців, до нової продукції
повинні відноситися лише принципово нові вироби, що не мають
аналогів у світовій практиці. Зокрема, зміни техніко-економічних
параметрів моделей, їхньої матеріальної основи і зовнішньої форми
необхідно вважати модернізацією, а виникнення виробів, що
базуються на інших у порівнянні з попередніми конструктивних
принципах або інших діях, доцільно розглядати як принципове
відновлення [1].
В аналізі оновлення виробів можна виділити декілька його
напрямків [2]:
аналіз рівня відновлення продукції та його темпів;
аналіз змінюваності моделей;
аналіз впливу оновлення виробів на економічні показники
господарської діяльності підприємств;
аналіз економічної ефективності процесу оновлення продукції.
Виходячи з зазначених напрямків аналізу доцільно всі
показники розділити на дві групи:
показники інтенсивності оновлення продукції (рівень і темпи
відновлення, показники змінюваності виробів);
показники результативності оновлення продукції (що
відображають вплив відновлення продукції на оцінні показники
діяльності підприємства, а також показники економічної ефективності
оновлення виробів).
Внесення цих показників дасть можливість більш об'єктивно
оцінювати досягнення промислових підприємств у розвитку одного з
основних напрямків науково-технічного прогресу, дозволить
розмежувати процеси матеріалізації нових наукових знань і
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розширення сфери впровадження уже відомих науково-технічних
досягнень з метою ефективного управління ними, тобто чітко
визначити вид інновації.
Це дозволить проводити факторний аналіз інтенсивності
відновлення промислової продукції, зокрема, визначати вплив на
нього зміни загального обсягу виробництва продукції, числа
найменувань нових виробів, розмірів партій запуску їх у серійне
виробництво і темпи нарощування випуску в наступні два роки.
Результати аналізу можуть бути покладені в основу розробки заходів
підвищення інтенсивності
оновлення продукції, активізації
інноваційної діяльності підприємств.
Аналіз процесу оновлення як функція інноваційної діяльності
включає такі складові, як оцінка інтенсивності оновлення виробів;
оцінка якості і конкурентоспроможності продукції, що оновлюється;
аналіз витрат на освоєння виробництва нових виробів.
Аналіз інтенсивності відновлення продукції проводиться з
метою оцінки темпів розвитку НТП у рамках циклу "наукавиробництво" і виявлення можливостей прискорення комерціалізації
його результатів для більш повного задоволення потреб суспільства з
найменшими витратами.
Інноваційна
діяльність
характеризується,
насамперед,
матеріалізацією науково-технічних ідей у вигляді конкретних видів
продукції, що задовольняють відомі потреби або породжують нові.
Процес матеріалізації ідей відбувається в показниках кількості
розроблених (нових) видів промислових виробів. Число засвоєних у
серійному виробництві зразків характеризує, з одного боку, ступінь їх
впровадження у виробництво, а з іншого – якість розробки і
проектування промислової продукції.
З поняттям "інновація" пов'язується розробка нових товарів і
послуг на умовах більш вигідних, ніж існуючі. Інноваційний
потенціал, передусім, виявляється через здатність підприємств
виробляти наукомістку продукцію, якість якої відповідає вимогам
ринку. Як було зазначено, розрізняють технологічну та продуктову
інновацію. Кінцевим результатом продуктової інновації є новий
продукт на основі патентної або іншої тимчасової монополії
підприємства. Технологічна інновація поліпшує якість продукту,
створює його нову модифікацію.
Основним напрямком аналізу витрат на технічне освоєння
виробництва нових виробів повинен явитися порівняльний аналіз по
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декількох видах продукції. Якщо при проведенні порівняльного
аналізу собівартості виробів на стадії виробництва вибираються
ідентичні й аналогічні їх види, то на стадії освоєння потрібний інший
підхід. Справа в тому, що добір об'єктів порівняння у відповідності зі
сформованими принципами порівнянності вкрай важкий, тому що
мова йде про нову продукцію, що часом не має аналогів не тільки у
вітчизняній, але й зарубіжній практиці. Крім того, непорівнянність
самих освоюваних виробів у даному випадку не має значення, тому
що процес проектування та розробки технології в принципі
однотипний для усіх видів продукції незалежно від їх характеру.
Зрозуміло, розмір витрат на технічне освоєння окремих видів
продукції залежить від їхньої конструкторської складності, габаритів і
інших параметрів окремих виробів. Це не дозволяє зіставляти
абсолютні показники витрат. Тому доцільно проводити порівняльний
аналіз структури витрат на технічне освоєння виробництва нових
моделей по видах робіт.
Інформаційне забезпечення створення нової наукомісткої та
високотехнологічної продукції – важлива передумова комерційного
успіху нового продукту. Економічна ефективність господарської
діяльності підприємств маркетингової орієнтації багато в чому
визначається інноваційною активністю, тобто створенням і
впровадженням нової продукції, яка в середньому забезпечує на 30 %
більший прибуток, ніж традиційна. Успіх нової продукції залежить від
її відповідності вимогам покупців (70 – 90 % успіху). Світовий досвід
показує, що ринкові фактори в 4 рази важливіші, ніж науковотехнічні, процес розвитку нової техніки є діалоговим процесом
взаємодії між створювачами та споживачами продукції з приводу
якості продукції.
При створенні нової наукомісткої і високотехнологічної
продукції треба брати до уваги: призначення та сферу використання
продукції; особливості попиту.
Крім того, слід враховувати економічний стан і технічний рівень
фірм-виробників аналогічної продукції та номенклатури (асортимент)
аналогів. Можливі якісні зміни товарної маси у перспективі доцільно
пов'язувати з можливим впливом інноваційної діяльності на вироби, що
випускаються. Для визначення впливу оновлення на обсяг виробництва
доцільно зіставляти в динаміці дані про зміну товарної продукції з
динамікою коефіцієнта оновлення. Коефіцієнт оновлення повинен
визначатися як відношення вартості продукції, що знаходиться у
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виробництві не більше трьох років з моменту серійного випуску, до
загального обсягу товарної продукції, зробленої в ці ж періоди. Коефіцієнт
оновлення не тільки характеризує процес відновлення виробів з кількісної
сторони, але і є якісним показником, що відбиває внесок колективу
підприємства в технічний прогрес. Цей показник має прямий зв'язок із усім
обсягом виробництва, тому його можна широко використовувати для
аналізу процесу освоєння виробів. Для того щоб показати, за рахунок яких
видів продукції відбувається її оновлення, проведений аналіз залежності
об'ємних показників від відновлення бажано доповнити аналізом освоєння
конкретних видів виробів по кожному підприємству.
Підготовка й освоєння нових моделей звичайно призводить до росту
трудомісткості, до зниження продуктивності труда, а виходить, і обсягу
випуску продукції. Тому в основу метода визначення впливу процесу
відновлення на обсяг доцільно покласти порівняння продуктивності праці
у фактично сформованій ситуації та продуктивності труда за умови
відсутності оновлення виробів. Розрахунки варто робити в декілька етапів.
Спочатку необхідно визначити величину зміни трудомісткості продукції
під впливом її відновлення. Основна вимога, запропонована до такого
розвитку, – порівнянність показників трудомісткості нової й освоєної
раніше продукції. Вона може бути виконана за умови використання
показників питомої трудомісткості нового й засвоєного виробів.
Висновки. На базі проведеного дослідження розроблена комплексна
система управління інноваційною діяльністю промислового підприємства,
що складається з підсистем збору даних, включаючи маркетингові
дослідження; прийняття управлінського рішення виходячи з методів і
моделей його обґрунтування; контролю за реалізацією управлінського
рішення на основі аналізу процесу оновлення виробів і його впливу на
економічні показники.
Процес управління інноваціями можна підрозділити на 5 етапів.
На першому етапі на основі збору і систематизації інформації про
технологічні зміни на ринку, про нові науково-дослідні і дослідноконструкторські розробки, про маркетингові дослідження, про потенційні
можливості підприємства у відношенні виробництва нової продукції.
На другому етапі повинні бути визначені фактори реалістичності
прийнятих рішень в області змінюваності виробів.
На третьому етапі здійснюється відбір інформації, що стосується
рішення проблеми, формується сукупність альтернатив в області
інноваційної політики підприємства.
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Четвертий етап припускає оцінку виявлених альтернатив на підставі
розроблених на другому етапі критеріїв прийняття рішень.
На п'ятому етапі приймається рішення про запуск нового продукту у
виробництво на основі розрахунків обсягу реалізації, рентабельності
продукції, виробничих потужностей, ресурсів, загальної суми інвестицій у
виробництво і збут, жаданих результатів по прибутку або збиткам на
розрахунковий період; виходячи з кваліфікаційного складу персоналу,
стабільності зв'язків із покупцями, ступеня задоволення попиту і
пропозиції, джерела фінансування.
1. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Покропивного. – К.: КНЕУ,
2001.
2. Акаев Ш., Сердюк В. Принятие управленческих решений по обновлению
продукции // Вісник Донецького університету: Серія В "Економіка і право" – 1999.
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В статті розкрито сучасні підходи у визначенні сутності поняття «фінансовий
стан». Визначено найбільш важливі критерії визначення стійкості фінансового стану
підприємства.
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Current approaches in determining the essence of term "financial condition" are
revealed in the article. The most important criteria for determining the stability of the
financial condition of the enterprise are defined.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Проблема
фінансового стану підприємства та його оцінки залишається
актуальною в будь-який період часу, оскільки, з одного боку, він є
результатом діяльності підприємства, тобто його досягнення, а з
іншого – визначає передумови розвитку підприємства.
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Фінанси підприємства характеризують економічні відносини,
які виникають у процесі створення, розміщення та використання
виробничих фондів для розширеного відтворення. Фінансовий стан
підприємства визначається ефективністю виробничої діяльності.
З одного боку від виконання виробничої програми підприємства
та зниження рівня виробничих витрат залежить величина прибутку,
який є найважливішим джерелом збільшення фінансових результатів,
фінансування виробництва, виплати дивідендів, збільшення капіталу
підприємства, створення резервних фондів, поповнення оборотних
активів, виконання зобов‘язань перед фінансово-кредитними
органами.
З іншого боку, виробнича діяльність підприємств значною
мірою визначає їх фінансовий стан. Погіршення останнього знижує
ступінь забезпеченості матеріально-технічними та трудовими
ресурсами, призводить до зростання виробничих витрат, негативно
відбивається на темпах обсягів виробництва продукції (робіт, послуг),
а також на реконструкції і технічному переозброєнні об‘єктів
виробничого і соціального призначення. Саме цим зумовлено
значення фінансового стану підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Проблематика аналізу
та оцінки фінансового стану підприємства є досить актуальною, про
що свідчать численні наукові публікації та праці, в яких подано
розмаїття поглядів до висвітлення даного питання. Дослідження
основних положень і розробок науковців щодо трактування поняття
«фінансовий стан підприємства» свідчить про їхню різноманітність та
неузгодженість.
Теоретичним і практичним питанням аналізу фінансового стану
підприємств присвячені роботи М.Д. Білик, Г.В. Савицька, С.Ф.
Покропивний, Н.Б. Ярошевич, Є.Г. Рясних, А.М. Поддєрьогін, Б.Є.
Грабовецький, С.Л. Лондар, Г.О. Крамаренко та інших. У наукових
дослідженнях цих економістів знайшли відображення окремі аспекти
визначення суті, змісту та ролі фінансів підприємств, обґрунтування
фінансової стійкості підприємства, окремі показники ліквідності,
платоспроможності, способи управління фінансовим станом
підприємства, зв‘язок із загрозою банкрутства. Проте, незважаючи на
значний науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених і
практиків з даної теми, ряд важливих проблем організації та методики
оцінки фінансового стану підприємств вимагають подальших
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досліджень, глибокого вивчення і формування нових підходів та
напрямів вдосконалення.
Цілі статті. Метою дослідження даної статті є розгляд та
дослідження поняття «фінансовий стан підприємства» у розрізі
поглядів різних вчених та формування основних критеріїв оцінки та
аналізу стійкості фінансового стану господарюючих суб‘єктів.

Виходячи з поставленої мети, сформульовано і вирішено
наступні завдання: розкрито погляди різних вчених-аналітиків
стосовно поняття «фінансовий стан підприємства»; розглянуто
механізм оцінки стійкості фінансового стану в управлінні
підприємством.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У наукових
джерелах існує значна кількість підходів до визначення поняття
фінансового стану підприємства, але відсутня єдина думка щодо самої
сутності фінансового стану підприємства.
Разом з тим, фінансовий стан підприємства є однією з
найважливіших характеристик економічної діяльності підприємства у
зовнішньому середовищі. Він визначає конкурентоспроможність
підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює,
наскільки гарантовані економічні інтереси самого підприємства та
його партнерів з фінансових, виробничих та інших відносин. Тому
однією з основних задач фінансового аналізу є необхідність показати
реальний фінансовий стан підприємства для зовнішніх партнерів,
інвесторів, органів влади.
Так, Савицька Г.В. визначає фінансовий стан як «економічну
категорію, що відображає стан капіталу в процесі його кругообігу і
здатність суб'єкту господарювання до саморозвитку» [9, с. 606]. Дане
визначення розглядає фінансовий стан підприємства як економічну
категорію, яка визначає здатність підприємства до розвитку, що, є
некоректним, оскільки «фінансовий стан» це не економічна категорія,
а поняття. У цілому, дане твердження недостатньо приділяє уваги
обґрунтуванню фінансового стану як економічної категорії.
Білик М. Д. розглядає фінансовий стан підприємства як
«реальну (фіксовану на момент часу) і потенційну фінансову
спроможність підприємства забезпечити певний рівень фінансування
поточної діяльності, саморозвитку та погашення зобов'язань перед
підприємствами й державою. Кількісно він вимірюється системою
показників, на підставі яких здійснюється його оцінка» [1, с. 122].
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Перевагою даного визначення є підкреслення кількісного аспекту
фінансового стану підприємства та виокремлення його сутності та
індикаторів, що його характеризують, але незважаючи на вказану
перевагу неточність даного твердження полягає в ігноруванні автором
ефективності використання капіталу, яка в свою чергу визначає
фінансову спроможність підприємства.
Покропивний С. Ф. розглядає не фінансовий стан підприємства,
а
фінансово-економічний,
який
«характеризується
рівнем
прибутковості і рентабельності капіталу, фінансовою стійкістю і
динамікою
структури
джерел
фінансування,
здатністю
розраховуватися за борговими зобов‘язаннями» [6, с. 337]. На наш
погляд, це твердження містить не сутність поняття фінансового стану
і ґрунтується на оціночних характеристиках, тобто показниках, що
його характеризують. Дане визначення, розкриває основні елементи
аналізу, тобто виділяє основні складові фінансового стану
підприємства.
Ярошевич Н.Б. вважає, що фінансовий стан – це комплексне
поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи
фінансових відносин підприємства, його визначає сукупність
виробничо-господарських факторів і характеризує система показників,
що відображають наявність, розміщення і використання фінансових
ресурсів. Його характеризує забезпеченість фінансовими ресурсами,
які необхідні для нормального функціонування підприємства,
доцільність їхнього розміщення та ефективність використання,
фінансові взаємовідносини з іншими юридичними та фізичними
особами, платоспроможність і фінансова стійкість [10, с. 213].
А. М. Поддєрьогін вважає, що фінансовий стан підприємства – це
комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи
фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю
виробничо-господарських факторів і характеризується системою
показників, що відображають наявність, розміщення і використання
фінансових ресурсів [7, с. 328].
Грабовецький Б.Є. розглядає фінансовий стан підприємства як
сукупність економічних параметрів, які відображають наявність,
розміщення і використання фінансових ресурсів. [2, c. 201].
Непочатенко О. О. вважає, що фінансовий стан — це один з
найважливіших характеристик виробничо-фінансової діяльності
підприємств Під фінансовим станом підприємства розуміють рівень
його забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів,
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необхідних для здійснення ефективної господарської діяльності та
своєчасного
здійснення
грошових
розрахунків
за
своїми
зобов‘язаннями [5, с. 217].
Крамаренко Г.О. вважає, що фінансовий стан являє собою
найважливішу характеристику економічної діяльності підприємства в
зовнішньому середовищі. Він визначає конкурентоспроможність
підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює,
якою мірою гарантовані економічні Інтереси самого підприємства і
його партнерів по фінансових і інших відносинах [3, с. 116].
В Методиці інтегральної оцінки інвестиційної привабливості
підприємств та організацій [1, с. 118] та підручнику «Фінанси
підприємств» [7, с. 328-329] фінансовий стан підприємства
визначається як «комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх
елементів системи фінансових відносин і визначається сукупністю
виробничо-господарських факторів, характеризується системою
моделей, методів і показників, які відбивають наявність, розміщення і
використання фінансових ресурсів». Виходячи з даного твердження,
можна говорити, що фінансовий стан підприємства характеризується
певною системою показників, які базуються на відносних показниках
координації та розподілу, проте треба брати до уваги, що рівень або
значення вказаних показників є похідними величинами, які залежать
від структури активів та капіталу підприємства, обумовлених
ефективністю використання останнього.
Фінансовий стан підприємства є дуже містким поняттям. Для
його характеристики у економічній літературі досить часто
застосовуються такі критерії, як [6, с. 338 - 339]:
– фінансова стійкість підприємства – такий стан його
фінансових ресурсів, їх розподіл та використання, який забезпечує
розвиток підприємства на основі зростання прибутку та капіталу при
збереженні платоспроможності та кредитоспроможності в умовах
допустимого ризику;
– платоспроможність – здатність підприємства розраховуватися
за своїми зобов‘язаннями;
– кредитоспроможність – здатність до отримання кредитів та їх
своєчасного погашення за рахунок власних коштів та інших
фінансових ресурсів;
– прибутковість роботи підприємства;
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– оптимальність з точки зору економічного становища
підприємства розподілу прибутку, що залишається в його
розпорядженні після сплати податків і обов‘язкових відрахувань;
– раціональне розміщення основних і оборотних коштів
(власних і позикових), перш за все, недопущення відволікання грошей
у запаси непотрібного підприємству устаткування, яке довгий час не
монтується і не використовується, наднормативні запаси товарноматеріальних цінностей, витрат виробництва у дебіторську
заборгованість, інші позапланові й непродуктивні витрати;
– наявність власних фінансових ресурсів (основних і оборотних
коштів) не нижче мінімального необхідного рівня для організації
виробничого процесу і процесу реалізації продукції;
– ліквідність балансу – ступінь покриття зобов‘язань
підприємства такими активами, строк перетворення яких у грошові
кошти відповідає строку погашення зобов'язань .
Фінансовому стану підприємства притаманні внутрішні
протиріччя, пов‘язані з найбільш ефективним розміщенням власних і
позикових фінансових ресурсів для отримання максимального
прибутку. Так, для забезпечення певного рівня фінансової
незалежності підприємству необхідно мати достатній обсяг власного
капіталу, за рахунок якого фінансуються необоротні та частина
оборотних активів, що призводить до скорочення платоспроможності
та зменшення рівня ліквідності. Збільшити рівень ліквідності можна
шляхом вкладення фінансових ресурсів у абсолютно ліквідні активи,
що негативно впливає на ефективність використання капіталу. В свою
чергу, збільшити рівень прибутковості підприємства дозволяє
здійснення капітальних інвестицій за рахунок позикового капіталу,
але залучення останнього негативно позначається на рівні фінансової
незалежності. Таким чином, за існування низки протиріч та
протилежностей, що мають місце, відбувається перехід підприємства з
одного типу фінансового стану до іншого .
Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим)
і кризовим. Спроможність підприємства вчасно здійснювати платежі,
фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити
непередбачені потрясіння і підтримувати свою платоспроможність у
несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан,
і навпаки.
Стійкого фінансового стану досягають при достатності власного
капіталу, добрій якості активів, достатньому рівні рентабельності з
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урахуванням операційного і фінансового ризиків, при достатності
ліквідності, стабільних доходах і широких можливостях залучення
позикових коштів.
Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність
залежать від результатів його виробничої, комерційної і фінансової
діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно
виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище
підприємства. Навпаки, внаслідок спаду обсягів виробництва і
продажів відбувається підвищення собівартості продукції, зменшення
виручки і суми прибутку і, як наслідок, – погіршення фінансового
стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий
фінансовий стан не щаслива випадковість, а підсумок грамотного,
вмілого керування всім комплексом факторів, що визначають
результати господарської діяльності підприємства.
Брак або неправильне формування і використання активів може
виявитись головною причиною несвоєчасності оплати заборгованості
постачальників за одержані сировину й матеріали, неповного та
неритмічного забезпечення підприємницької діяльності необхідними
ресурсами, а, отже, й погіршення результатів виконання
підприємством своїх зобов‘язань перед власниками, державою та
найманими працівниками. Забезпеченість підприємства активами в
межах розрахункової потреби та їх раціональне використання
створюють широкі можливості для подальшого поліпшення
кількісних і якісних показників господарювання [6, с. 342].
Стійке фінансове становище, у свою чергу, впливає на
виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва
необхідними ресурсами. Тому фінансову діяльність як складову
господарської діяльності має бути спрямовано на забезпечення
планомірного надходження і витрат грошових ресурсів, виконання
розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій
власного і позикового капіталу та найбільш ефективне його
використання.
Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити
висновок, що у зв‘язку із індивідуалізацією підходів до бачення
фінансового стану підприємства єдиної думки щодо трактування
відповідного поняття не існує. Думки вчених мають як свої спільні,
так і свої відмінні риси. Виходячи з наведеного матеріалу слід
зазначити, що фінансовий стан підприємства – це одна із
найважливіших характеристик економічної діяльності кожного
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підприємства як у внутрішньому, так і у зовнішньому середовищі, яка
знаходить своє відображення у комплексі показників щодо
конкурентоспроможності підприємства, рентабельності виробництва,
комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства й
виконання ним зобов‘язань перед бюджетом, банком і іншими
установами, фінансової стійкості та спроможності підприємства
фінансувати свою діяльність.
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Different classification of current liabilities studied binding commitments in the legal
field and accounting, and presents a general classification of current liabilities in law and
accounting.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Важливою
передумовою господарської діяльності підприємства є наявність
господарських засобів, придбання яких здійснюється за рахунок
капіталу. В момент створення підприємства його початковий капітал
сформовано за рахунок майна та коштів, внесених засновниками, що
становить власний капітал підприємства. В подальшій своїй
діяльності цей суб‘єкт господарювання може використовувати лише
власний капітал, і в такому разі його вважатимуть найбільш стійким,
незалежним. Проте його можливості для розширення масштабів
діяльності будуть досить обмеженими, оскільки власні ресурси не
можуть забезпечити залучення необхідного додаткового обсягу
активів. Так, постає проблема пошуку зовнішніх джерел
фінансування. До таких джерел належать, по-перше, ресурси, залучені
на добровільних засадах (кредити банків, аванси одержані тощо), по
друге, кошти, які тимчасово залишаються в розпорядженні
підприємств на підставі законодавчо врегульованого розподілу
національного доходу (кошти, призначені для сплати податків, внесків
тощо), по-третє, кошти, неповернені постачальникам чи іншим
кредиторам.
Вартість залученого капіталу, основною часткою якого
єзобов‘язання, є одним з основних показників, що впливає
наприйняття
управлінських
рішень
в
системі
менеджментупідприємства.
Ефективна
діяльність
сучасних
підприємствторговельної галузі значною мірою залежить від
управління їхфінансовими ресурсами, що обумовлює необхідність
розвиткуінформаційної
системи
управління
зобов‘язаннями,удосконалення
її
організаційної
структури,
визначенняпринципів
утворення
та
умов
розподілу
і
поєднанняінформаційних потоків. Значніперетворення в економіці
нашоїдержави, яка взяла курс на інтеграцію у світовеспівтовариство,
торкнулися і кожного окремого підприємстватієї чи іншої галузі. Ці
зміни вимагають перегляду вжесформованих національних положень
бухгалтерського обліку,їхнього максимального уточнення і
наближення доміжнародних. Велика кількістьінструкцій і положень,
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які булиприйняті для регламентації обліку в перехідні часи,
маютьпевні
розбіжності
і
неточності
щодо
інших
нормативнихдокументів. План рахунківбухгалтерського обліку
активів,капіталу, зобов‘язань і господарських операцій досі зазнає
змін.
Класифікація зобов‘язань підприємства на окремі види
необхідна для забезпечення обліковою інформацією, яка повинна
подаватися користувачам фінансової звітності для прийняття рішень
та формування стратегій розвитку підприємства в майбутньому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Питання класифікації
та групування зобов‗язань досліджували у своїх працях такі вітчизняні
та зарубіжні науковці, як Х. Андерсен, Ф.Ф. Бутинця, А. Велш Глен,
С.Ф.Голов, М.І. Должанський, О.І.Коблянська, Д. Колдуелл, Б. Нідлз,
М.С. Пушкар, В.Сопко, Н.В. Чабанова, Л.В. Чижевська, В.Г.Швець та
інші.
Незважаючи на вагомий внесок учених у дослідження
зобов‗язань та їх класифікації, окремі аспекти цієї проблеми
потребують подальшого вивчення. На сьогоднішній день не існує
єдиної, загально визначеної, всеохоплюючої класифікації зобов‗язань,
розробленої з урахуванням максимальної кількості ознак, яка б
задовольняла потреби користувачів фінансової звітності.
Цілі статті. Полягає в дослідженні класифікації поточних
зобов‗язань в законодавстві та бухгалтерському обліку, що сприятиме
отриманню зовнішніми та внутрішніми користувачами необхідної
інформації для прийняття ефективних управлінських рішень та
обґрунтування теоретичних і методичних положень, а також розробка
практичних
рекомендацій,
спрямованих
на
вдосконалення
інформаційного забезпечення управління поточними зобов‘язаннями.
Для досягнення цієї мети поставлені такі завдання: вивчення
різних класифікацій зобов‗язань іноземних вчених, порівняння їх з
вітчизняними науковцями; дослідження групування зобов‗язань в
нормативно-правовому
полі;
удосконалення
класифікації
заборгованості шляхом її доповнення та уточнення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розглянемо
класифікацію зобов‗язань на рівнізаконодавства та бухгалтерського
обліку. Основнимидокументами, які регулюють зобов‗язання в
Україні, є Господарський та Цивільний кодекси України.
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Методологічні засади формування в обліку інформації про
зобов‘язання та її розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО
11 «Зобов‘язання», П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», П(С)БО 26
«Виплати працівникам». Разом з тим, у П(С)БО 11 не наведено
визначення поняття «зобов‘язання». У табл. 1 розглянуто трактування
зобов‘язань у нормативних документах.
У вітчизняній практиці домінує трактування поняття
«зобов‘язання» з юридичної точки зору.Як юридична категорія
господарське зобов'язання – це господарські відносини, що
регулюються правом. В силу існування цих відносин одна
сторонауповноважена вимагати від іншої здійснення господарських
операцій: передачі майна, виконанняробіт, надання послуг, а інша
сторона зобов‘язанавиконувати вимоги щодо предмету зобов‘язання
імає при цьому право вимагати відповідну винагороду – сплату
коштів, зустрічні послуги [5]. Таким чином, сутність зобов‘язання
складають права та обов‘язки сторін.
Таблиця 1
Трактування зобов'язань у нормативних актах
Нормативний акт
Господарський
кодексУкраїни Стаття
173

Цивільний кодекс
УкраїниСтаття 509

Визначення
Господарським визнається зобов‘язання, що виникає між
суб‘єктом господарюваннята іншим учасником відносин
у
сфері
господарювання
з
підстав,
передбаченихкодексом, в силу якого один суб‘єкт
(зобов‘язана сторона, у тому числі боржник)зобов‘язаний
вчинити певну дію господарського чи управлінськогосподарськогохарактеру на користь іншого суб‘єкта
(виконати роботу, передати майно, сплатитигроші,
надати інформацію тощо) або утриматися від певних дій,
а інший суб‘єкт(управнена сторона, у тому числі
кредитор) має право вимагати від зобов‘язаноїсторони
виконання її обов‘язку [7].
Зобов‘язанням є правовідношення, в якомуодна сторона
(боржник) зобов‘язанавчинити на користь другої
сторонни(кредитора)
певну
дію
(передати
майно,виконати роботу, надати послугу, сплатитигроші
тощо) або утриматися від певноїдії, а кредитор має право
вимагати
від
боржникавиконання
його
обов‘язку.Зобов‘язання має ґрунтуватися на засадах
добросовісності,розумності тасправедливості [14].

350

Продовження табл. 1
МСБО 37
«Забезпечення, непередбачені
зобов‘язання
танепередбачені
активи»

Зобов‘язання
–
це
теперішня
заборгованістьпідприємства,
яка
виникає
в
результатіминулих
подій
і
погашення
якої,
заочікуванням, спричинить вибуття зпідприємства
ресурсів, які втілюють у собіекономічні вигоди [10].

З економічної точки зору зобов‘язання розглядається як
кредиторська заборгованість, що значно звужує це поняття. Проте,
саме в такій інтерпретації воно використовується бухгалтерамипрактиками. В обліку зобов‘язання – це джерелоформування
фінансових ресурсів для фінансування операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності підприємства. У майбутньому заборгованість за
зобов‘язаннями має бути погашена шляхом передачі певних активів
або послуг. Таким чином, зобов‘язання – це вимоги кредиторів
стосовно активів підприємства. Наявність зобов‘язань (боргів)
зменшує економічні вимоги підприємства і його капітал. У
цивільному та господарському праві зобов‘язання виникає з договору,
незалежно від того, чи відбулися вже певні дії щодо його виконання.
В обліку в момент підписання договору зобов‘язання не
відображається. Тобто, в обліку відображаються тільки ті
зобов‘язання, які виникають з виконання договорів, але зовсім не з
самих договорів.
Отже, не всі зобов‘язання, які виникають у цивільному та
господарському праві відображаються в обліку.
Згідно з М(С)БО 37 зобов'язання можуть виникати не тільки з
договорів або законів, але й у результаті добровільного прийняття на
себе зобов‘язань з метою підтримання добрих ділових стосунків з
партнерами або намагання вчинити за справедливістю. Ґрунтовно
сутність зобов‘язань розкриває Б. Райан у своїх теоремах про
зобов‘язання (табл. 2).
Значну увагу класифікації господарських зобов‗язаньприділяє
В.В. Лаптєв. Виходячи ізгосподарсько-правовоїконцепції, він виділяє
такі їх види: господарсько-оперативні – цетакі, у форму яких
втілюється
виконанняорганами
господарсько-оперативних
функцій,тобтобезпосередньої
господарської
діяльності
організацій;господарсько-управлінські
–це
такі,
у
форму
якихвтілюється
виконання
органами
господарськогокерівництвапланово-організаційних
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функцій;внутрішньогосподарські зобов‗язання – це відносини,
уформу яких втілюється виконання господарсько-оперативних і
господарсько-управлінських функцій умежах одного суб‗єкта
господарювання.
Таблиця 2
Теореми про зобов‘язання
Теорема
1. Передача
економічної цінності
відбувається в той
момент, коли
організація бере на себе
зв‘язане договором
зобов'язання.

2. Зобов'язання можуть
бути простими
чи складними.

3. Зобов'язання
володіють виконавчою
вартістю.

4. Зобов'язання можна
співставляти або за
рішеннями, або за
часом.

Сутність
Тут потрібно врахувати такі три важливі
характеристики зобов'язань:
- повійну природу – повинно бути принаймні дві
сторони;
- договірну основу – зобов'язання має юридичну
силу лише при вільно укладеному договорі;
- після прийняття зобов'язань вони слугують
обмеженням для іншої діяльності або інших
можливостей, яким суперечать.
Просте зобов'язання може бути виконане одним
платежем або передачею товарів чи послуг.
Складене зобов'язання включає первинне
зобов'язання (продаж товарів за погодженою
ціною) і набір обумовлених зобов'язань, що
з‘являються після виконання первинного
зобов'язання (якщо товари були реалізовані з
гарантією).
Виконавча вартість – це мінімальні витрати
однієї сторони, що будуть прийняті іншою
стороною для повного звільнення обох сторін
від даного зобов'язання.
Співставлення зобов'язань за рішеннями дає
можливість розрахувати чисту вигоду, оскільки
після вирахування зобов'язань за витратами із
доходних зобов'язань, отримують прибуток, що
сформувався в результаті відповідного рішення.
Співставлення зобов'язань за часом відбувається
у тих випадках, коливартість зобов'язань, взятих
з
метою
одержання
доходних
зобов'язань,розподіляється
за
певними
періодами
(в
традиційному
обліку
–
1фінансовий рік). Чиста сумарна вартість
зобов'язань, що співставляютьсяза часом, дає
величину прибутку чи збитку за данийперіод.
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Продовження табл. 2
5. Зобов'язання
оцінюється з точки зору
зміни готівки
підприємства в
результаті прийняття
цього зобов'язання.

Зобов'язання виникає в результаті реалізації
альтернативних
можливостей.
Кожна
можливість оцінюється, виходячи з можливого
прибутку чи збитку, що можуть бути отримані
внаслідок її використання. Це прирівнюється до
зміни готівки на підприємстві, отриманої в
результаті реалізації даної можливості.

А.Г.
Биков
запропонував
свою
класифікацію
щодогосподарських договорів і зобов‗язань, виокремивши прицьому
три важливі групи договорів: ті, що опосередковуютьмайнові
відносини;
ті,
що
опосередковують
організаційні(плановоорганізаційні) відносини; ті, що опосередковуютькомплекс майнових і
організаційних відносин.
Як самостійний вид господарських зобов‗язаньГосподарським
кодексом (ГК) України виокремлено:організаційно-господарські
зобов‘язання, що виникають упроцесі управління господарською
діяльністю між суб‗єктамигосподарювання та суб‗єктоморганізаційногосподарськихповноважень (ст. 176 ГК України); соціальнокомунальнізобов‘язання
суб‗єктів
господарювання
по
створеннюсуб‗єктами господарюванняспеціальних робочих місць
дляосіб з обмеженою працездатністю та організацією їхпрофесійної
підготовки (ст. 177 ГК України); публічнізобов‘язання суб‗єктів
господарювання, які відповідно дозакону та своїх установчих
документів зобов‗язані здійснювативиконання робіт, надання послуг
або продаж товарів кожному,хто до них звертається на законних
підставах.Також слід виокремити зобов‘язання з участю третіхосіб.
Треті особи пов‗язані лише з одним із основнихсуб‗єктів – з
кредитором або з боржником і таким чином єсамостійними
суб‗єктами цих відносин.
Розглянемо законодавче регулювання зобов‗язань та їх
класифікацію у зарубіжних країнах. Так, згідно з Німецьким
Цивільним кодексом (НЦК) зобов‗язання – це правовідношення, в
якому кредитор має право вимагати від боржника виконання дій, які
реалізують обов‗язок, або утримання від виконання певної дії.
Найбільш загальним є поділ зобов‗язань за підставами виникнення: із
угод (договірні); переддоговірні (виникають внаслідок взаємодії
договірного відношення з соціальним контактом) квазідоговірні (з
відносин, схожих із договірними); із закону (виникають із ведення
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справ без доручення, безпідставного збагачення, незаконних дій,
утримання, спадкування тощо) [8].
У праві Англії та США не існує системного підходу до
класифікації зобов‗язань, оскільки немає законодавства, яке б
визначало загальні принципи й систему підстав виникнення
зобов‗язань. Наводиться класифікація зобов‗язань, яка має суто
науковий характер і передбачає такі підстави їх виникнення: договір;
делікт; квазідоговір (дії однієї особи, що вчинюються з її власної волі
від імені іншої, з яких виникають обов‗язки перед третіми особами);
інші підстави [2].
Різні погляди щодо класифікації зобов‗язань мають вітчизняні та
зарубіжні вчені-економісти, тому потребує детального дослідження.
Так, М.С. Пушкар зобов‗язання поділяє на довготермінові та поточні.
Н.В. Чебанова і Ю.А. Василенко зобов‗язання класифікують на
довготермінові, поточні, забезпечення, непередбачені. [15] С.Ф.
Голов, окрім цього, поділяє зобов‗язання залежно від порядку
визначення їхньої суми на реальні та потенційні. Реальні зобов‗язання
(довготермінові, поточні) виникають на основі договору, контракту,
одержаного рахунку. Сума платежу за потенційними зобов‗язаннями
залежить від подальших подій і визнається за умови, що вона може
бути виміряна з певною достовірністю та існує ймовірність
зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їхнього
погашення. Потенційні зобов‗язання поділяються на забезпечення та
непередбачені зобов‗язання. Такий поділ зобов‗язань є важливим,
оскільки підприємство зможе визначити реальну суму своїх
зобов‗язань та встановити ті, які є лише потенційними. (Рис.1).
Зобов‗язання

Реальні
Довготермінов
і

Потенційні
Поточні

Забезпечення

Рис. 1. Класифікація зобов‗язань за Головом С.Ф.
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Непередбачені
зобов‗язання

Згідно з П(С)БО 11 ҒЗобов‗язання передбачено такі види
зобов‗язань: довготермінові; поточні; забезпечення; непередбачені
зобов‗язання; доходи майбутніх періодів.
Т.А. Бутинець, Л.В. Чижевська, С.Л. Береза зобов‗язання
поділяють на: монетарні й немонетарні; поточні і майбутні;
довготермінові та поточні; фактичні, оціночні й умовні. [4]
Така класифікація зобов‗язань дасть змогу глибше зрозуміти
їхню суть, а також допоможе бухгалтерам і керівникам отримувати
різнобічну інформацію про заборгованість з метою ефективного
ведення фінансово-господарської діяльності суб‗єкта господарювання.
Броунлі та І. Річард наводять свою класифікаціюзобов‗язань.
Вони класифікують поточні зобов‗язання на:непередбачувані
операційні
зобов‗язання;
короткотерміновізовнішні
фінансові
зобов‗язання; передоплати покупців(клієнтів); поточні зобов‗язання
як результат обачливих дій;поточні зобов‗язання перед зовнішніми
суб‗єктамигосподарювання
[1].
Подібну
класифікацію
поточнихзобов‘язань у зарубіжних країнах подає О.В. Соловьова.
Вона виокремлює такі їхні види:
а)
детерміновані,
або
чітко
визначені
зобов‘язання
(determinableliabilities), до яких належать рахунки до оплати; векселі
до оплати; частина довготермінової заборгованості, термін оплати
якої завершується в поточному році; дивіденди до виплати; поворотні
депозити і аванси; доходи майбутніх періодів; нараховані
зобов‘язання; податки до виплати;
б) можливі, або непередбачені, умовні потенційні зобов‘язання
(contingentliabilities). Іноді в складі цієї групи виокремлюють оціночні
зобов‘язання (estimatedliabilities).
Для забезпечення надання єдиної загальної класифікації
зобов‗язань як у науковій бухгалтерській літературі, так і у
нормативно-правовій, пропонуємо такий поділ поточних зобов‗язань
за відповідними критеріями (табл. 3):
Таблиця3
Класифікація поточних зобов‗язань
Критерій класифікації

Вид зобов‗язання

1) Співвідношення прав і обов‗язків - Односторонні
суб‗єктів
- Взаємні
2)Визначеність предмета виконання - Однооб‗єктні
зобов‗язання
- Альтернативні
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Продовження табл. 3
3) Характер взаємозв‗язку
4) Складність погашення
5) Час виникнення
6) Спосіб погашення
7) Можливість оцінки
8) Строк погашення
9) Вартість

10) Об‗єкт зобов‗язання

12) Форма залучення
13) Вид діяльності

- Головні
- Додаткові
- Прості
- Складні
- Теперішні
- Майбутні
- Монетарні
- Немонетарні
- Фактичні
- Оціночні
- Умовні
- Обмежені у часі
- Безстрокові
- Відсоткові
- Безвідсоткові
Зобов‗язання:
- перед банками;
- за векселями;
- з постачальниками і підрядниками;
- за податками;
- з страхування;
- перед працівниками;
- з учасниками; інші
- Грошові
- Товарні
- Операційні
- Фінансові
- Зобов‗язання, які виникли
внаслідок іншого виду діяльності

Висновки.Фінансово-господарська
діяльність
підприємств
зумовлює виникнення багатьох видів зобов‗язань і великої кількості
кредиторів. Це потребує подальшого дослідження питання
класифікації зобов‗язань, а також удосконалення її шляхом
доповнення та уточнення.
Результати проведеного нами дослідження аналізу різних
класифікацій поточних зобов‗язань іноземними та вітчизняними
вченими, а також вивчення зобов‗язань в законодавстві свідчать про
необхідність її систематизації та узагальнення. Це дасть змогу
отриманню зовнішніми та внутрішніми користувачами необхідної
інформації для прийняття ефективних управлінських рішень.
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Одночасно потрібно розширювати критерії класифікації
поточних зобов‗язань, що дозволить краще визначити та дослідити
самі поняття.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. В ринковому
середовищі в якому перебуває вітчизняна економіка серед найбільш
вживаних понять є поняття ―доходи‖. Це поняття розглядається як
одне із базових не тільки для бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту,
але для багатьох інших економічних наук. Від того наскільки точним і
науково обґрунтованим буде визначення даного поняття залежить
точність і правильність похідних від нього. У зв‘язку з цим, тема
нашого дослідження щодо поняття ―доходи‖ є актуальною і
заслуговує на поглиблення та розвиток.
У сучасних умовах ринкової системи господарювання виникла
необхідність перегляду економічної сутності багатьох категорій та
уточнення їх ролі та функцій у теорії й практиці функціонування
підприємства. Передусім це стосується такого поняття, як "дохід", що
є одним із ключових у системі вартісного виміру капіталу (майна)
суб'єкта господарювання. Основною метою діяльності будь-якої
підприємницької структури є одержання найбільшого прибутку, що
безпосередньо залежить від величини отримуваних доходів. А отже,
доходи підприємства незалежно від галузі діяльності, форми власності
та інших факторів набувають особливо важливого, ключового
значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. На сучасному етапі
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досліджень категорії "дохід" акцент робиться на поглиблення
теоретичних і методичних аспектів формування, розподілу та
використання доходу на рівні окремих суб'єктів господарювання.
Поняття «дохід підприємства» висвітлюється в наукових публікаціях
багатьох сучасних дослідників, зокрема М.С. Абрютіної[1], І.О.
Бланка [2], Н.М. Бондаря [3], Ф.Ф. Бутинця[6], В. П Грузінова [7], Т.
Г. Камінська [9], Т.О Кізим [10] та інших. Однак на сьогодні серед
науковців не сформувалося єдиної думки щодо вирішення даної
проблеми.
Цілі статті. Метою дослідження є огляд наукових праць щодо
економічної сутності та на їх основі уточнення поняття «доходи
підприємства». Варто зазначити, що тлумачення категорії «дохід
підприємства» в сучасній науковій літературі базується на двох
підходах, які визначають його зміст у широкому і вузькому розумінні.
У свою чергу, широке розуміння змісту цього поняття включає
економічний та бухгалтерський підхід визначення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В основі
економічного підходу до визначення даного поняття лежить термін
«виручка», під яким розуміють обсяг продажу виробленої продукції
(робіт, послуг). Існує ще один підхід до визначення: «Економічна
категорія дохід (виручка) є потоком грошових коштів та інших
надходжень за певний період, отриманий від продажу продукції
(товарів, робіт, послуг)» [6, с. 524]. На нашу думку, таке визначення є
неповним, оскільки воно виключає з нього такі елементи, як
дивіденди та відсотки від фінансових інвестицій підприємства,
орендна плата, рояльті тощо. Тобто термін «дохід підприємства» слід
розглядати у більш широкому розумінні.
В.П. Грузінов наводить таке тлумачення даного поняття: «Дохід
підприємства складається з виручки від реалізації продукції (робіт,
послуг), основних засобів (зайвих) й іншого майна підприємства, а
також із доходів від позареалізаційних операцій‖ [7, с. 340].
У вітчизняному бухгалтерському обліку методологічною
основою формування інформації про доходи є П(С)БО 15 "Дохід" та
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [14] . У Законі
Україні "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
задекларовано, що П(С)БО безпосередньо ґрунтуються на МСБО, а
точніше не суперечать міжнародним стандартам. Це свідчить про те,
що майже кожному П(С)БО відповідає певне МСБО та МСФЗ.
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Зокрема, П(С)БО 15 "Дохід" відповідає МСБО 18 "Дохід". Відповідно
до МСБО 18 "Дохід", доходом визнається валове надходження
економічних вигод протягом певного періоду, що виникає в ході
звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал
зростає внаслідок цього надходження, а не внаслідок внесків
учасників капіталу[11].
Цікавим є аналіз цього визначення у Національних положеннях
(стандартах) бухгалтерського обліку. Дохід, згідно із П(С)БО 15
"Дохід", визнається під час збільшення активу або зменшення
зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (крім внеску
учасників) за умови, якщо оцінка доходу може бути достовірно
визначена[14].
Основною перевагою такого визначення, порівняно з поняттям
доходу в міжнародному обліку, є відображення доходу як збільшення
капіталу підприємства, але від межування цього поняття від внесків
власників майна. Проте, на нашу думку, тлумачення доходу як
збільшення економічних вигод у формі надходження активів або
зменшення зобов'язань, своєю чергою, також э не зовсім коректним.
Оскільки не кожне збільшення активів та зменшення зобов'язань
характеризує момент отримання доходу. Про отримання доходу
свідчить оплата рахунку, пред'явленого підприємством покупцеві його
продукції (товарів, робіт, послуг). Стосовно зобов'язань підприємства,
то за їх безпосереднього погашення жодного зростання капіталу
насправді не відбувається. До зростання капіталу призводить не
погашення зобов'язань, а відмова кредитора від своїх прав, тобто тоді
коли активи отримані підприємством безоплатно.
Головна відмінність між МСБО і НП(С)БО полягає у скороченій
формі останнього[18]:
1. П(С)БО 15 "Дохід", на відміну від МСБО 18 "Дохід", не
визнає доходом суми попередньої оплати, авансів у рахунок оплати
продукції, суми завдатку під заставу або в погашення позики (якщо це
передбачено відповідним договором), надходження від первинного
розміщення цінних паперів.
2. У національних стандартах оцінка моменту, на який
підприємство передає покупцеві істотні ризики та винагороди від
володіння певним активом, вимагає детального вивчення обставин
операцій для впевненості в передачі ризику.
3. Національні стандарти не задовольняють критерії визнання
доходу після доставки клієнту товарів.
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4. П(С)БО 15 "Дохід" не регламентує ситуацію отримання
готівки від реалізації до того, як здійснюється доставка товару або
виконання послуг.
Погоджуючись з думкою Р.Є. Федіва, що основними причинами
наявності деяких розбіжностей у методологічних засадах
регламентування аспекту визнання доходу національними П(С)БО та
МСБО, вважаємо, що надмірне державне регламентування цього
процесу, невідповідність рівня розвитку економічних зв'язків між
суб'єктами господарювання, відсутність механізму здійснення
гарантій щодо виконання зобов'язань сторін взаємодії тощо [18].
На відміну від широкого трактування поняття «дохід
підприємства» вузьке трактування суттєво обмежує його зміст за
кількісними параметрами. Економісти в даному випадку зводять
поняття «дохід підприємства» лише до тієї частини валової виручки і
результатів позареалізаційних операцій, що включає лише витрати на
оплату праці та прибуток. За визначенням доходу М.С. Абрютіною:
«Дохід в економічному розумінні – це завжди різниця між вартістю
випуску продукції і витратами виробництва» [1, с. 388].
Ю.І. Продіус зазначає, що ―валовий дохід характеризує кінцевий
результат виробничої або комерційної діяльності підприємства і
вираховується шляхом виключення із валової виручки та результатів
позареалізаційних операцій всіх витрат на виробництво і реалізацію
продукції, що входять до собівартості, крім витрат на оплату праці.
Таким чином, дохід– це виручка від реалізації продукції (робіт,
послуг) за вирахуванням матеріальних витрат. Він являє собою
грошову форму чистої продукції підприємства, тобто включає до себе
оплату праці та прибуток» [16, с. 254–255].
Отже, дослідження поняття «дохід підприємства» у широкому
трактуванні як за економічним, так і за бухгалтерськими підходами
дає змогу визначити наступні основні його характеристики:
1) дохід підприємства являє собою один із видів фінансових
результатів його господарської діяльності за певний період;
2) цей фінансовий результат характеризує надходження
економічних вигод;
3) основними формами економічних вигод, що характеризують
дохід підприємства, виступають виручка з реалізації іншого майна, а
також надходження коштів з позареалізаційних операцій;
4) економічні вигоди, що формують дохід підприємства,
визначаються їх обсягом у грошовій формі.
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На нашу думку, виходячи з того, що дохід підприємства
визначається обсягом у грошовій формі, а вартість грошей у часі
постійно змінюється під впливом інфляцій та інших чинників. То
обов‘язковим при оцінці доходу є врахування фактора часу.
Крім того, ведення господарської діяльності безпосередньо
пов‘язане із ризиками. Це залежить від того, яку політику вибирає для
себе підприємство і цей вибір позначаться на сумі отриманих
економічних вигод. Отже, доцільним при визначенні поняття «дохід
підприємства» є також врахування фактора ризику.
Висновки. З урахуванням всіх розглянутих характеристик
поняття «дохід підприємства» пропонується визначити наступним
чином: «Дохід підприємства являє собою один із видів фінансового
результату його господарської діяльності за певний період, що
характеризує у грошовому визначенні обсяг надходження грошових
вигод у формі виручки від реалізації виробленої продукції (робіт,
послуг) і майна, а також коштів з позареалізаційних операцій, які
формуються з урахуванням факторів часу і ризиків».
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Существует достаточно
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большое количество способов, благодаря которым предприятие может
получать прибыль и в дальнейшем превращать ее в реальные деньги.
И для каждого способа наиболее существенным фактором
является фактор существования издержек, т. е. тех расходов, которые
должна понести организация в процессе своей деятельности,
направленной на получение прибыли. Если организация не уделяет
должного внимания издержкам, то это может впоследствии привести к
неконтролируемому процессу повышения расходов предприятия,
вследствие чего величина прибыли закономерно уменьшается и
зачастую становится отрицательной, т. е. деятельность начинает
приносить убытки.
На практике на данный момент несущественное количество
внимания уделяется руководителями предприятий и их сотрудниками
на осуществляемые внутренние и внешние процессы, в результате
которых возникают издержки.
На наш взгляд, основной причиной может являться их
недостаточно детальное изучение и описание, где и когда они могут
возникать, в результате каких процессов и на каком из этапов
жизненного цикла продукции. Зачастую им просто трудно разобраться
в запутанной структуре издержек, их взаимозависимости и
зависимости
от
ключевых
факторов
предпринимательской
деятельности. В то же время руководители организаций, начинают
осознавать, что издержки необходимо выявлять и уметь ими
управлять, т. е. уметь находить пути для их снижения. На начальной
стадии принципиальным действием со стороны руководства
организации является принятие решения о том, что следует потратить
время, энергию, а также деньги для того, чтобы детально
проанализировать основные осуществляемые процессы внутри и вне
организации, в которых она принимает непосредственное участие и в
результате чего организация понесла некоторые расходы,
включающие в себя издержки. Также научиться их находить на
начальных этапах каждого процесса и подпроцесса, а в дальнейшем
приобрести навыки в управлении ими.
Транзакционные издержки являются по своей природе
социальными потерями, как их трактует теория общего равновесия,
они препятствуют позитивным процессам и ускоряют негативные [1].
Транзакция (это понятие впервые было введено в научный
оборот Дж. Коммонсом) – это деятельность человека в форме
отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, принятых в
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обществе, которые осуществляются в процессе планирования,
контроля за выполнением обещаний, а также адаптации к
непредвиденным обстоятельствам. Транзакционные издержки – это
ценность ресурсов (денег, времени, труда и т.п.), затрачиваемых на
планирование, адаптацию и обеспечение контроля выполнения взятых
индивидами обязательств в процессе отчуждения и присвоения прав
собственности и свобод, принятых в обществе.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. В настоящее время в научных кругах нет
единого мнения по поводу понятия транзакционных издержек. И это
является предметом жесткой критики.
В трактовке Д. Норта транзакционные издержки «состоят из
издержек оценки полезных свойств объекта обмена и издержек
обеспечения прав и принуждения к их соблюдению» и возникают изза ценности информации и ее асимметричности распределения между
сторонами обмена.
К. Эрроу определяет транзакционные издержки как издержки по
поддержанию экономических систем на ходу. Чем ближе экономика к
модели общего равновесия Вальраса, тем ниже в ней уровень
транзакционных издержек, и наоборот. К. Эрроу рассматривает также
транзакционные издержки как «эквивалент трения в механических
системах». Как трение в физике затрудняет движение и ведет к потере
энергии, так и транзакционные издержки препятствуют оперативному
заключению сделок между экономическими агентами.
Анализ издержек поможет разобраться в характере
возникновения и поведения их на практике и в дальнейшем даст
возможность создать систему управления издержками.
Проблемой анализа транзакционных издержек является их
измеримость. Актуальность анализа транзакционных затрат состоит в
том, что они в значительной части носят вероятностный или
неформальный характер и не могут быть учтены в большинстве
случаев как издержки, величину которых можно получить из
бухгалтерской отчетности. Некоторые исследователи полагают, что
затраты, относящиеся к транзакционными издержкам, в принципе
неизмеримы. Однако данное утверждение опровергается пусть
немногочисленными, но вполне убедительными попытками измерения
транзакционных издержек.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. В экономической
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литературе можно найти два подхода к проблеме измерения
транзакционных
издержек.
Первый
из
них Ғ ординалистский Ғ является доминирующим в современной
экономической науке и основывается на том, что на практике имеет
значение лишь направление изменения уровня издержек. В данном
случае исследовательская стратегия сводится к сравнению
имеющихся альтернатив путем установления их относительной
величины в пределах действующих институциональных соглашений.
Такой подход исходит из предположения, что транзакционные
издержки не поддаются прямому измерению, поскольку само понятие
транзакционных издержек не имеет четкой однозначной трактовки в
современной экономической науке.
Второй
подход Ғ кардиналистский Ғ предполагает
возможность прямого количественного измерения затрат на
транзакции.
Такая
оценка
была
проведена
рядом
как
зарубежных Ғ Г. Демсецем, Д. Нортом и Дж. Уоллисом, так и
отечественных экономистов Ғ В.Л. Тамбовцевым, В.В. Радаевым,
Р.И. Капелюшниковым, В.Е. Кокоревым, Т.П. Скуфьиной. Эти
исследователи полагают, что существуют транзакционные затраты,
которые невозможно измерить, но другая часть издержек может и
должна быть подвергнута количественной оценке. Такие попытки
прямо оценить затраты на транзакции предпринимались и на макро-, и
на микроэкономическом уровне.
Все вышеперечисленные примеры указывают, что проблема
количественной оценки транзакционных издержек не является в
принципе неразрешимой. Для ее решения необходимо выполнение
нескольких условий: во-первых, четкое определение понятия
транзакционных издержек, позволяющее решить поставленную перед
исследователем
задачу;
во-вторых,
четкая
классификация
транзакционных издержек на уровне практической деятельности
фирмы; в-третьих, выбор метода для получения эмпирических
данных. Таким образом на микроуровне возможно провести
количественный учет транзакционных издержек.
Вне зависимости от выбора схемы количественной оценки
транзакционных издержек фирм необходимо, по мнению Д. Норта и
Дж. Уоллиса, выполнение двух условий:
1. Выделение профессий, которые напрямую связаны с
выполнением транзакционных функций:
a. Приобретения ресурсов;
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b. Распределение производимого продукта;
c. Координация
и
контроль
за
выполнением
трансформационных функций.
2. Определение величины транзакционных издержек через
вычисление заработной платы занятых во внутрифирменном
транзакционном секторе.
Согласно классификации Дж. Коммонса кредитная сделка
относится к категории торговой транзакции (или транзакции сделки).
Учитывая специфику деятельности кредитных организаций для
определения понятия транзакционных издержек можно использовать
дефиниции Т. Эггертссона: «В общих словах транзакционные
издержки суть затраты, возникающие, когда индивиды обмениваются
правами собственности на экономические активы и обеспечивают
свои исключительные права», и А.Н. Олейника: «Транзакционные
издержки Ғ все издержки, связанные с обменом и защитой
правомочий».
Определив транзакционные издержки как своеобразный метод
группировки некоторой совокупности издержек экономического
агента действующего в рамках внутрифирменного транзакционного
сектора, можно предпринять попытку эмпирического измерения
транзакционных издержек фирмы. Такое исследование представлено в
работе Е.В. Волкодавовой и Ю.А. Волобуева.
Вопросы количественного измерения затрат на транзакции
являются сегодня серьезной проблемой. В то же время без анализа
транзакционных издержек экспертиза деятельности предприятия была
бы не полной.
В соответствии с разработанным методическим подходом
предлагается исследовать структуру транзакционных издержек,
возникающих при осуществлении банковских операций на каждой
стадии: предконтрактной, контрактной и постконтрактной стадиях.
На предконтрактной стадии издержки включают в себя
стоимость операций выполняемых на первом и втором этапе
кредитования. Включает [2]:
1. Подготовка и ведение первичных переговоров
2. Поиск и оценка информации о заемщике
При оценке транзакционных издержек, возникающих на этапе
подготовки и ведения первичных переговоров, необходимо
определить стоимость выполнения следующих операций:
· первичное собеседование;
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· рассмотрение заявки;
· сбор и анализ информации о заемщике;
· изучение деловой репутации потенциального агента;
· комплексную качественную оценку финансового состояния
заемщика;
· оценка кредитного риска;
· оценка форм обеспечения кредита.
Транзакционные издержки на данном этапе сделки
складываются из затрат времени сотрудников занимающихся
проведением переговоров, сбором информации, затрат на обеспечение
каналов связи, стоимости услуг организаций предоставляющих
необходимую информацию.
В качестве основы для определения затрат времени сотрудников
принимается средняя дневная заработная плата специалистов
выполняющих определенные функции.
Контрактная стадия сделки состоит в заключение кредитного
договора и договоров его обеспечивающих. На данном этапе
необходимо учитывать транзакционные издержки, при выполнении
следующих операций:
· проведение переговоров;
· подготовка контракта сотрудниками;
· подготовку контракта оформления залога;
· получение
юридических
услуг
от
подразделений
специализирующихся на сопровождении сделок.
Издержки на данном этапе сделки складываются из затрат
времени сотрудников занимающихся проведением переговоров,
подготовкой контракта, и стоимости дополнительных юридических
услуг.
Транзакционные издержки постконтрактной стадии включают в
себя стоимость операций:
· мониторинг исполнения контракта;
· принуждение заемщика к исполнению условий контракта.
При оценке издержек мониторинга исполнения контракта
следует учитывать затраты предприятия на контроль за исполнением
обязательств контрагентом.
На постконтрактной стадии кредитной сделки возможно также
возникновение издержек по принуждению контрагента к исполнению
условий контракта в случае неисполнения или не надлежащего
исполнения условий контракта заемщиком. При оценке данной
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группы издержек необходимо учитывать затраты предприятия на
принудительные меры по соблюдению условий контракта:
· оплата труда сотрудников, занимающихся восстановлением
нарушенных прав кредитной организации;
· стоимость юридических консультаций (оплата труда
работников юридического подразделения).
· судебные издержки.
Общие транзакционные издержки заключений кредитной
сделки представляют собой сумму предконтрактных, контрактных и
постконтрактных издержек.
В данной модели не учитываются материальные расходы
кредитной организации, возникающие в процессе заключения
кредитной сделки. Так как кредитные организации не ведут
самостоятельной калькуляции материальных затрат в рамках каждой
отдельной операции. Учет материальных затрат сторонним
исследователем затруднен «распыленностью» материальных ресурсов
на все операции проводимые кредитной организации, а так же их
непостоянством (одна и та же операция для разной категории
клиентов требует различных затрат).
Таким образом, данный методический подход позволяет
определить размер транзакционных издержек на уровне предприятия с
целью достижения наиболее полного их учета и оптимизации их
размеров.
Измерение и анализ транзакционных издержек играют особую
роль при планировании деятельности кредитных институтов, в
частности коммерческого банка.
На основе указанной методики сформирован стандартный
механизм оценки издержек транзакционной деятельности кредитной
организации, который является, без сомнения, важным и
эффективным способом получения максимального дохода при
минимальных издержках.
Модель теоретически обоснована, для ее применения нет
необходимости разрабатывать дополнительные статистические
источники. Возможно применение автоматизации учета и анализа
транзакционных издержек. Базовая модель позволяет разрабатывать
новые модели для учета издержек при осуществлении специфических
транзакционных сделок путем простого добавления в учет требуемых
операций.
При непосредственном применении данной модели на практике
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можно столкнуться существенной проблемой Ғ закрытый, для
стороннего исследователя, характер информации характеризующий
деятельность кредитной организации. Это достаточно серьезная
проблема всей банковской системы Российской Федерации, так как
недостаток и искажение информации ведет к искажению
информационной базы, на которую опираются независимые
исследователи.
В связи с этим результаты исследования имеют оценочный
характер, данные доступные на данном этапе исследования позволяют
провести измерения в неполном объеме, однако этого достаточно, что
бы сформировать основное представление об уровне транзакционных
издержек кредитной организации.
Развитие кардиналистского подхода в изучении транзакционных
издержек позволяет снизить уровень имплицитных издержек в
деятельности предприятий. Увеличение доли эксплицитных издержек
позволяет точнее прогнозировать деятельность предприятия, вести
мониторинг более полного уровня издержек для определения их
оптимального уровня.
Между риском и транзакционными издержками существует
прямая зависимость. Высокий уровень риска является результатом
неопределенности, которую можно минимизировать с помощью
информации. Неопределенность и частота совершения сделок
является связующими элементами между категориями «риск» и
«транзакционные издержки». Причем риск является первичным, а
транзакционные издержки вторичными и являются его следствием.

Увеличение уровня эксплицитных транзакционных издержек
снижает уровень неопределенности при осуществлении кредитных
операций, что позволит более эффективно использовать средства за
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счет их диверсификации.
Выводы. Таким образом, можно сформулировать следующий
тезис: транзакционные издержки являются следствием стремления
экономических агентов снизить степень неопределенности во
взаимоотношениях между собой. При этом сама транзакция возможна,
если экономические агенты достигают уровня определенности
относительно поведения друг друга, основываясь на котором, они
предпримут дальнейшие действия с целью извлечения выгоды от
взаимодействия. В связи с этим можно предположить, что издержки
транзакций
представляют
собой
ресурсы,
используемые
предприятиями для снижения риска неопределенности [3].
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Під впливом
зміни принципів і правил оподаткування діяльності суб‘єктів
господарювання, де вирішальне значення належить Податковому
кодексу України, можна легко спостерігати та виділяти
трансформацію податкової політики України . Саме Податковим
кодексом встановлено перелік суб‘єктів податкових правовідносин, їх
права, обов‘язки і відповідальність, розкрито суть та порядок
розрахунку податків, зборів, (обов‘язкових) платежів, що становлять
систему оподаткування. Крім того, в регулюванні питань, пов‘язаних з
порядком ведення податкового обліку, зокрема, передбачено
наближення правил оподаткування у відповідності з міжнародними
стандартами обліку та діючою нормативною базою з бухгалтерського
обліку.
Питання узгодженості показників податкового та фінансового
обліку виникають постійно, оскільки результати, виявлені за даними
податкового обліку, значно відхиляються від реальних фінансових
результатів діяльності підприємства за даними фінансового обліку.
Причому, значні відхилення можуть бути як в один, так і в інший бік.
Ведення двох видів обліку водночас дуже незручно, ці обставини не
тільки спотворюють дані про собівартість, а й призводять до
ускладнення адміністрування податків, створюють перешкоди для
прогнозування дохідної частини бюджету, оскільки планування
економічного розвитку держави базується на статистичних даних, не
враховуючи податкову звітність.
Основною проблемою, що спричинює розбіжності між
податковим та фінансовим обліком є методика визначення
фінансового результату та його оподаткування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Проблеми обліку
формування фінансового результату та його оподаткування висвітлено
у працях: Ф.Ф. Бутинця, М.Я. Дем'яненка, Г.Г. Кірейцева, Л.М.
Кіндрацької, М.М. Коцупатрого, В.Б. Моссаковського, М.Ф. Огійчука,
П.Т. Саблука, П.Я. Хомина та інших вчених. Проте, залишаються
питання, які потребують подальшого дослідження.
Цілі статті. Дослідити проблеми взаємозв‘язку систем
фінансового обліку та розрахунок прибутку для потреб оподаткування
при розрахунку фінансових результатів, та розробити пропозиції щодо
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удосконалення обліку податку на прибуток.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Метою
діяльності кожного суб‘єкта господарювання є його результат –
прибуток чи збиток.
Прибуток в фінансовому обліку визначають за правилами
бухгалтерського обліку, згідно з діючими положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку, а прибуток по декларації з податку на
прибуток – згідно правил Податкового кодексу. Методика розрахунку
фінансового результату діяльності в цих документах має ряд
відмінностей.
До прийняття Податкового кодексу України методика
розрахунку оподаткованого прибутку передбачала коригування суми
«валового доходу» на «валові витрати» і «амортизацію основних
фондів та нематеріальних активів». З 01.04.2011 р. такі поняття як
«валові доходи» і
«валові витрати» зникли, натомість
використовуються поняття доходів та витрат, як це передбачено в
бухгалтерському обліку. Проте як і раніше витрати, що визначають
об‘єкт оподаткування, включають суворо визначений на
законодавчому рівні перелік складових. Крім того, амортизація
основних засобів та нематеріальних активів включається до витрат,
що враховуються при визначенні об‘єкта оподаткування, та
нараховується
за
методикою,
передбаченою
положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку.
З прийняттям ПКУ змінився порядок визнання доходів та
витрат. Раніше доходи в податковому обліку визнавались за правилом
першої події: фактичним отриманням грошових коштів або
відвантаженням готової продукції (товарів). Відповідно до
Податкового кодексу дохід від реалізації товарів визнається за датою
переходу покупцеві права власності на цей товар, а дохід від надання
послуг та виконання робіт визнається за датою складання
відповідного документа, що підтверджує факт надання послуг або
виконання робіт . Тобто, доходи визнаються згідно методу
нарахування,
що
відповідає
положенням
(стандартам)
бухгалтерського обліку, при цьому витрати відповідно до
Податкового кодексу визнаватимуться за датою нарахування доходів.
Однак як і раніше між бухгалтерським та податковим обліком можуть
виникати суттєві різниці.
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Таблиця 1
Вплив змін у правилах визначення податку з прибутку на його суму
Назва операції
Розрахунок доходів і
витрат для потреб
оподаткування
Дохід від реалізації
товарів визнається за
датою переходу
покупцеві права
власності на такий товар
Витрати визнаються за
датою нарахування
доходу, для отримання
якого вони здійснені
Витрати на амортизацію
включаються до витрат
відповідно до їх виду
Не включають до витрат
витрати, не пов‘язані з
провадженням
господарської діяльності,
а саме витрати на
організацію та
проведення прийомів,
презентацій, свят, розваг
та відпочинку придбання
та розповсюдження
подарунків
Витрати на благодійність
не включаються до
складу витрат (крім
неприбуткових
організацій та бюджетів)
Податок на прибуток,
визнані штрафи, пені,
неустойки не
включаються до складу
витрат

Бухгалтерський облік

Вплив
змін на
суму
податку з
прибутку

Дохід від реалізації товарів
визнається за датою переходу
покупцеві права власності на
такий товар

Збільшує

Витрати визнаються за датою
нарахування доходу, для
отримання якого вони здійснені

Зменшує

Витрати на амортизацію
включаються до витрат
відповідно до їх виду

Зменшує

Витрати, не пов‘язані з
провадженням господарської
діяльності, а саме витрати на
проведення презентацій, свят,
придбання та розповсюдження
подарунків включають до
адміністративних витрат

Збільшує

Витрати на благодійність
включаються до складу витрат

Зменшує

Податок на прибуток, визнані
штрафи, пені, неустойки
включаються до складу інших
операційних витрат

Зменшує
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Для узгодження даних податкового і фінансового обліку
необхідно використовувати П(С)БО ғ17 „Податок на прибуток‖,
затверджений Міністерством фінансів України від 28.12.2000р. ғ353,
та Наказ Міністерства фінансів України ғ 27 від 25.01.2011р.
Положення бухгалтерського обліку „Податкові різниці‖.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на
прибуток"
визначає
методологічні
засади
формування
в
бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і
зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій
звітності.
Основними питаннями обліку податку на прибуток, що
розкриваються в П(С)БО 17, є:
- визнання витрат(доходів), активів та зобов‘язань, пов‘язаних з
податком на прибуток;
- оцінка відстрочених активів та зобов‘язань з податку на
прибуток;
- відображення відстрочених активів та зобов‘язань з податку на
прибуток у фінансовій звітності;
- розкриття інформації про податок на прибуток у примітках до
фінансової звітності.
Положення бухгалтерського обліку „Податкові різниці‖
визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про податкові різниці та її розкриття у фінансовій
звітності. Норми цього Положення застосовуються підприємствами,
організаціями та іншими юридичними особами які згідно із
законодавством є платниками податку на прибуток (крім банків,
бюджетних установ
та суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб, що
застосовують порядок спрощеного бухгалтерського обліку доходів і
витрат).
Питання, які регулюються ПБО:
- виявлення та відображення податкових різниць;
- розкриття інформації про податкові різниці у фінансовій
звітності.
Дані нормативні документи не суперечать і не замінюють один
одного. Згідно цих документів при визначенні податкового прибутку
(збитку) звітного періоду за даними бухгалтерського обліку
фінансовий результат до оподаткування, визначений шляхом
порівняння доходів звітного періоду з витратами, що були здійснені
375

для отримання цих доходів, які визнані і оцінені відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, коригується на суму
постійних податкових різниць та частину суми тимчасових
податкових різниць, що відноситься до звітного періоду.
Податкова різниця - різниця, яка виникає між оцінкою і
критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов'язань за
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та доходами і
витратами, визначеними податковим законодавством .
Згідно П(С)БО ғ17 „Податок на прибуток‖ та Положення
бухгалтерського обліку „Податкові різниці‖ податкові різниці
класифікуються на постійні і тимчасові (рисунок 1).
Податкові різниці

Постійні под.різниці
Постійна
под.різниця ,
що підлягає
випахуванню

Тимчасові под.різниці
Тимчасова
под.різниця ,що
підлягає
вирахуванню

Постійна
под.різниця ,
що підлягає
оподаткуванню

Тимчасова
под.різниця, що
підлягає
оподаткуванню

Рис.1 Класифікація податкових різниць
Дані про тимчасові та постійні податкові різниці, які мають
враховуватися при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного
періоду, повинні накопичуватись в регістрах бухгалтерського обліку
та узагальнюватись у зведеному регістрі. Проте на практиці виникає
ряд питань щодо накопичення інформації про податкові різниці,
оскільки спеціальних регістрів не розроблено.
У зв‘язку з запровадженням в Україні з 2013 року механізму
податкових різниць з податку на прибуток ми провели порівняльний
аналіз аналогічних термінів за Податковим кодексом України (надалі
– ПКУ або Кодекс) та МСБО 12 (табл. 2).
Оскільки, існуюча система регістрів бухгалтерського обліку не
передбачає накопичення інформації про податкові різниці, тому має
бути додано ще один регістр для узагальнення інформації про
податкові різниці звітного періоду. Відповідна інформація має бути
представлена в розрізі класифікаційних груп податкових різниць з
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виділенням постійних податкових різниць (у т.ч. які підлягають
вирахуванню і які підлягають оподаткуванню) та тимчасових
податкових різниць (у т.ч. які підлягають вирахуванню і які
підлягають оподаткуванню).
Таблиця 2
Відповідність визначень (термінів) податкових різниць за Податковим
кодексом та МСБО 12
Терміни відповідно до ПКУ
Податкова різниця - різниця, яка
виникає між оцінкою і критеріями
визнання доходів, витрат, активів,
зобов‘язань за національними
положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку або
міжнародними стандартами
фінансової звітності, та доходами і
витратами, визначеними згідно з
розділом ІІІ цього Кодексу (п.
14.1.188)

Тимчасова податкова різниця
податкова різниця, яка виникає у
звітному періоді та анулюється в
наступних звітних податкових
періодах (п. 14.1.189)

Терміни відповідно до МСБО 12
Тимчасові різниці – це різниці між
балансовою вартістю активу чи
зобов‘язання в балансі та їхньою
податковою базою. Тимчасові різниці
можуть бути: а) тимчасовими
різницями, що підлягають
оподаткуванню – тимчасовими
різницями, які при визначенні суми
оподаткованого прибутку
(податкового збитку) майбутніх
періодів вестимуть до виникнення
сум, що підлягають оподаткуванню,
коли
балансова вартість активу або
зобов‘язання відшкодовується чи
погашається; або б) тимчасовими
різницями, що не підлягають
оподаткуванню – тимчасовими
різницями, які при визначенні суми
оподаткованого прибутку
(податкового збитку) майбутніх
періодів спричинять виникнення сум,
що не підлягають оподаткуванню,
коли балансова вартість активу чи
зобов‘язання відшкодовується або
компенсується(п. 5 МСБО 12).

Постійна податкова різниця
податкова різниця, яка виникає у
звітному періоді та не анулюється в
наступних звітних податкових
періодах (п. 14.1.192)

Відсутній
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Продовження табл. 2
Податкова база активу чи
зобов‘язання – це сума, яка
використовується з метою
оподаткування цього активу чи
зобов‘язання.

Відсутній

В ПБО „Податкові різниці‖ для цілей бухгалтерського обліку
податкові різниці, які враховуються при визначенні податкового
прибутку за звітний період, класифікуються за видами діяльності
суб‘єкта господарювання:
- податкові різниці щодо доходу (виручки) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг);
- податкові різниці щодо інших операційних доходів;
- податкові різниці щодо інших доходів;
- податкові різниці щодо собівартості реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг);
- податкові різниці щодо інших операційних витрат;
- податкові різниці щодо інших витрат;
- податкові різниці щодо надзвичайних доходів;
- податкові різниці щодо надзвичайних витрат.
Проте необхідність розрахунку таких різниць викликає сумнів, а
також питання щодо методики їх відображення в обліку. Тому
необхідно розробити методичні рекомендації щодо застосування ПБО
„Податкові різниці‖.
Згідно П(С)БО 17, залежно від виду тимчасових різниць, які
утворилися на кінець звітного періоду, визначається відстрочений
податок на прибуток. Так при наявності тимчасових різниць, що
підлягають вирахуванню, визнаються відстрочені податкові активи, а
при наявності тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню,
визнаються відстрочені податкові зобов‘язання.
Величина відстрочених податкових активів і відстрочених
податкових зобов‘язань на кінець звітного періоду визначається як
сума тимчасової різниці, помноженої на ставку податку на прибуток,
що буде діяти протягом періоду, у якому будуть здійснюватися
реалізація чи використання активу та погашення зобов‘язання по
наступній формулі:
ВПА (ВПЗ)=ТР*%СП, (1)
де ВПА (ВПЗ) – величина відстроченого податкового активу;
ТР– величина тимчасової різниці; % СП – ставка податку на прибуток
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[2]. .
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові
зобов‘язання відображаються на рахунках бухгалтерського обліку 17
та 54.
На рахунку 17 „Відстрочені податкові активи‖ ведеться облік
суми податків на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних
звітних періодах внаслідок: тимчасової різниці між балансовою
вартістю активів або зобов‘язань та оцінкою цих активів або
зобов‘язань, яка використовується з метою оподаткування;
перенесення податкових збитків, не використаних для зменшення
податку на прибуток у звітному періоді.
Якщо на кінець звітного періоду існують тимчасові податкові
різниці, що підлягають вирахуванню, то в обліку необхідно це
відображати бухгалтерськими записами: Дебет 17 ―Відстрочені
податкові активи‖; -Кредит 641 ―Розрахунки за податками‖.
Якщо на кінець звітного періоду існують тимчасові податкові
різниці, що підлягають оподаткуванню, то їх слід відображати на
рахунку 54 „Відстрочені податкові зобов'язання‖. На цьому рахунку
ведеться облік суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в
наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між
балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів
або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування.
В обліку на суму відстрочених податкових зобов‘язаннь
робиться бухгалтерський запис: Дебет 981―Податки на прибутки від
звичайної діяльності‖; Кредит 54 ― Відстрочені податкові
зобов'язання‖.
Дані про суму податку на прибуток та податкові різниці
підприємства зобов′язані розкривати у фінансовій звітності. Зокрема,
сума, що відображена у звітному періоді за дебетом субрахунка 981, є
витратами з податку на прибуток і наводиться у рядку 180 Звіту про
фінансові результати. У примітках до фінансової звітності повинна
наводитись загальна сума тимчасових податкових різниць, яка
підлягає врахуванню при визначенні податкового прибутку (збитку) у
наступних періодах, з виділенням суми тимчасових податкових
різниць, що підлягають вирахуванню, та суми постійних податкових
різниць, що підлягають оподаткуванню.
З метою гармонізації податкового і фінансового обліку та
удосконалення фінансової звітності, в діючих формах доцільно
розкривати інформацію про узгодження (приведення) фінансового
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результату та податкового прибутку (збитку).
Висновки. Таким чином прийняття Податкового кодексу
дозволило тісно пов‘язати податковий та фінансовий облік, однак
залишаються проблеми, які потребують подальшого вирішення.
Зокрема, застосування П(С)БО ғ 17 „Податок на прибуток‖ та ПБО
„Податкові різниці‖ є досить проблематичним, оскільки їх деякі
норми не узгоджені. Крім того, необхідно розробити методичні
рекомендації щодо застосування ПБО „Податкові різниці‖. Потребує
подальшого удосконалення процес формування інформації про
податкові різниці у регістрах бухгалтерського обліку. При
відображенні інформації про суму нарахованого податку на прибуток
та податкові різниці необхідно розкривати інформацію про
узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку).
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В
современных
экономических
условиях
деятельность
любого
хозяйствующего субъекта связана с возникновением разного рода издержек. Наряду с
издержками, связанными с непосредственным производством продукции, широкое
распространение в настоящее время получили трансакционные издержки, что
объективно вызывает необходимость изучения и систематизации проблем, связанных
с их учетом и анализом. В данной статье рассмотрена и представлена сущность
трансакционных издержек как объекта бухгалтерского учета и экономического
анализа.
Ключевые
слова:
трансакционные
издержки,
трансакциоемкость,
классификация трансакционных издержек, бухгалтерский учет, экономический
анализ.
In the current economic conditions the activities of any entity associated with the
emergence of various kinds of costs. In addition to the costs associated with the direct
production of products, widely used at present have transaction costs, which makes it
necessary to objectively study and systematization of the problems associated with their
account and analysis. This article describes and shows the essence of transaction costs as the
object of accounting and economic analysis.
Keywords: transaction costs, transaktsioemkost, the classification of transaction
costs, accounting, economic analysis.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. В настоящее время
трансакционные издержки являются неотъемлемым элементом
рыночных отношений, возникновение которых приурочено к ХХ веку
и связано с заключением рыночных контрактов. Трансакционные
издержки
являются
следствием
сложности
современных
экономических отношений, поэтому их изучению посвящены труды
многих отечественных и зарубежных ученых-экономистов. Понятие
трансакционных издержек является одним из основных составляющих
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такого направления современной экономической теории как
неоинституциональная экономика.
Цели статьи. Целью данной статьи является изучение сущности
трансакционных издержек как объекта бухгалтерского учета и
экономического анализа.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. Существует много подходов к определению
экономической
сущности
трансакционных
издержек.
Основоположник категории трансакционных издержек Р. Коуз в своих
работах «Природа фирмы» и «Проблема социальных издержек» к
трансакционным издержкам относил издержки, которые возникли при
использовании
ценового
рыночного
механизма,
а
также
административных механизмов контроля. Он отмечал, что фирма
работает эффективно, если затраты на деловые операции внутри
фирмы становятся меньше затрат на аналогичные операции,
выполняемые через рынок, и становится неконкурентоспособной,
когда затраты на дополнительные операции внутри фирмы становятся
больше затрат на те же операции, выполняемые через рынок [5, с.50].
В.В. Радаев понимал под трансакционными издержками
издержки, связанные с входом на рынок и выходом с рынка, доступом
к ресурсам, передачей, спецификацией и защитой прав собственности,
заключением и обслуживанием деловых отношений [3, с.19]. В.
Радаев исследовал трансакционные издержки на микроуровне и
подчеркивал
необходимость
их изучения для выработки
руководителем деловой стратегии.
В. Ф. Исламутдинов, определяя некоторые затраты как
трансакционные, выявляет, что состав этих затрат по конкретному
благу неоднороден: стоимость включает и трансформационные
(производственные) затраты, и трансакционные по отношению к
хозяйствующему субъекту-продавцу. Покупатель же, в зависимости
от объекта обмена или сделки, может полностью воспринимать
данные затраты как трансакционные. [3, с.19]
О. Уильямсон понимал под трансакционными издержками:
- предполагаемые (ex ante) издержки, связанные с составление
проекта договора;
- фактические (ex post), возникающие когда реализация
контракта сбивается с установленного курса в результате пробелов в
договоре, ошибок, упущений и непредвиденных возмущений. [5, с.50]
В упрощенном виде А. Нестеренко определяет трансакционные
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издержки как издержки, связанные с получение информации,
совершением сделок и защитой прав собственности. [5, с.50]
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Трансакционные
издержки наряду с трансформационными составляют издержки
производства. Необходимо отметить, что в настоящее время
трансакционные издержки активно вытесняют трансформационные,
связанные с затратами материальных, трудов ресурсов и капитала.
Выделяют две основные функции трансакционных издержек:
- эндогенная;
- экзогенная.
Рассматривая вопрос трансакционных издержек, необходимо
особое внимание уделить их оценке. Предполагается, что исчисление
трансакционных издержек возможно произвести путем вычитания
прибыли и производственной себестоимости из совокупной выручки
каждого агента с последующим суммированием всех полученных
результатов. Однако такой подход к оценке трансакционных издержек
не может быть применен на практике. Происходит это из-за наличия
сделок предприятия, не отражаемых в какой-либо отчетности, и
скрытости обменных операций, характерных для теневого рынка.
Поэтому проблема оценки трансакционных издержек может
быть объяснена исходя из условий совершения хозяйствующими
субъектами любых обменных операций. В свою очередь условия
совершения любых обменных операций характеризуются таким
понятием как трансакциоемкость.
Трансакциоемкость заключается в характеристике объема
непроизводительных
затрат,
приходящихся
на
величину
трансформационных (производственных) расходов, где выражением
трансформационных или производственных расходов является
производственная себестоимость. [4, с.42]
Оптимальной формой расчета трансакциоемкости является
следующее выражение:

и

где

–

трансакциоемкость
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i-го

предприятия

или

организации в абсолютном выражении;
– производственная себестоимость изготовления
продукции (работ, услуг);
% – трансакциоемкость i-го предприятия или организации
в относительном выражении. [4, с.42]
Существует ряд факторов, оказывающих влияние на изменение
трансакциоемкости, которые представлены на рисунке 1.
Увеличение
специализации и
разделения труда
Вовлеченность
государства в
экономические
отношения

Трансакциоемкость

Преодоление
искусственных
отраслевых барьеров

Рис. 1 Факторы,
трансакциоемкости

Технологические
изменения в
производстве и
транспортировке
Развитость инженернопроизводственной и
транспортной
инфраструктур

оказывающие

влияние

на

изменение

В частности, важным фактором в динамике трансакционных
издержек являются технологические изменения в производстве и
транспортировке. Так, применение в производственной деятельности
новейших технологий вызывает значительный рост трансакционных
издержек.
Еще одним фактором, влияющим на трансакциоемкость,
является развитость объектов инфраструктуры. В условиях, когда
наблюдается явный дефицит таких объектов, экономические агенты
вынуждены нести дополнительные трансакционные затраты, чтобы
преодолеть ограничения инфраструктурного характера.
Наличие конкуренции между предприятиями и организациями
одного вида экономической деятельности также приводит к росту
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трансакционных издержек, что вызвано преодолением искусственных
отраслевых барьеров.
Увеличение воздействия государства в отношениях с частным
сектором связано со следующими факторами:
– необходимость осуществления административных процедур;
– необходимость согласования и получения разрешения на вид
деятельности.
Все это приводит к значительному росту показателя
трансакциоемкости.
Существуют
различные
критерии
классификации
трансакционных издержек и порядок их отражения в системе учета,
что наглядно представлено на рисунке 2.
Кроме выше представленных особое внимание необходимо
уделять трансакционным издержкам, связанным с погашением
обязательств. Проценты по полученным кредитам и займам (включая
привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и
продажи облигаций) и кредитам (в том числе товарным и
коммерческим) в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008) относятся
на прочие расходы.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 начисленные
проценты
по
кредитам,
предоставленным
поставщиками
(коммерческий кредит), начисленные до принятия к бухгалтерскому
учету материально-производственных запасов проценты по заемным
средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов,
включаются в фактическую себестоимость запасов.
Анализ трансакционных издержек корпораций, связанных с
обслуживанием обязательств, показывает многообразие методов их
отражения в бухгалтерском учете и отчетности, таких как
капитализация, расходы по обычным видам деятельности, прочие
расходы.
Трансакционные издержки также возникают при осуществлении
контроля материнской компанией за дочерними компаниями. При
этом материнская компания занимается:
организацией финансовых потоков;
осуществлением планирования, правового, кадрового и
информационного обеспечения дочерних предприятий;
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ведением
отчетности;
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Трансакционные издержки
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приобретение
лицензий на
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деловой репутации

Расходы за
предоставление прав
интеллектуальной
деятельности
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покупателей, изучение
деловой репутации

Расходы на
обслуживание
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Включаютс
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обычным
видам
деятельност
и

Капитали
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обычным видам
деятельности,
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Расходы на
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Включаю
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на
продажу,
прочие
расходы

Капитализир
уются,
включаются
в расходы по
обычным
видам
деятельност
и

Порядок отражения трансакционных издержек в системе учета

Рис. 2 Критерии классификации трансакционных издержек и
порядок их отражения в системе учета
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изучением рынка сбыта и осуществлением продажи
продукции;
представлением участников в отношениях, связанных с
созданием и деятельностью группы.
Рассматривая вопрос бухгалтерского учета трансакционных
издержек, следует отметить, что его основным направлением является
использование в системе счетов хозяйствующего субъекта
синтетического отражающего счета «Трансакционные издержки». С
помощью данного счета предприятия имеют возможность
аккумулировать расходы и осуществлять их классификацию в целях
управления.
Трансакционные издержки, классифицированные по избранным
предприятием параметрам, способствуют в целом улучшению уровня
контроля
и
управления,
действующих
на
предприятии.
Использование отражающего счета «Трансакционные издержки»
способствует их систематизации по периодам нарастающим итогом с
начала отчетного года и в других необходимых пользователям
аспектах.
Счет «Трансакционные издержки (обобщающий)» является
балансирующим счетом, который регистрирует кредитовые обороты и
позволяет вести счета учета отдельных издержек накопительно, не
закрывая в течение года, отражая в виде сальдо итоги
соответствующих расходов. [5, с.56]
Корреспонденция счетов по учету трансакционных издержек, к
примеру, в отношении доступа к ресурсам может выглядеть
следующим образом:
начислено за рассмотрение заявления лицензиата:
Д «Доступ к ресурсам» К60;
Д 26 К «Трансакционные издержки (обобщающий)»;
учтены в составе расходов будущих периодов платежи по
лицензированию деятельности:
Д «Доступ к ресурсам» К60;
Д 97 К «Трансакционные издержки (обобщающий)»;
начислено
лицензионное
вознаграждение
за
предоставленное право использования результатов интеллектуальной
деятельности:
Д «Доступ к ресурсам» К76;
Д 20, 26, 44 К «Трансакционные издержки (обобщающий)»;
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начислен
фиксированный
разовый
платеж
за
предоставленное право использования результатов интеллектуальной
деятельности:
Д «Доступ к ресурсам» К76;
Д 97 К «Трансакционные издержки (обобщающий)»;
списывается
фиксированный
разовый
платеж
за
предоставленное право использования результатов интеллектуальной
деятельности:
Д «Доступ к ресурсам» К97;
Д 20, 25, 26, 44, 91 К «Трансакционные издержки
(обобщающий)».
Представленный
механизм
отражения
трансакционных
издержек в учете характеризуется использованием в корреспонденции
обобщающего
счета
«Трансакционные
издержки»
и
соответствующего отражающего счета в зависимости от характера
издержек.
Выводы. Таким образом, для современных экономических
отношений характерен рост трансакционных издержек. Деятельность
любого предприятия связана с заключение большого количества
контрактов,
затраты
на
которые
являются
одним
из
основополагающих
элементов
при
определении
понятия
трансакционных издержек. Слишком высокий уровень данных
издержек отрицательно сказывается на деятельности и конечных
результатах хозяйствующих субъектов, что в свою очередь
препятствует удачному заключению новых контрактов и сделок.
Данное обстоятельство лишний раз подтверждает важность изучения
и управления трансакционными издержками в масштабах каждого
предприятия.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. В сучасних
умовах господарювання в зв‘язку із посиленням соціальної
відповідальності бізнесу перед суспільством значно розширюється
поняття і значимість соціальних витрат. Можна говорити про
виникнення нового об‘єкта обліку і управління – витрати на соціальні
потреби. Посилюється актуальність дослідження проблем обліку,
контролю та правильного відображення у звітності соціальних витрат.
Систематичне здійснення соціальної діяльності підприємством
призводить до формування його позитивного іміджу, репутації. Для
глибшого розуміння сутності соціальних витрат необхідно здійснити
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дослідження їх виникнення, розвитку від давніх часів і дотепер.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Соціальні витрати як
окремий об‘єкт обліку почали досліджувати лише в кінці ХХ ст., але
дане поняття частково співвідноситься з термінами «соціальне
страхування», «соціальний захист населення». Значний внесок у
розкриття проблеми історії витрат на соціальні потреби здійснили такі
науковці як: Ф. Ф. Бутинець, Г. Г. Кірейцев, М. І. Мальований, В. М.
Пархоменко, О. І. Пацула, Я. В. Соколов, Л. В. Чижевська та інші.
Цілі статті. Метою статті є вивчення історичної природи
соціальних витрат, визначення основних етапів їх розвитку та
дослідження суті соціальних витрат протягом цих етапів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поняття
«соціальні витрати» розпочало свій розвиток ще у доісторичні часи. В
сучасному розумінні вони являють собою витрати, пов‘язані з
покращенням умов праці робітників та задоволенням соціальних
потреб суспільства, які здійснюються з боку держави та з ініціативи
суб‘єктів господарювання. Зародженням процесу здійснення витрат на
соціальні потреби є особиста доброчинність, яка була притаманна
людському суспільству з перших кроків цивілізації. Сім‘я,
домогосподарство були основним виробничим осередком у
суспільстві, цілком логічним було покладати турботу про
непрацездатних на інших членів сім‘ї. Ті, хто залишився безпомічним
поза сім‘єю, або ціла сім‘я, яка опинилася у скрутному становищі,
могли розраховувати на допомогу громади.
Перші
елементи
інституту
соціального
страхування
спостерігалися на початку існування суспільства. У Стародавньому
Римі різні організації, корпорації, колегії об'єднували своїх членів на
основі професійних, матеріальних і особистих інтересів (підтримка у
разі втрати працездатності, забезпечення поховання тощо). [1]
В період Середньовіччя розвивається стихійна благодійність, що
також є однією з форм соціальних витрат. [2, с.253] Для цього періоду
характерною є наявність багатьох суб‘єктів, які займались
доброчинністю.
У XІІІ ст. вперше виникли організаційні засади соціального
страхування у м. Дубровник на Балканах, де була визначена програма
страхування здоров'я з відповідними внесками застрахованих осіб. [1]
Подальший розвиток соціального страхування спостерігався у
390

Середньовіччі, коли гірники Німеччини засновували спільні каси для
підтримки потерпілих від нещасних випадків, нужденних членів
суспільства.
До ХІХ ст. соціальні витрати носили характер надання
самодопомоги, здійснення благочинної допомоги нужденним зі
сторони населення, церкви, рідше держави. Найбільшого поширення
соціальне страхування набуло наприкінці XIX ст., чому сприяв
швидкий індустріальний розвиток. На думку більшості науковців,
саме у ХІХ ст. почала формуватись система соціального захисту
населення, в зв‘язку з розвитком промислового виробництва і появи
великих підприємств із залученням найманої праці. Зародження
капіталістичного способу виробництва призвело до виникнення
об‘єктивної необхідності в організації системи захисту найманих
робітників від соціального ризику втрати працездатності внаслідок
старості.[2, с.254] Ця система складалася з державної системи
страхування внаслідок старості, недержавних (приватних) систем
страхування і різних форм добродійності.
Виникнення системи обов‘язкового державного соціального
страхування дослідники пов‘язують з діяльністю німецького канцлера
Отто фон Бісмарка та прийняттям в Німеччині законів про соціальне
страхування населення. Система Бісмарка ґрунтувалася на таких
принципах:
• забезпечення, що базувалося виключно на праці, а тому
обмежене лише особами, які зуміли завоювати це право своєю працею;
• обов'язкове забезпечення існує лише для тих найманих
працівників, заробітна плата яких є нижчою за визначену
мінімальну суму, тобто для тих, хто не може користуватися
індивідуальним страхуванням;
• забезпечення побудовано на методології страхування, що
встановлює паритетне співвідношення між внесками найманих
працівників та працедавців, а також між виплатами та внесками;
• забезпеченням управляють самі працедавці та наймані
працівники;
• обов'язковість соціального страхування. [3, с. 23]
Можемо зробити висновок про те що саме Бісмарк в другій
половині ХІХ ст. заклав основу здійснення обов‘язкових соціальних
витрат державою на користь найманої робочої сили.
В цей період на національному і міжнародному рівнях були
опубліковані ряд документів, які мали велике значення для
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подальшого розширення діяльності країн в області соціального
страхування, зокрема Атлантична хартія, Філадельфійська декларація
МОП і доповідь У. Бевериджа. [2, с.256] Беверидж розробив
стратегію, направлену на вирішення важливих соціальних проблем.
Дана стратегія передбачала запровадження соціального страхування
для створення всезагальної системи соціального забезпечення
(включаючи допомоги багатодітним сім‘ям) і універсальної
національної служби охорони здоров‘я. Саме Беверидж одним з
перших дав визначення поняттю «соціальне забезпечення»: У своїй
концепції Беверидж сформулював цілісну систему соціального
захисту населення, яка включає в себе усі форми: соціальне
страхування, соціальне забезпечення та соціальну допомогу.
У своїй статті Мальований М.І. розглянув історію розвитку
соціального захисту населення, де навів чотири періоди розвитку
соціального захисту. На нашу думку, дані етапи можна також
розглядати в розрізі історії здійснення витрат на соціальні потреби. У
табл. 1 наведена характеристика сутності соціальних витрат на
кожному з етапів.
Друга половина ХХ ст. характеризується остаточним
встановленням державних систем соціального страхування, їх
основних принципів та норм у країнах світу. Мальований М. І.
зазначає, що в 70-ті роки спостерігається зростання кількості
соціальних програм у країнах Європи.
Таблиця 1
Етапи розвитку поняття «соціальні витрати»
Етап

І

Часові межі
етапу

Характеристика етапу

Сутність соціальних
витрат

З античних
часів до 19
ст.

- соціальний захист носить
епізодичний характер;
- ґрунтується на принципах
самодопомоги, сімейного
забезпечення та
доброчинності;
- перші системи соціального
захисту з‘являються в Західній
Європі під тиском робітничого
руху;
- ступінь охоплення системою
соціального захисту –
низький;

Соціальні витрати
виступають як прояв
доброчинності,
благодійності,
здійснюються між
членами суспільства.
Створюються перші
інститути соціального
страхування на рівні
професійних
об‘єднань,
організацій.
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Продовження табл. 1

ІІ

ІІІ

З середини
19 ст. до
30-х рр. 20
ст.

З 30-х рр.
до початку
90-х рр. 20
ст.

- держава майже не бере участь
у системі соціального захисту;
- широкого поширення набуває
розвиток пенсійного
страхування;
- пенсія розглядається як
«добавка до засобів існування»;
- виплата пенсії часто залежала
від волі роботодавця;
- період формування сучасних
систем соціального захисту;
- держава приймає активну
участь у фінансуванні систем
соціального захисту населення;
- основний тягар внесків
розподіляється між
працівниками та
роботодавцями;
- системою соціального захисту
в багатьох країнах світу
охоплюється майже все
населення
- на міжнародному рівні
приймається ряд документів, які
регулюють систему соціального
захисту;
- пенсія розглядається не як
допомога, а як винагорода за
трудову діяльність, що повинна
підтримувати належний рівень
життя пенсіонера;
- свого найвищого розвитку
досягає соціальне забезпечення,
яке ґрунтується на принципі
солідарності поколінь.
- більшість країн має розвинені
системи соціального захисту;
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Виникає система
обов‘язкового
державного
соціального
страхування.
Соціальні витрати на
даному етапі це
обов‘язкові
відрахування з
ініціативи держави.

З‘являються соціальні
витрати на
міжнародному рівні.
Дані витрати
запроваджуються в
практику діяльності
міжнаціональних
корпорацій та інших
суб‘єктів
господарювання.

Продовження табл. 1
Соціальні витрати це
обов‘язкові
- більшість країн реформувало
платежі,які
або реформує свої системи
ініціюються
соціального страхування;
З початку
державою та
- все більшої ваги набувають
90-х рр. до
добровільні виплати з
ІV
приватні фонди соціального
теперішньо
ініціативи суб‘єктів
страхування населення;
го часу
господарювання.
- основний тягар страхових
З‘являється термін
внесків перекладається на
«соціальна
працівника.
відповідальність
бізнесу».
*Складено на основі: Мальований М. І. Історія розвитку соціального
захисту у світі / М. І. Мальований // Всеукраїнський науково-виробничий
журнал «Інноваційна економіка». – 2012. - ғ 11. - с. 253-258

Ескалація витрат на соціальні потреби за державними
соціальними програмами збільшила тиск на бюджети західних країн
[2, с.256]. Одним з перших науковців, які сформулювали визначення
поняття «соціальні витрати» був Дж. Кендрік. У своїй праці
«Совокупный капитал США и его формирование» у 1978 році
дослідник вказав, що: «Соціальні витрати – всі витрати, необхідні для
фізичного формування, розвитку і забезпечення стабільного рівня
життя, а саме витрати на підтримання здоров‘я, на отримання
загальної і спеціальної освіти, витрати на пенсійне забезпечення, на
дотримання умов та охорони праці тощо.» [4, с. 62]
З початку 90-х рр. і до теперішнього часу витрати на соціальні
потреби набули нового значення для суспільства. На даний час дані
виплати це не тільки обов‘язкові платежі з боку держави, а й
добровільні витрати приватного сектору економіки. В сучасному
розумінні ініціативні соціальні витрати виступають як показник
позитивного іміджу підприємства, ефективності його діяльності.
З‘явився термін «соціальна відповідальність бізнесу» - це концепція,
що заохочує компанії враховувати інтереси суспільства, беручи на
себе відповідальність за вплив діяльності компанії на споживачів,
стейкохолдерів, працівників, громади та навколишнє середовище в
усіх аспектах своєї діяльності.[5]
Висновки. У статті проаналізовано розвиток поняття «соціальні
витрати» з античних часів і до теперішнього часу. Виділено суть
витрат на соціальні потреби на кожному з історичних етапів. Дані
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витрати пройшли розвиток від доброчинної допомоги між членами
суспільства до соціального страхування на державному рівні та
добровільних витрат з боку підприємств. В сучасному розумінні
соціальні витрати набувають все більшого значення, в зв‘язку з
поширенням соціальних орієнтирів в економіках різних країн світу.
Суб‘єкти господарювання, які прагнуть досягнути позитивного
іміджу, ефективності діяльності повинні здійснювати не тільки
виробничу, а й соціальну діяльність. Для глибшого розуміння суті
соціальних витрат, виділення складових соціальних виплат питання
історичного розвитку потребує подальшого дослідження.
1. Студопедія - Ваша школопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://studopedia.com.ua/view_socialstrahov.php?id=3
2. Мальований М. І. Історія розвитку соціального захисту у світі / М. І. Мальований //
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2012. - ғ
11. - с. 253-258.
3. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: підручник. –
К.: Кондор.– 2004.– 464с.
4. Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его формирование. – М.: Прогресс, 1978.
– 362 с.
5. http://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальна_відповідальність_бізнесу
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими
науковими
чи
практичними
завданнями.
Динамічний розвиток ринкових процесів на Україні вимагає
переорієнтації зусиль менеджменту підприємств із забезпечення
поточних результатів діяльності в площину забезпечення
конкурентних переваг, формування яких є певним гарантом тривалого
ефективного функціонування підприємства і залежить від якості
реалізації його потенціалу. Зосередження на пошуку можливостей
успішного довгострокового функціонування зумовлює необхідність,
по-перше, вивчення механізму формування таких можливостей, і подруге, здобуття практичних навичок їхньої оцінки.
Економічний розвиток національного господарства та його
складових у сучасних умовах усе більше залежить від технологічних
зрушень на базі інновацій. Уміння формувати й ефективно
використовувати інноваційний потенціал стає вирішальним фактором
забезпечення конкурентоспроможності та розвитку, вітчизняних
підприємств. Інновації втілюються як в матеріальному вигляді (нові
або поліпшені вироби, технології, обладнання, матеріали, джерела
енергії тощо), так і в нематеріальному вигляді як поліпшення
організації праці і управління, підвищення кваліфікації кадрів.
Інновації взаємодіють із багатьма процесами в соціальному і
природному середовищі, їм належить ключова роль у реалізації
гармонійного поєднання економічного розвитку зі збереженням
природного середовища і соціальним прогресом.
В такій ситуації для кожного виробника стає необхідним аналіз
конкурентоспроможності і розробка дієвих засобів щодо її
підвищення. У зв‘язку з цим дану роботу, присвячену розробці та
реалізації стратегії підвищення рівня конкурентоспроможності
потенціалу підприємства можна вважати актуальною на
сьогоднішній день.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Цим питанням у своїх
працях розглядали такі науковці: О.В.Ареф‘єва, Л.В.Балабанової,
І.Д.Бузько, А.Є.Воронкової, С.О.Іщука, І.П.Отенко, В.В.Радченко,
В.І.Хомякова, З.Є.Шершньової та ін., які брали за мету: аналіз
змістовності понять конкурентного потенціалу та характеристика
методів його оцінки.
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Цілі статті. Мета статті полягає в необхідності уточнення
теоретичних основ формування та використання потенціалу
підприємства як фактора підвищення конкурентоспроможності
підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У загальному
вигляді конкурентоспроможність – це здатність підприємства вести
боротьбу в конкурентному середовищі, серед товарів аналогів.
Конкурентоспроможність потенціалу підприємства - комплексна
порівняльна характеристика, яка відображає ступінь переваги
сукупності показників оцінки можливостей підприємства, що
визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу по
відношенню до сукупності[2].
Розвиток підприємництва та успішне функціонування
підприємств різних форм власності у всіх галузях економіки
забезпечують економічне зростання та конкурентоздатність їх
продукції та послуг. Успішне функціонування діючих підприємств та
створення нових сприяють реалізації активної політики зайнятості на
ринку праці, розширенню асортименту продукції та послуг,
підвищенню їх якості, що стає можливим за умови розвитку
конкурентного середовища. Одним із чинників, спроможних
забезпечити ці умови, є якісне формування та ефективне використання
потенціалу підприємств.
Для сучасного бізнесу є обґрунтованим та об'єктивно
необхідним формування таких стратегій розвитку, які забезпечать в
умовах економічної кризи зростання та економічний розвиток. Саме
поєднання стратегічних підходів розвитку бізнесу з науковими
досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки дадуть той
синергетичний ефект, який обумовить досягнення високих результатів
діяльності, як окремого підприємства, економіки в цілому.
Важливою
характеристикою
конкурентоспроможності
потенціалу є здатність до адаптації в умовах змін зовнішнього
середовища. Швидка адаптація потенціалу має забезпечуватися на
основі комплексу інтелектуальних, технічних, технологічних,
організаційних і економічних характеристик, які визначають успішну
діяльність господарства на ринку.
Виділяють декілька особливостей конкурентоспроможності
потенціалу підприємства:
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1.Конкурентоспроможність
не
є
іманентною
якістю
підприємства (тобто його внутрішньо - природною якістю). Вона
може бути виявлена й оцінена тільки за наявності конкурентів
(реальних або потенційних).
2.Це поняття є відносним, тобто воно має різний рівень стосовно
різних конкурентів.
3.Конкурентоспроможність
потенціалу
підприємства
визначається продуктивністю використання залучених до процесу
виробництва ресурсів.
4.Рівень конкурентоспроможності потенціалу підприємства
залежить від рівня конкурентоспроможності його складових
(передовсім
продукції),
а
також
від
загальної
конкурентоспроможності галузі та країни.
Аналіз літературних джерел та різних підходів до трактування
поняття «потенціал підприємства» дає можливість зробити висновок
про те, що основна маса дослідників ототожнюють це поняття з
ресурсним забезпеченням підприємства та недостатньо уваги
приділяють розгляду цього питання у взаємозв‘язку потенціалу
підприємства з його конкурентоспроможністю[4,5].
Перехід до нового механізму господарювання значно підвищив
актуальність дослідження тих ринкових ознак потенціалу, які
якнайповніше виражають, на нашу думку, поняття «потенціал
підприємства». Потенціал, що об'єднує в собі як просторові, так і
часові характеристики, концентрує
одночасно три рівні зв'язків і відносин [1, 2, 6, 8]:
По-перше, він відображає минуле, тобто сукупність
властивостей, нагромаджених системою в процесі її становлення і
таких, що зумовлюють можливість її функціонування та розвитку. У
цьому плані поняття «потенціал» фактично набуває значення поняття
«ресурс».
По-друге, він характеризує рівень практичного застосування і
використання наявних можливостей. Це забезпечує розмежування
реалізованих і нереалізованих можливостей. У цій своїй функції
поняття «потенціал» частково збігається з поняттям «резерв».
По-третє, він орієнтується на розвиток (на майбутнє). Будучи
єдністю стійкого і мінливого станів, потенціал містить (як можливі)
елементи майбутнього розвитку.
Конкурентний
потенціал
підприємства
являє
собою
взаємозв‘язок чотирьох сторін діяльності підприємства: маркетингу,
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фінансів, внутрішніх процесів розвитку. Для оцінки конкурентного
потенціалу підприємства виявлено і згруповано показники, що мають
причинно-наслідкові зв‘язки між собою і всебічно охоплюють
діяльність підприємства не залежно від розміру та напрямку
діяльності[7].
Вимоги
конкурентного
середовища
ставлять
перед
господарюючими суб‘єктами завдання по зміцненню власного
потенціалу та розробки конкуренто орієнтованих стратегій.
Наша думка щодо формування потенціалу підприємства
збігається з думкою інших дослідників про те, що процес формування
потенціалу починається з розробки бізнес-плану та становлення
підприємства.
На початку заснування свого бізнесу кожен власник вкладає свої
організаційні здібності, фінансові кошти, які представлені
фінансовими активами та залучає трудовий потенціал як власний, так і
залучений у вигляді найманих працівників, здатних реалізувати
маркетинговий, інноваційний та інші види потенціалу. Це, власне
кажучи, основа, на якій базується створення нового бізнесу,
ефективність якого буде багато в чому визначатися стартовим
капіталом.
Динаміка бізнесу обумовлює необхідність пошуку та
удосконалення підходів до формування та розвитку потенціалу
підприємства в сучасних умовах з досить високим рівнем конкуренції.
В конкурентному середовищі перемагають ті підприємства, які
розробляють такі стратегії, що забезпечують їм на ринку кращі
можливості збуту продукції та отримання бажаного прибутку.
В умовах сучасного соціально-економічного розвитку, коли
підприємства намагаються так вибудувати дії та поведінку в
конкурентному середовищі, розробляють різні варіанти стратегій, які
в умовах невизначеності, гострої конкурентної боротьби
забезпечуватимуть ефективність діяльності та сталий розвиток.
Конкурентоспроможність окремих елементів конкурентного
потенціалу при збалансованій організаційній взаємодії має
забезпечувати їх синергізм.
Висновки. Спираючись на основні характеристики потенціалу
підприємства, можна відмітити, що його структура є комплексною,
багатовимірною, залежною як від внутрішніх, так і зовнішніх
чинників, лежить в основі конкурентоздатності підприємства.
399

Потенціал підприємства є тим чинником, який становить
практичну цінність в раціональному поєднанні з стратегією розвитку
підприємства, є його конкурентною перевагою, яка забезпечує
пріоритетність сталого розвитку на довгу перспективу.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Оборотні
активи відіграють важливу роль в ефективному управлінні
підприємством. У зв'язку з цим важливим є визначення економічної
сутності оборотних активів. У сучасній бухгалтерській практиці
використовуються такі поняття, як «оборотний капітал», «оборотні
кошти», «оборотні засоби», «поточні активи», проте єдиного підходу
немає, що не впливає позитивно на саму систему бухгалтерського
обліку в країні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Дослідженню
економічної суті активів підприємств, зокрема оборотних, присвячено
праці таких зарубіжних вчених-економістів, як Дж.С. Міль [4], М.
Метьюс [8], Б. Нідлз [9], М. Перера [8], А. Сміт [11] та інші.
Незважаючи на достатньо глибокі проведені дослідження з
проблеми визначення активів підприємств, досі залишається
відкритим питання їх визнання та класифікації, зокрема поділу на
оборотні й необоротні активи.
Цілі статті. Дослідити різні наукові погляди на визначення
активів, зокрема їх поділу на оборотні й необоротні, та запропонувати
шляхи вирішення даної проблеми.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. А. Сміт ввів у
політичну економію узагальнюючі поняття основного й оборотного
капіталу. Однією з розбіжностей між ними він вважав спосіб, у який
вони приносять дохід. Вчений вважав, що оборотним є капітал, який
може давати дохід своєму власнику тільки одним способом – при
використанні його в обороті [7]. Він поділяв оборотний капітал на «1)
гроші, які знаходяться в обігу; 2) їстівні припаси, які знаходяться в
руках як виробників, так і купців, що призначені для продажі з
вигодою; 3) матеріали для помешкань, одяг, домашні тварини,
прикраси або оздоблення, більш-менш закінчені або які знаходяться в
руках робітників для кінцевого їх виготовлення й обігу; 4) закінчені і
придатні для вжитку вироби, що знаходяться на складах і в магазинах
купців, які зберігаються з метою продати їх з вигодою або які
знаходяться на кораблях чи в возах, що перевозять їх на рахунок
покупців або споживачів» [11].
Дж.С. Міль чітко вказав на багаторазову участь основного
капіталу у виробничому процесі. Дослідник зазначав, що значна
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частина капіталу, втілена в знаряддях виробництва, які
характеризуються більш-менш тривалим існуванням, не виключається
з нього, а залишається в ньому, причому функція цієї частини капіталу
не вичерпується одноразовим ужитком [4].
До основного капіталу Дж.С. Міль відносить будинки, машини й
велику частину предметів, іменованих приладами або інструментами,
довговічність яких дуже значна, і їхнє існування як знарядь
виробництва подовжується багаторазовим повторенням виробничих
операцій. Капітал, що існує в будь-яких довговічних формах, і дохід
від нього, що надходить протягом тривалого періоду, дослідник
називає основним капіталом. Таким чином, Дж.С. Міль визначив такі
ознаки основного капіталу, як тривале існування, багаторазовий
ужиток та одержання доходу від його використання протягом
тривалого періоду [4].
У праці К. Маркса зазначається: «Вартість оборотного капіталу
– у вигляді робочої сили і засобів виробництва – авансується тільки на
той час, протягом якого виготовляється продукт, причому авансується
відповідно до масштабу виробництва, що визначається розміром
основного капіталу. Ця вартість цілком входить у продукт, а потім
шляхом продажу продукту знову повністю повертається з обігу і може
бути авансована знову. Засоби виробництва і робоча сила, у вигляді
яких існує оборотна складова капіталу, вилучаються з обігу у тому
розмірі, який необхідний для виробництва і для продажу готової
продукції, проте вони повинні постійно замінюватись і
відновлюватися зав дяки відновленню купівлі, завдяки зворотному
оберненню із грошової форми в елементи виробництва. В кожний
окремий прийом вони вилучаються з ринку меншими масами, ніж
елементи основного капіталу, але тим частіше їх доводиться вилучати
знову і знову. А тому авансування витраченого на них капіталу
відновлюється через порівняно короткі проміжки часу. Це постійне
поновлення відбувається шляхом постійного збуту продукту, який
вводить в обіг всю їх вартість. На кінець вони безперервно долають
весь кругообіг не тільки по своїй вартості, але і по своїй матеріальній
формі; із товару вони постійно обертаються назад в елементи
виробництва того ж самого товару» [3].
Виходячи з трактування К. Маркса, «визначеність форм
основного і оборотного капіталу випливає тільки з відмінності
обороту капітальної вартості, яка функціонує в процесі виробництва,
або виробничого капіталу. Відповідно, тільки виробничий капітал
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може розділятися на основний і оборотний» [3].
Історію поділу активів на оборотні й необоротні досліджували
М. Метьюс і М. Перера. Автори зазначають, що поділ активів на
основні й оборотні запозичений практикою бухгалтерського обліку з
економіки через судову сферу в кінці дев'ятнадцятого – на початку
двадцятого століття. Вважалося, що одна з основних вигод від поділу
активів на основні й оборотні полягає в можливості оцінки, на підставі
цього, ліквідності суб'єкта господарювання [6].
Також були здійснені спроби визначення активів через
притаманні їм властивості. Часто використовується поняття активу як
джерела потенційного доходу або майбутньої вигоди. Наприклад:
джерело майбутніх доходів; будь-який майбутній дохід; сукупність
доходного потенціалу; будь-який економічний ресурс, здатний
приносити дохід суб'єктові господарювання; ймовірні майбутні
економічні вигоди, які можна виміряти; майбутні економічні вигоди
[6].
Поряд з цим, характеризуючи активи як джерело майбутніх
доходів, різні дослідники підкреслюють також різні їх риси,
наприклад, конвертованість у грошові кошти або вимірювання ними
права на майбутні доходи тощо. М. Метьюс і М. Перера, наприклад,
називають активами будь-який майбутній дохід, визначений у
грошовому вираженні або конвертований у грошові кошти. Вони
зазначають, що «актив повинен бути відображений у звіті про
фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли: існує ймовірність, що
втілений в активі потенційний дохід або майбутні економічні вигоди
реалізуються; актив має вартість або якусь іншу цінність, яку можна
достовірно виміряти (визначити)» [6].
Дж. Штаубус також зосереджує увагу на оцінці активів у
грошових засобах [10].
У бухгалтерському обліку звертається увага на суперечливість
поділу активів на основні й оборотні. Наприклад, Ф. Норріс вважав,
що запаси ближче до основних засобів, ніж до таких оборотних
активів, як грошові засоби і визнані борги [10].
Б. Нідлз, Х. Андерсон, Д. Колдуелл вводять поняття поточних
активів, якими є «каса й інші засоби, які протягом нормального
поточного циклу або в період одного року, якщо цикл менший, ніж
один рік, повинні знову обернутися в готівкові кошти» [7].
Для того щоб ресурс вважався активом, на думку вітчизняних
науковців, необхідне виконання двох умов: 1) він повинен
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знаходитись
у
володінні
підприємства
(контролюватись
підприємством); 2) він повинен мати достовірно визначену вартість у
грошовому вираженні.
Аналізуючи сучасну нормативну базу бухгалтерського обліку
щодо визначення поняття активу, слід зазначити, що чинний
Податковий кодекс України від 02.12.2010 не має конкретного
визначення оборотного активу, проте надає ознаку матеріального
активу. «Матеріальні активи - основні засоби та оборотні активи у
будь-якому вигляді (включаючи електричну, теплову та іншу енергію,
газ, воду), що не є коштами, цінними паперами, деривативами і
нематеріальними активами» [2].
У Господарському кодексі України (надалі – Кодекс)
зазначається: «Майно підприємства становлять виробничі і
невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких
відображається в самостійному балансі підприємства»[1]. У Кодексі
також наводиться інше визначення: «Залежно від економічної форми,
якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності,
майнові цінності належать до основних фондів, оборотних засобів,
коштів, товарів, оборотними засобами є сировина, паливо, матеріали,
малоцінні предмети та предмети, що швидко зношуються, інше майно
виробничого і невиробничого призначення, що віднесено
законодавством до оборотних засобів»[1].
Виникає одразу питання щодо грошових коштів та їхніх
еквівалентів, які, згідно з визначенням, наведеним у Кодексі, до
оборотних засобів не належать. Дослідження показує відсутність
єдиного методичного підходу до визначення оборотних активів.
Схематично це показано на рис. 1.

Рис. 1. Схематичне відображення застосування різних визначень
оборотних активів.
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Згідно із Концептуальною основою складання та подання
фінансових звітів МСФЗ, активами є ресурси, контрольовані
підприємством у результаті минулих подій, від якого очікують
надходження майбутніх економічних вигід до підприємства [5].
Враховуючи вищевикладене, можна запропонувати таке
визначення активів підприємства: активи – це ресурси, які знаходяться
у володінні та користуванні підприємства і мають свою вартість або є
результатом раніше здійснених операцій. Від використання та
реалізації активів підприємство отримує економічні вигоди на даний
момент або очікує їх у майбутньому. Це визначення найбільш точно
розкриває суть поняття «активи», з дотриманням виконання таких
основних вимог, як властивість мати вартість, тобто мати грошову
оцінку, та приносити економічну вигоду підприємству.
Завдяки аналізу діяльності промислових підприємств України
було виявлено цілу низку проблем, пов'язаних із визначенням як
активів у цілому, так і оборотних активів. Дослідження показало, що
на підприємствах активи розподіляються згідно із затвердженою
структурою звітного балансу (НП(С)БО 1) на дві групи: необоротні й
оборотні активи. За такою класифікацією різниця віднесення активів
до оборотних чи необоротних полягає у визначенні терміну їх
використання (більше або менше одного року) та обсягу коштів, які в
них вкладені.
Висновки. Все вищевикладене демонструє відмінності і
розбіжності у тлумаченні в економічній літературі понять як самих
активів, так і оборотних активів зокрема. Крім того, навіть у
законодавчо-нормативній базі, що регулює облік й оцінку оборотних
активів, знаходимо різне трактування цієї важливої частини
господарських засобів підприємства. Вирішення цієї проблеми
потребує подальшого дослідження визнання й класифікації оборотних
активів.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. У сучасних
умовах господарювання економічна інформація є основою управління
будь-якою діяльністю, оскільки дозволяє співставити зовнішні
ринкові умови із можливостями підприємства та максимально
ефективно організувати процес виробництва, виявити резерви щодо
покращення фінансового стану підприємства, відкрити нові напрями
розвитку підприємства та спланувати заходи щодо досягнення
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короткострокових і стратегічних цілей. Крім того, надійна та
актуальна обліково-аналітична інформація дозволяє мінімізувати
ризики діяльності, та підвищити рівень стабільності роботи
підприємства і його економічної безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Дослідженню сутності
обліково-аналітичної інформації як чинника економічної безпеки, її
якісних характеристик та методики оцінки якості облікових даних
присвячені праці вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як: І.І.
Стеців, Л.В. Гуцаленко, І.В. Титаренко, Л.В. Гнилицька, В.В.
Євдокимов, Е.С. Соколова, С.С. Кардашов, та ін. Проте аналіз
наукових джерел дозволяє зробити висновок про наявність
невирішених питань щодо ролі обліково-економічної інформації як
фактору управління економічною безпекою підприємства, що
потребують подальшого дослідження.
Цілі статті. Метою даної статті є вивчення ролі облікової
інформації у забезпеченні належного рівня економічної безпеки
підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У процесі
здійснення своєї діяльності підприємство відображає здійснені
господарські операції в системі оперативного та зведеного обліку, дані
якого є основою прийняття управлінських рішень та планування
діяльності на наступні звітні періоди.
Обліково-аналітична інформація – це дані, одержані у процесі
збору, реєстрації та узагальнення даних про фінансовий стан,
результати діяльності підприємства та їх оцінки за допомогою методів
економічного аналізу. Дане поняття можна трактувати також як
економічну модель взаємозв‘язку між системою економічної безпеки,
інформаційним ресурсом якої вона є, та інформаційними процеси
всередині підприємства. [3]
Виділяють наступні рівні формування обліково-аналітичної
інформації:
- Первинна облікова інформація – дані оперативного обліку як
системи спостереження, збору, реєстрації оперативних даних про
господарські факти та процеси, що відбуваються на підприємстві.
- Узагальнююча облікова інформація – дані фінансового та
управлінського обліку. Відмінність полягає у різних цілях формування
облікових даних: метою фінансового обліку є реєстрація
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господарських фактів та складання фінансової звітності, в основному,
для зовнішніх користувачів; у той чай як управлінський облік
забезпечує менеджерів підприємства інформацією для планування,
контролю та прийняття управлінських рішень.
- Узагальнююча аналітична інформація – результат процесу
накопичення та трансформування фінансової і нефінансової
інформації, необхідної для оцінки поточного та перспективного стану
підприємства. Метою одержання таких даних є визначення реального
фінансово-економічного стану суб‘єкта господарювання та можливих
варіантів його зміни під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.
У зв‘язку із можливою недосконалістю облікової інформації та
виникненню помилок на різних рівнях її формування, науковцями
розроблено ряд якісних характеристик обліково-аналітичної
інформації, що є критеріями її оцінки. Крім того, існує ряд
загальноприйнятих вимог, визначених нормативними документами:
обачність, достовірність, повнота, зрозумілість, нейтральність.
Основними якісними характеристиками
інформації вчені
вважають зрозумілість (доступність); доцільність (здатність
інформації впливати на прийняття рішення та його зміну, сприяти
знаходженню користувачем правильної форми прогнозування
результатів); надійність (характеристика інформації, що забезпечує
впевненість в доцільності та достовірності даних). Також важливою
умовою є економічна ефективність інформації, тобто, перевищення
економічних вигод від використання таких даних над витратами,
понесеними на їх формування.
До другорядних характеристик вчені відносять прогнозованість
(можливість передбачення результатів впливу управлінських рішень);
цінність зворотного зв‘язку (ознака, що дозволяє користувачам
підтверджувати чи коригувати попередні припущення); можливість
перевірки первинних даних; здатність бути перевіреною,
нейтральність (відсутність упередженості, спрямованої на досягнення
заздалегідь обраного результату).
Не менш важливою характеристикою інформації є її суттєвість,
яка показує вплив наявних недоліків чи похибок на результативність
рішень, прийнятних та її основі.
Для оцінки якості обліково-аналітичної інформації можуть
застосовуватися наступні методи:
- Нормативний – передбачає вивчення використаних для
формування облікових даних обов‘язкових для виконання
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законодавчих та нормативних документів та стандартів обліку.
- Статистичні (елементарні – контрольний листок, причиннонаслідкова діаграма; проміжні – теорія вибіркових досліджень,
статистичний вибірковий контроль; складні – факторний аналіз,
методи дослідження операцій).
- Експертні – передбачають залучення спеціалістів-експертів.
Серед головних факторів забезпечення економічної безпеки
підприємства слід виділити:
1. Надійність обліково-аналітичної інформації – відповідність
облікових даних встановленим якісним характеристикам, можливість
перевірки вихідних даних, достовірність відображення інформації.
2. Надійність облікової системи – формування облікової
інформації з використанням кваліфікованого персоналу, а також
обмеження доступу до даних, що є комерційною таємницею;
максимальна автоматизація облікового процесу та забезпечення
захисту облікових даних від пошкодження чи несанкціонованого
доступу за допомогою використання спеціальних програмних засобів.
Л.В. Гнилицька пропонує організовувати процес формування
обліково-аналітичної інформації наступним чином:
1. Збір первинної оперативної інформації про господарську
діяльність підприємства.
2. Оперативний облік первинної інформації.
3. Відображення
облікової
інформації
у
системах
бухгалтерського та управлінського обліку.
4. Формування узагальнюючої облікової інформації про
фінансово-господарську діяльність у відповідних формах фінансової,
статистичної та управлінської звітності.
5. Оцінка достовірності отриманих даних із присвоєнням
коефіцієнту достовірності.
6. Аналіз первинної та зведеної облікової інформації.
7. Синтез аналітичної інформації та формування аналітичних
звітів.
8. Використання
аналітичної
інформації
окремими
користувачами в процесі планування діяльності та прийняття
управлінських рішень.
Оскільки дані фінансового обліку відображають інформацію про
операції, здійснені підприємством в минулому, то визначальну роль в
управлінні підприємств та забезпеченні економічної безпеки
відіграють управлінський облік та аналіз через виконання ними
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функцій планування та прогнозування. Крім того, дані управлінського
обліку мають вищий рівень конфіденційності, що є особливо
важливим фактором впливу на економічну безпеку підприємства та
одержання ним конкурентних переваг на ринку.
Елементами процесу підготовки економічно-аналітичної
інформації, що впливають на рівень її якості, є: нормативно-правове
регулювання, методики обліку, що використовуються підприємством,
організаційна структура, орієнтація на користувача, кадровий
потенціал, ресурси та програмне забезпечення, незалежний аудит,
система внутрішнього контролю та система контролю зовнішніх
органів.
Для максимальної оперативності збору необхідних даних для
прийняття управлінських рішень, необхідно визначити перелік
інформації для кожного управлінця та розподілити обов‘язки зі збору
та обробки цих даних між працівниками облікової служби із
призначенням
відповідальних
осіб.
Порядок
оформлення
результативних даних, строки їх подання, форму представлення слід
визначити відповідними внутрішніми документами.
Особливу увагу при формуванні обліково-аналітичної
інформації слід приділяти використанню надійного програмного
забезпечення, зокрема, відсутності помилок, можливості одночасного
використання різних програмних засобів на одному робочому місці із
відсутністю помилок, можливість коригування помилок та перевірки
вихідної інформації та забезпечення відновлення втрачених даних у
разі пошкодження інформаційної системи.
Висновки. Проведені дослідження впливу якості облікової
інформації як фактору впливу на рівень економічної безпеки
підприємства дозволяють зробити наступні висновки:
- Обліково-аналітична
інформація
виступає
основним
інформаційним ресурсом функціонування системи економічної
безпеки, забезпечує її стабільність та стійкість щодо впливу зовнішніх
і внутрішніх чинників, є основою для прийняття управлінських
рішень.
- Основними характеристиками, які повинні бути притаманні
бухгалтерським даним, є достовірність, надійність та своєчасність.
- Досягнення
необхідного
рівня
економічної
безпеки
здійснюється за рахунок прийняття зважених управлінських рішень,
максимальної ефективності роботи обліково-аналітичної служби та
забезпечення конфіденційності економічної інформації.
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In the article meaningfulness of accounting information is reflected for the process of
management an enterprise, and also role of accountant in the rotation of informative
streams. As known streams of accounting information determined the numerous internal and
processes of shells, and it in the turn requires strukturizovanosti, to weighed and selectivity
vid information which for the effective process of management.
Keywords: informative streams, accounting information, record-keeping, planning,
management.

Постановка проблеми та її зв’язок з науковими та
практичними завданнями. В умовах динамічної ринкової економіки
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діяльність організацій та підприємств потребує вдосконалення внутрішніх
процесів. Прийняття управлінських рішень потребує достовірної
інформації про об‘єкт управління. Відповідно основним завданням для
суб‘єктів господарювання є вдосконалення системи управління шляхом
побудови ефективної організації облікового процесу та забезпечення його
інформаційного кругообігу.
Основна функція будь-якої установи - прийняття управлінських
рішень, що формуються на основі отриманої облікової інформації.
Інформація відіграє важливу роль у суспільному розвитку, а потреба
усіх видів людської діяльності в інформаційних ресурсах необмежена.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано
розв'язання
даної
проблеми.
Важливість
інформаційного забезпечення обліку як системи управління вивчається
багатьма вітчизняних та зарубіжних вченими, серед них
М.В.Кужельний, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, М.С. Пушкар, М.А.
Леонтьєва, О.М. Кашаєва та іншими.
Цілі статті. Метою статті є теоретичне та практичне вивчення
методики інформаційного забезпечення облікового процесу. Адже,
успішне функціонування організації сьогодні неможливо уявити без
надійної облікової системи, яка забезпечує вирішення найважливіших
завдань у системі управління.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Необхідність
формування правдивої та неупередженої інформації визначається
важливістю її та використанням в процесі здійснення контрольних дій
суб‘єктами господарювання. Основний масив цієї інформації
продукується системою бухгалтерського обліку.
Облік відіграє важливу роль і в управлінні підприємством.
Підтвердженням цьому є визначення надані цілим рядом авторів. Так
зокрема О.М. Островський зазначає, що бухгалтерський облік
забезпечує досить об‘ємну частину економічної інформації
підприємства та є однією з головних управлінських функцій [1, с.5].
Професор М.В. Кужельний визначає облік як складну систему
забезпечення достовірною й повною інформацією користувачів про
діяльність підприємства для прийняття рішень [2, с.162].
Панков В.В. зазначає, що формування інформації в межах
кожної підсистеми забезпечує активну взаємодію системи
бухгалтерського обліку із зовнішнім середовищем у процесі
застосування користувачами потрібної інформації [3, с.25].
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Неможливо не погодитись з думкою професора Сопка В.В., що
«для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової
економіки конче потрібно, щоб учасники, приймаючи рішення, мали
правдиву та об‘єктивну інформацію про майно, грошовий та
фінансовий стан, результати роботи — прибутки, доходи чи збитки, а
також про особливості їх досягнення (на підставі попередніх даних) як
на своєму підприємстві, так і в партнерів. Таку інформацію надає
лише система бухгалтерського обліку» [4, с.18].
У сьогоденні бухгалтерський облік тісно взаємопов‘язаний з
економічними, юридичними, математичними науками, а також з
філософією, соціальною та економічною психологією не лише на рівні
теоретичного пізнання явищ та процесів, а й у практичній діяльності
господарюючих суб‘єктів.
Багатогранність обліку, як науки, дедалі більше ставить перед
ним управлінських цілей, для досягнення яких обліковцю необхідно
вміти: володіти сучасними ефективними методами прийняття рішень;
аналізувати як внутрішнє так і зовнішнє середовище діяльності
підприємства; передбачати можливі варіанти розвитку подій та
адекватно реагувати на обставини; розробляти, аналізувати та
забезпечувати здійснення визначених стратегій. Головним підґрунтям
стратегічних можливостей обліку є планування подальшої господарської
діяльності підприємства виходячи з наявної інформаційної бази даних.
В основі обліково-управлінського процесу можна виділити такі
параметри:
1) філософія – ґрунтується на управлінському раціоналізмі,
системному та ситуаційному підходах;
2) стратегія – зростання обсягів виробництва та задоволення
ринкового попиту, поглиблення спеціалізації;
3) цілі – визначення цілей та задач з метою досягнення певних
параметрів (раціональна організація виробництва, зниження витрат за
рахунок внутрішніх резервів, ефективне використання ресурсів,
реалізація нових можливостей за рахунок зовнішніх факторів);
4) механізм управління – полягає у виявлені наявних проблем та
прийнятті відповідних рішень, планування та ефективний контроль за
усіма видами діяльності;
5) організація – передбачає чіткий розподіл праці,
документальне визначення обов‘язків та параметрів роботи.
На сьогоднішній день бухгалтерський облік характеризується
непростою системою, що визначається складністю структури та
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різноманітність підходів до нього. Рівень економічної роботи
підприємства залежить від того, як побудовано облік на ньому та які
контрольні функції він виконує.
На відмінну від бухгалтера ХХ-го ст. (основним обов‘язком
якого було рахівництво) бухгалтер ХХІ-го ст. – це особа, яка здійснює
діяльність щодо планування і прийняття рішень, оцінки і контролю
діяльності господарюючого суб‘єкта. Адже, метою господарського
обліку є кількісне відображення і якісна характеристика господарської
діяльності з метою управління нею.
Облік є досить непростою системою зі складністю структури і
різноманітністю підходів, та потребує організації. З урахуванням
основних видів обліку саме бухгалтер використовує у роботі:
- способи спостереження, відображення та реєстрації
господарських операцій;
- процеси виявлення та вимірювання, реєстрації та
нагромадження, узагальнення та зберігання, передачі інформації про
діяльність господарюючого суб‘єкта зовнішнім і внутрішнім
користувачам для прийняття управлінських рішень.
Облік розглядається як підсистема системи управління. Адже
обліковий процес проходить ряд етапів, що притаманні для управлінського
циклу (від формування мети та завдання до досягнення певного
результату). При цьому бухгалтер знаходиться в центрі усіх
інформаційних ресурсів організації.
За відсутності інформації облік перестане існувати, як наука.
Інформація становить основу облікового процесу, що забезпечує
взаєморозуміння між людьми. Процес обміну інформацією в обліку –
це процес кругообігу інформації між суб‘єктами обліку. При цьому
процес передачі облікової інформації містить взаємопов‘язані етапи.
Із зовнішнього та внутрішнього середовища бухгалтерською
службою утримується досить велика кількість інформації, яка
потребує аналізу. Для того щоб відбувся обмін інформаційними
потоками необхідно з числа отриманої та проаналізованої інформації
вибрати оптимально необхідну, яка конкретизуватиме ту чи іншу
ситуацію, подію, факт та з урахуванням того кому вона
передаватиметься.
Обрана
інформація
систематизується
та
формується у формі повідомлення, яке містить конкретну інформацію
адресовану визначеному суб‘єкту взаємовідносин.
Для
передачі
інформації
сьогодні
використовуються
різноманітні канали: телефони, факси, пошта, комп‘ютерні мережі та
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ін. Саме тому обираючи канал передачі повідомлення слід
враховувати зміст наявної у ньому інформації. Важливість правильної
передачі полягає у зрозумілості переданої інформації адресату та й у
своєчасності, точності отримання відповіді.
Перетворення інформації відбувається на етапі коли утримувач
інформації аналізує її та формує на неї своє повідомлення і стає уже
відправником інформації, а відправник – адресатом, що очікує
відповіді на відповідне повідомлення відправлене адресату.
Адресатом також обираються канали передачі інформації.
Завданням
інформації
для
забезпечення
ефективно
організованого облікового процесу є:
- визначення потреби кожного працівника у змісті необхідної
для нього інформації;
- визначення потреби працівників у технічних засобах для
забезпечення функціонування безперервного обміну інформаційними
обліковими потоками;
в умовах автоматизації облікових даних формування
відповідного рівня отримання, опрацювання, передачі та збереження
інформації.
Висновки. Побудова ефективного управлінського процесу
потребує від обліку визначення меж відповідальності з метою
раціональної взаємодії усіх структурних підрозділів підприємства.
Зокрема, усвідомлення важливості облікового процесу для забезпечення
достовірності управлінських даних та підтримання належної роботи
об‘єкта господарювання взагалі - це ознака професійного рівня
управлінського персоналу.
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В данной статье рассмотрена проблема внесения изменений и необходимых
поправок в нормативные документы бухгалтерского учета РФ для того, чтобы они
соответствовали
Международным
стандартам
бухгалтерского
учета.
Проанализированы положения нового закона о бухгалтерском учете. На основе
проведенного исследования и сравнения с системой бухгалтерского учета Финляндии,
авторами предлагается внести дополнительные изменения и корректировки и с их
помощью сделать систему бухгалтерского учета более простой и понятной.
Ключевые слова: закон «О бухгалтерском учете», отчетность, финляндия,
информационные технологии.
In this article the problem of modification and necessary amendments in normative
documents of accounting of Russian Federation is considered in order that they conformed
to the International standards of accounting. Provisions of the new law on accounting are
analysed. On the basis of the conducted research and comparison with system of accounting
of Finland, authors it is offered to make additional changes and adjustments and with their
help to make system of accounting simpler and clear.
Keywords: law "About accounting", reporting, finland, information technologies.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Постоянный процесс
развития в финансовой сфере обязательно сопровождается
изменениями и внесением необходимых актуальных поправок в уже
имеющиеся нормативные документы.
Актуальность данной проблемы отражается в том, что
постоянно разрабатываются все новые законы, которые призваны
урегулировать меняющуюся ситуацию в стране. В настоящее время
этот процесс продолжается особенно активно, так как развитие
бизнеса в России обрастает все новыми нюансами, которые
необходимо постоянно держать под контролем, а также уделять
внимание даже малейшие затруднения. Также не малое значение в
необходимости внедрения инноваций в экономику послужило
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вступление России в 2012 году в ВТО. В связи с этим РФ должна
пересмотреть не только процесс ведения коммерческой деятельности,
но и непосредственно сдачи как бухгалтерской, так и налоговой
отчетности.
С 1 января 2013 года вступил в силу новый закон «О
бухгалтерском учете» (Федеральный закон от 06.12.2011 ғ 402-ФЗ
(далее — Закон ғ 402-ФЗ)).
В соответствии с Законом ғ 402-ФЗ, в бухгалтерскую
отчетность коммерческой организации включают:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках. В такие пояснения входят отчет об изменениях капитала,
отчет о движении денежных средств, а также отчет о целевом
использовании
полученных
средств
(для
общественных
некоммерческих организаций, не ведущих предпринимательской
деятельности, то есть не имеющих, кроме выбывшего имущества,
оборотов по продаже товаров, работ или услуг).
В первую очередь изменения в данном законе затронут
подготовку документации для сдачи отчетности в налоговую
инспекцию.
Действующая редакция подпункта 5 пункта 1 статьи 23 НК РФ
обязывает организации представлять в инспекции бухгалтерскую
отчетность каждый квартал. Но ФЗ ғ 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» уже подписан и начнет действовать с начала следующего года.
Теперь все организации, в том числе некоммерческие, должны будут
сдавать годовые итоговые документы не позднее, чем через три
месяца после окончания финансового периода. Исключением будут
являться компании, полностью освобожденные от ведения
бухгалтерского учета.
Начиная с 1 января 2013 года, компании будут обязаны сдавать
балансы только один раз, но в двух экземплярах: один оригинал бумаг
передается в инспекцию, а второй – в орган государственной
статистики.
Статьей 13 нового закона о бухгалтерском учете установлено
два вида отчетности: годовая и промежуточная. Первая из них
составляется за год, вторая – за квартал. Поскольку сроки и адресаты
предоставления промежуточной отчетности не определены норме, то
из этого следует, что компаниям не придется готовить квартальную
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информацию для Федеральной Налоговой службы (ФНС). Но вести
учет и составлять промежуточные своды, тем не менее, по-прежнему
будет необходимо, поскольку нормы Положения по ведению
бухгалтерского учета никто не отменял.
Однако отказаться вовсе от подготовки документа было бы
неправильно. Прежде всего, ежемесячные и квартальные данные
необходимы руководству предприятия и его собственникам. С
помощью этого они получают данные о деятельности компании и
выполнении поставленных планов. Отчетные документы помогают
своевременно улучшать и разработать новые стратегии бизнеса,
оценивать экономическую эффективность и стабильность фирмы.
Помимо этого, ведение квартальной финансовой документации нужно
и для определения действительной стоимости доли участника при
выходе его из общества. Необходимо помнить и о том, что
промежуточные экономические данные важны третьим лицам,
которые заинтересованы в сотрудничестве с компанией: банки,
инвесторы, поставщики, покупатели. В основном при заключении
договоров одним из условий продолжения сотрудничества становится
обязанность регулярно показывать балансы компании. Они позволяют
судить о текущем финансовом состоянии предприятия и его
платежеспособности.
Для большинства организаций составление и опубликование
квартальных балансов необходимо выполнять в соответствии с
отраслевыми нормативами. Такими компаниями могут быть
акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании. В
виду того, что законом не предусматривается представление
квартальной отчетности в контролирующие органы, совсем обойтись
без нее не получится.
Положения
нового
закона
о
бухгалтерском
учете
распространяются также и на индивидуальных предпринимателей
(ИП). Но есть одно существенное замечание: ИП могут не вести
бухгалтерский учет, если они отражают доходы (либо доходы и
расходы) или иные объекты налогообложения по нормам налогового
законодательства.
Таким образом, от составления балансов освобождены
предприниматели, которые используют общую или упрощенную
систему налогообложения, либо перешедшие на уплату единого
сельскохозяйственного налога.
Стоит уделить особое внимание на «Отчет о прибылях и
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убытках» (утв. приказом Минфина России от 02.07.2010 ғ 66н (далее
— приказ ғ 66н)). Как показывает информация финансистов, в
отчетности за 2012 год данная форма должна называться «Отчет о
финансовых результатах» (именно так она и именуется в Законе ғ
402-ФЗ). Но в настоящие время изменения в приказе ғ 66
отсутствуют. Поэтому компаниям нужно переименовать форму.
Цели статьи. Целью исследования является анализ основных
тенденций нормативного регулирования бухгалтерского учета в 2013
году и перспектив их развития, а также сравнительный анализ систем
регулирования бухгалтерского учета России и Финляндии.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. Анализ исследований показал, что к проблеме
обращались специалисты различных направлений. Так, председатель
Комитета по бухгалтерскому учету ИПБ Московского региона, И.Н.
Ложников, рассматривает необходимость изменить отношение к
функциям бухгалтерской службы и в целом к роли учета и отчетности
системы управления и развития экономики. На протяжении 15 лет
ИПБ России разрабатывает и издает отраслевые нормативные
документы, методические указания по бухгалтерскому, финансовому
и управленческому учету в различных отраслях национальной
экономики, рекомендации по актуальным вопросам ведения
бухгалтерского учета и формирования показателей бухгалтерской
отчетности. Л.З. Шнейдман, директор Департамента регулирования
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина России, уделяет внимание созданию условий
применения МСФО российскими организациями.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Сравнивая
зарубежный опыт ведения бухгалтерского учета, мы видим, что в
Финляндии, в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» все
лица, которые ведут предпринимательскую деятельность, а также
акционерные общества, полные и коммандитные товарищества
обязаны заниматься ведением бухгалтерского учета.
Официальный годовой отчет включает в себя отчет о прибылях
и убытках, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных
средств, а также приложения к ним.
Если предприятие котируется на биржах ЕС, или если фирма –
не субъект малого предпринимательства, годовой отчет субъектов
малого предпринимательства не должен иметь пояснительную
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записку.
В отчете о прибылях и убытках отражается доход, который
получается в течение отчетного периода, а в бухгалтерском балансе –
экономическое положение предприятия на момент окончания
отчетного периода. Такой период может составить не 12 месяцев, а
больше, если это удобно компании. А в определенных отраслях
(прежде всего, лесное и сельское хозяйство) он может доходить до 24
месяцев. Поэтому в Финляндии разрешено не предоставлять
информацию
о
своей
предпринимательской
деятельности
государственным органам в течение 27 месяцев после ее начала. Если
будет признано, что в данное время бухгалтерский учет в компании
велся неправильно, то против нее могут быть применены различные
санкции. Мы полагаем, что в России необходимо так же увеличить
срок подачи первого годового отчета в некоторых сферах
деятельности организаций, прежде всего в сельскохозяйственной.
Во-вторых, мы считаем, что на территории России нужно ввести
изменения, касающиеся степени ответственности бухгалтера, и
отметить уголовное наказание, как это было сделано в Финляндии.
Если в России главный бухгалтер играет значительную роль в
предпринимательской деятельности и даже несет уголовную
ответственность, то в Финляндии ответственность бухгалтера
распространяется только на ущерб, нанесенный ошибками,
допущенными им в бухучете. При этом подпись бухгалтера на
документах, как правило, не требуется [1].
В-третьих, можно ввести автоматический контроль над
компанией в частном секторе с использованием электронной системы
обработки данных: на основании расчетов по НДС и финансовой
отчетности. В Финляндии нет ничего подобного налоговой полиции, а
деятельность фирм привлекает к себе внимание только тогда, когда
поступают сигналы, что у них происходят какие-то нарушения. В
основном такие заявления делают деловые партнеры компании. Если
фирма искажает данные, то это может отразиться и на отчетности
партнеров. Ведь чем бы ни занималась компания, она сталкивается с
организацией перевозок, закупкой товаров и многими другими
расчетами, а все партнеры регистрируют данные по контрактам,
которые поступают в единый реестр.
Для улучшения действия нормативных актов в сфере
бухгалтерского учета мы предлагаем с помощью новых норм сделать
систему бухгалтерского учета более простой и понятной, так как
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существующий на данный момент формат предоставляемых отчетов
приводит к появлению лишней информации, которая мешает при их
анализе.
Так же нужно фиксировать внимание не на формате
предоставляемых отчетов, а на объеме информации, которая должна
быть в них раскрыта. Такие общепринятые в большинстве
европейских стран вещи, но пока противоречащие российской
практике, как сортировка активов по убыванию ликвидности, а
пассивов по убыванию уровня востребованности, а также выделение
собственного капитала из состава пассивов как отдельного источника
ресурсов наряду с пассивами, не изменяют того факта, что форма
представления информации определяется фирмой. Если предприятие
посчитает это значимым, то оно может полностью или частично
сменить форму предоставления отчетности. Если отчетность будет
ориентироваться на предоставление полезной информации в
сочетании со свободой в определении действительного характера ее
раскрытия, то это будет способствовать большей эффективности и
полезности результатов ее анализа.
В РФ ФНС обязывает предприятие раскрывать все свои решения
по учету, если оно имело выбор различных учетных методов, даже
если это не влияет или влияет незначительно на представляемую
отчетность. Это значительно замедляет работу Налоговой службы и
делает ее деятельность менее продуктивной. Мы считаем не столь
целесообразным сам порядок ведения учета, если он устойчиво
приводит к правильным результатам в отчетности и поддается
проверке. Фирма должна раскрывать только те методы учета, которые
имеют существенное воздействие на финансовые результаты,
представленные в отчетности, и могут также повлиять на решения
пользователей, принимаемые на основе этой информации.
Выводы. Таким образом, изменения, вступившие в силу с
января 2013 года, значительно улучшат работу предприятий и их
ведение бухгалтерского учета. Предприятия должны внести
изменения в свою организационную структуру, применяя
информационные технологии (ИТ), вследствие того, что они являются
инструментом повышения конкурентоспособности и эффективности
предприятий. Основными итогами таких значительных изменений
будут отказ от многоступенчатости, глобализация производства,
повышение гибкости организаций, электронная коммерция и
изменение границ предприятия, перестройка бизнес-процессов и
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рабочих потоков информации.
В части регулирования бухгалтерского учета будет установлена
четырехуровневая
структура
нормативного
регулирования
бухгалтерского учета – федеральные и отраслевые стандарты,
рекомендации в области бухгалтерского учета и стандарты
экономического субъекта.
При этом предполагается, что федеральные и отраслевые
стандарты необходимы к применению субъектами бухгалтерского
учета (с учетом ограничений и исключений, установленных самими
стандартами), рекомендации в области бухгалтерского учета
применяют на добровольной основе при условии, что они не будут
создавать препятствий для ведения организацией ее деятельности.
Стандарты экономического субъекта будут разрабатывать и
утверждать на уровне хозяйствующего субъекта.
В области отраслевых стандартов и в области регулирования
учета в учреждениях, выполняющих инструкции Минфина России, и в
роли стандартов экономического субъекта, составляющих учетную
политику учреждения и иные приказы и распоряжения руководителя
учреждения, уточняющие организацию отдельных элементов
бухгалтерского учета в конкретном учреждении, резкие изменения не
ожидаются.
Тем не менее, внесение изменений не должно прекращаться,
потому что мировая экономика не стоит на месте и прогрессирует.
Поэтому для успешного ведения предпринимательской деятельности
необходимо постоянно делать поправки и модернизировать
действующие инструкции, регулирующие организацию и ведение
учреждениями бухгалтерского учета и представление ими отчетности.
1. Законодательство Финляндии [Электронный ресурс]: − SonnSe Oy : [сайт
консалтинг. компании]. – Режим доступа: http://sonnse.com/rulawsfinland
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У статті характеризується сучасний стан транскордонної співпраці України з
Російською Федерацією,
визначено проблеми, що гальмують розвиток
транскордонного співробітництва на українсько-російському кордоні. Аналізуються
процеси прикордонних відносин між Україною та Росією, основні напрями
поглиблення транскордонного співробітництва.
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The article characterized the current state of cross-border cooperation between
Ukraine and the Russian Federation, identified problems that hinder the development of
cross-border cooperation in the Ukrainian-Russian border. Analyzes the processes of the
border between Ukraine and Russia, the main directions of deepening cross-border
cooperation.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розширення
глобалізаційних процесів у ХХ ст. підвищило значення
транскордонного співробітництва регіонів. Зовнішній кордон України
є найдовшим серед європейських країн, 19 з 25 областей є
прикордонними. Держава має значний потенціал розвитку
транскордонного співробітництва, що відкриває нові можливості для
активізації господарсь кої діяльності на периферійних територіях і
підвищення їх конкурентоспроможності. Незважаючи на те, що
головним пріоритетом своєї зовнішньої політики Україна означила
інтеграцію в Європейський Союз, не менш важливим лишається
співробітництво з нашим східним сусідом – Російською Федерацією.
Раціональне поєднання проєвропейського і проросійського напрямків
у зовнішній політиці виходить нині на перший план.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. З середини 90х років ХХ ст. до проблематики
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транскордонного співробітництва виявляють зацікавленість вчені–
економісти [1]. Великий внесок у дослідження проблем регіонального
співробітництва та взаємовідносин прикордонних територій зробили
такі вчені, як: З.Герасимчук, Є. Кіш, Г. Ковальський, О. Лютак, Ю.
Макогон, Н. Мікула, С. Пирожков та інші.
Цілі статті. Попри відносну вивченість цього питання,
трансінтеграційний аспект розвитку євро регіонів є ще широким
полем для подальших досліджень. Метою статті визначено розгляд
процесів прикордонних відносин на східному кордоні України та
основні напрямки можливого поглиблення транскордонного
співробітництва.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Світові
інтеграційні процеси значною мірою набувають регіонального
відтінку, оскільки все більша роль у міждержавних відносинах
надається регіонам. У цьому зв'язку зростає значення таких нових
механізмів регіонального розвитку, як транскордонне та
міжтериторіальне співробітництво. Значення основних термінів
транскордонного співробітництва в Україні визначає національне
законодавство. Так «транскордонне співробітництво» – це спільні дії,
спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних,
науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між
територіальними громадами, їх представницькими органами,
місцевими органами виконавчої влади України та територіальними
громадами, відповідними органами влади інших держав у межах
компетенції, визначеної їх національним законодавством [2].
Основним пріоритетом зовнішньої політики України є
інтеграція в Європейський Союз, але не менш важливим є
співробітництво з Російською Федерацією. Та обидві держави –
партнери в цьому процесі мають власні підходи до вирішення
проблеми. Російський підхід передбачає повномасштабну інтеграцію.
Українське бачення ґрунтується на принципах двостороннього
рівноправного і добросусідського співробітництва [3].
Участь
прикордонних
регіонів
у
транскордонному
співробітництві має ґрунтуватися на правових та інституційних
засадах, спроможних забезпечити прикордонним регіональним і
місцевим органам влади відповідний перелік повноважень щодо
налагодження безпосередніх відносин. Зазначене зумовлює існування
чітко визначеної регіональної політики держави, яка має визначати
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базові принципи взаємовідносин між державою та її регіонами,
магістральні напрями регіонального розвитку, встановлювати загальні
правові рамки, завдяки яким регіональні органи влади знаходили
шляхи для забезпечення стабільного соціально–економічного
розвитку.
Законодавство про транскордонне співробітництво має
стимулювати: модернізацію і розвиток чинної транскордонної
транспортної мережі з метою збільшення її пропускної спроможності;
розбудову пунктів пропуску через державний кордон; розбудову
виробничої та соціальної інфраструктури регіонів, спрямованої на
стимулювання їх економічного розвитку; підвищення ефективності
взаємодії між суб‘єктами і учасниками транскордонного
співробітництва у підприємницькій діяльності, туристичній галузі;
створення спільної системи охорони навколишнього природного
середовища; активізацію транскордонного співробітництва у сфері
культури, освіти, науки і соціальній сфері; поглиблення
інституціонального співробітництва; активізацію обміну інформацією;
підвищення ефективності взаємодії між територіальними громадами.
Транскордонні відносини і транскордонне співробітництво –
невід‘ємна складова сучасних міжнародних відносин. Водночас
відносини транскордонного співробітництва – це специфічна сфера
міжнародних і міждержавних стосунків, яка здійснюється і
розвивається на основі чітких критеріїв і принципів [4].
Росія активно просуває варіант транзитного коридору до Європи
через територію Білорусі й країни Балтії [5]. Через спірні питання
транспортних артерій привабливим є Керч–Єнікальський канал –
єдиний спосіб транспортного сполучення портів Каспійського і
Середземного морів. Він став можливим завдяки функціонуванню
Волго–Донського каналу. Крім того, завдяки численним каналам
можливе проходження суден з Азово–Чорноморського басейну до
Балтійського моря. Розвиток транзитного сполучення через території
будь–якої країни чи регіону відіграє важливу роль для їх економіки. За
підрахунками Британського інституту «Рендел» Україна має
найкращий у Європі коефіцієнт транзитності – 3,75 (наприклад для
Польщі цей показник становить 2,92) [6].
Транспортні можливості України мають переваги над іншим
видами економічної діяльності. Валютні надходження від транзиту
поліпшують зовнішньоторговельний баланс, сприяють збереженню
транспортної інфраструктури, забезпечують зайнятість сотень тисяч
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працівників. Транзит не пов‘язаний зі споживанням не відновлюваних
природних ресурсів і впливає на процеси кооперації діяльності різних
підприємств та відомств, інтеграції економік різних регіонів та
держав. Сьогодні, за даними фахівців, через несприятливі умови
транзиту через територію України, держава втрачає щорічно близько 2
млрд. доларів [5].
Серед проблем, що гальмують розвиток транскордонного
співробітництва на українсько-російському кордоні, слід назвати такі:
- немає цілісної концепції політики щодо регіонального
розвитку держав;
- не розроблено інституційних засад регіонального розвитку
на національному рівні;
- низький рівень залучення до розвитку транскордонного
співробітництва представників бізнесу і суспільного сектора;
- місцеві
органи
влади
сприймають
транскордонне
співробітництво як зовнішньоекономічну діяльність;
- місцеві органи влади не готові сприяти розвиткові
транскордонного співробітництва як сфери, що вимагає від них
координуючої функції [6].
На відміну від західноукраїнських прикордонних регіонів,
головною метою яких є інтеграція у європейський простір, розвиток
транскордонного співробітництва на східному кордоні, поряд із
завданнями економічної й культурної співпраці, передбачає
подолання психологічного дискомфорту, що виник внаслідок
дезінтеграції
колишнього
СРСР.
Особливістю
розвитку
транскордонного співробітництва на східних кордонах України є
значний рівень інституалізації. У квітні 2003 р. створено єврорегіон
«Дніпро», що охоплює Чернігівську область України, Брянську
область Росії та Гомельську область Білорусі. У листопаді 2003 р. між
Харківською областю України та Білгородською областю Росії
підписано Угоду про створення єврорегіону «Слобожанщина». За
«Державною програмою розвитку транскордонного співробітництва
на 2007–2010 рр.» ці єврорегіони отримали фінансування на
поліпшення стану екологічного середовища, підвищення рівня
зайнятості населення та покращення стану водних ресурсів басейну
річки Лопань. У квітні 2007 р підписано Угоду про створення
єврорегіону «Ярославна» на території російської Курської й
української Сумської областей. У рамках проекту передбачено
розвиток інформаційного поля прикордоння, розробку концепції
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поводження з відходами на регіональному рівні, вивчення тенденцій
розвитку соціально-демографічних процесів [4]. У Азовському регіоні
створюється єврорегіон «Азов», метою якого є активізація соціальноекономічних, науково-технічних, культурних та інших зв‘язків між
територіально-адміністративними одиницями України та Росії у
спільному вирішенні загальних проблем; відтворення, захист і
раціональне використання ресурсів Азовського моря; збереження
унікальної природи Приазов‘я; підвищення якості життя українців,
росіян і людей інших національностей. Створення єврорегіону
«Донбас» (2010р.) між Луганською та Ростовською областями
допоможе розв‘язанню багатьох соціально-економічних питань,
актуальних для цих транскордонних регіонів. Основою єврорегіону
«Донбас» має стати логістичний комплекс. Розрахунки фахівців
свідчать, що реалізація проекту єврорегіону «Донбас» дозволить не
тільки значно збільшити приток інвестицій в економіку Луганської
області, але й створити могутній транспортний коридор з відповідною
інфраструктурою. У перспективі це уможливить створення
багатопрофільних комплексів та обслуговуючої інфраструктури.
Перспективним
є
використання
річкової,
залізничної
та
автомагістральної інфраструктури зазначеного регіону в транзитному
вантажообігу.
Висновки. За умовах глобалізації та регіоналізації світової
економіки, зростає роль регіонів держав у вирішенні проблем
покращення якості життя населення. Зосереди тися необхідно на
транскордонних проблемах, вирішення яких пов‘язане з розвитком
теоретико – методологічних засад, систематизацією організаційних
форм, розробкою регіональної політики у сфері транскордонного
співробітництва. Основні акценти транскордонного співробітництва
мають спрямовуватися на співпрацю, координацію зусиль та
погодження дій і напрямків. Спільну роботу варто починати з
виявлення спільних проблем, розробки планів та вибору пріоритетів
розвитку з наступною координацією та реалізацією розроблених
планів.
Транскордонна
співпраця
стосується
всіх
сфер
життєдіяльності
населення
і
політику
транскордонного
співробітництва необхідно формувати так, щоб у ній були задіяні всі
соціальні групи населення. Наявність кордону має визначати
транскордонну співпрацю і відповідно мають вирішуватися проблеми
забезпечення необхідного рівня захисту держави та намагання досягти
вільного переміщення через кордон. Варто збільшувати транзитність
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території, пропускну спроможність прикордонної інфраструктури у
широкому сенсі, комунікацій, можливості обслуговування значно
більших потоків людей, товарів, вантажів. Це стимулюватиме
формування сектору послуг у прикордонних регіонах, що має стати
пріоритетом соціально–економічного розвитку. Необхідно також
стимулювати спільне природокористування, передусім, водних,
використання яких має бути екологічно безпечним та раціональним з
обох сторін. При цьому жодна з сторін не може впливати на зниження
рівня екологічної безпеки іншої сторони і займатися господарством
без урахування інтересів сусідів. Основою транскордонного
співробітництва має бути прикордонна торгівля, яка є в усіх
транскордонних регіонах, незалежно від рівня розвитку країн. І якщо
соціально–економічне життя населення прикордонних територій
ігнорується, це спричинює серйозні помилки і диспропорції.
Сьогодні важливим аспектом транскордонного співробітництва
є єврорегіони на сході нашої країни, створені спільно з Російською
Федерацією. Україна та РФ мають близький рівень розвитку ринкових
перетворень, тісну кооперацію та співпрацю в рамках єдиного
народногосподарського комплексу в минулому, а також окремі
напрями, які порівняно легко відновити, відносно ідентичну
нормативно–правову базу, близький рівень розвитку прикордонної
інфраструктури тощо. Але не слід забувати про загрози та небезпеки,
що криються у можливостях втрати українського суверенітету за
рахунок енергетичної залежності нашої держави.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. За сучасних
умов розширення процесів глобалізації зростає роль транскордонного
співробітництва (ТКС) регіонів та відкриваються нові можливості для
активізації господарської діяльності на периферійних територіях й
підвищення їх конкурентоспроможності. Наприкінці минулого
століття регіональна політика ЄС перейшла до нової парадигми - від
застосування механізмів ліквідації диспропорцій регіонального
розвитку шляхом міжрегіонального перерозподілу ресурсів до
мобілізації природно-ресурсного потенціалу територій і застосування
принципу субсидіарності. Цей підхід був використаний суміжними
прикордонними регіонами Європи, які налагодили взаємні контакти
між державними регіональними органами влади, органами місцевого
самоврядування,
громадськими
організаціями,
суб'єктами
господарювання територій, об'єднуючи зусилля для вирішення
спільних
проблем,
і
від
співробітництва
за
окремими
транскордонними угодами перейшли до співробітництва в рамках
єврорегіонів. Німеччина, Польща, Чехія та інші країни створили
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єврорегіони по всьому периметру своїх кордонів, що зумовлювалося,
зокрема,
поглибленням
євроінтеграційних
процесів
та
удосконаленням механізмів фінансування регіонального розвитку в
ЄС. Основні пріоритетні напрями фінансової підтримки ЄС
базувалися на загальних засадах просторового облаштування
європейського континенту, прийнятих Радою Європи, і передбачали
підвищення координованості та узгодження розвитку суміжних
прикордонних територій сусідніх країн шляхом розробки концепцій
спільного розвитку транскордонних регіонів. Таким чином, з метою
виявлення спільних проблем і пошуку ефективних шляхів їх
вирішення
постала
необхідність
системного
дослідження
транскордонного регіону як бази розвитку транскордонного
співробітництва, що потребувало належного теоретико-методичного
підґрунтя.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. З середини 90х років минулого століття
проявилася значна зацікавленість вчених до проблематики
транскордонного співробітництва. Велику увагу цим проблемам
приділили: П.Бєлєнький, С. Максименко, В. Реутов, С.Пирожков,
Д.Стеченко, І.Студенніков, та ін.
Цілі статті. Метою дослідження є розробка теоретикометодологічних основ транскордонного співробітництва
та
методичних рекомендацій щодо формування регіональної політики
його розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В умовах
розвитку глобалізаційних та інтеграційних процесів особливої уваги в
Україні заслуговує питання транскордонного співробітництва, яке
відкриває значні перспективи для модернізації економічного розвитку
прикордонних
регіонів,
сприяє
підвищенню
їх
конкурентоспроможності, залученню іноземних інвестицій та
створенню транспортних коридорів. Для ефективного розвитку
співпраці прикордонних територій необхідна сучасна державна
регіональна політика, яка повинна базуватися на перенесенні
пріоритетів розвитку з відомчо-галузевих підходів на ціліснотериторіальні, оптимізації відносин між центром та регіонами,
врахуванні єврорегіональних тенденцій розвитку держави, яка
проголосила інтеграцію до Європейського Союзу стратегічною метою
своєї зовнішньої політики. Необхідність комплексних заходів
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регіональної політики спрямованих на регулювання процесів
транскордонної співпраці в Україні зумовлена низкою причин:
• необхідністю інтенсифікації транскордонних зв‘язків
прикордонних територій та їхнє включення у європейські інтеграційні
процеси;
• економічні зв‘язки прикордонних територій тісніші, ніж з
іншими регіонами країни;
• рівень соціально-економічного розвитку прикордонних
регіонів порівняно нижчий, оскільки вони рахуються периферійними
в своїй державі і в значній мірі залежить від рівня розвитку суміжних
територій;
• можливістю використання переваг міжнародного поділу праці,
експортного потенціалу прикордонних регіонів України та
можливостей країн-сусідів.
З огляду на це аналіз проблем і окреслення перспектив
транскордонного співробітництва набуває особливої актуальності в
контексті європейського вектора інтеграції України, оскільки є
важливим засобом підвищення конкурентоспроможності нашої
держави [1].
Сучасний розвиток держави неможливий без участі у
європейських інтеграційних процесах, які відіграють важливе
значення у демократизації політичної системи, модернізації
економіки, подоланні територіальних диспропорцій, створенні нових
робочих місць, залученні іноземних інвестицій і новітніх технологій,
підвищенні конкурентоспроможності українських регіонів тощо. Тому
реалізація державної регіональної політики України щодо активізації
транскордонного співробітництва є цілком реальною об‘єктивною
необхідністю сьогодення з точки зору подальшої участі держави в
європейському регіональному співробітництві зокрема, та в
просуванні України до загальноєвропейської інтеграції взагалі.
Значення транскордонного співробітництва в регіональному
розвитку визначається його здатністю до мобілізації та ефективністю
використання існуючого потенціалу прикордонних територій, а також:
поєднанням потенційних можливостей ресурсів прикордонних
регіонів двох або більше країн, що мають спільний кордон, з метою
вирішення завдань просторового розвитку в межах транскордонних
регіонів [1].
Однак, необхідно зазначити, що в Україні існує ряд чинників,
які стримують розвиток транскордонного співробітництва яке
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дозволило б розв'язати низку проблемних питань регіонального
розвитку. Серед них можна назвати наступні:
• відсутність цілісної концепції державної політики щодо
регіонального розвитку країни;
• брак фінансових ресурсів для реалізації проектів
транскордонного співробітництва, обмежені можливості української
сторони самостійно здійснювати обов‘язкове спів фінансування таких
проектів [6];
• недостатній рівень розвиненості інституційної бази для
забезпечення транскордонного співробітництва, що виявляється через
невідповідність вітчизняного законодавства правовим нормам ЄС,
відсутність чіткого розподілу повноважень між органами управління
щодо здійснення відповідних проектів;
• істотні відмінності у митному і податковому законодавстві
сусідніх держав;
• різний рівень розвитку транспортної та комунікаційної
інфраструктури у прикордонних регіонах;
• низький рівень залучення до просування транскордонного
співробітництва
установ
недержавного
громадського
та
підприємницького секторів, що здійснюють свою діяльність на
територіях прикордонних регіонів України;
• відсутність кваліфікованих кадрів, здатних забезпечити
підготовку необхідних проектів та контактувати з представниками
територіальних громад іноземних держав, з урахуванням відповідного
фахового рівня та мовних знань [4].
Стратегічні напрямки удосконалення регіональної політики
України повинні передбачати розширення повноважень регіональних
органів влади щодо ведення не лише зовнішньоекономічної
діяльності, але й інших форм транскордонного співробітництва. Адже
для підвищення ефективності співпраці між прикордонними
регіонами слід гармонізувати правові повноваження національних
суб'єктів цього співробітництва, делегувати регіонам України правові
та фінансові повноваження, аналогічні до повноважень суб'єктів
співробітництва у сусідніх країнах [2]. Це дасть можливість
традиційно негативні риси периферійності прикордонних територій,
тобто віддаленості від великих адміністративних, наукових,
культурних, фінансово-ділових центрів країни, перетворити на
переваги, забезпечити раціональне входження економіки цих регіонів
та України в цілому у міжнародний поділ праці, підвищити
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конкурентоспроможність економіки на основі структурної перебудови
та модернізації виробництва [5].
Виходячи з цього, пріоритетними напрямами державної
регіональної політики України щодо активізації транскордонного
співробітництва повинні бути наступні:
•
вдосконалення
нормативно-правового
забезпечення
транскордонного співробітництва, приведення його у відповідність до
міжнародних норм та узгодження з країнами-партнерами;
• розширення повноваження регіональних органів влади та
органів місцевого самоврядування, надати їм більшої самостійності у
вирішенні спільних з регіонами сусідніх держав завдань регіонального
та місцевого розвитку;
• здійснення місцевими органами управління активної
підтримки економічної інтеррегіональної та транскордонної співпраці,
надання консультацій економічного характеру для підприємств і
підприємницьких структур, щодо пошуку партнерів по той бік
кордону, а це, в свою чергу, сприятиме економічному розвитку
регіонів та збільшенню надходжень до місцевих бюджетів;
• створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності у
прикордонних регіонах шляхом розвитку інформаційного обміну,
надання
консультаційного
обслуговування,
використання
можливостей надання податкових пільг;
• розробка комплексних державних програм транскордонного
співробітництва,
їх
належне
фінансування
та
посилення
інформаційної підтримки;
• створення умов для вільного переміщення через кордон
населення та товарів шляхом розробки системи спрощеного
прикордонного контролю, планування та координації спільної роботи
правоохоронних органів з метою запобігання правопорушень по
обидва боки кордону;
• розробка і запровадження ефективної системи проектного
менеджменту, моніторингу та оцінки ефективності транскордонних
проектів на засадах прозорості і звітності при участі широкої
громадськості на всіх етапах реалізації цих проектів;
• забезпечення спільного контролю за екологічною ситуацією та
раціональним використанням природних ресурсів в прикордонних
регіонах;
• підвищення рівня забезпеченості органів місцевого
самоврядування спеціалістами зі знанням іноземних мов з питань
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транскордонного співробітництва та залучення коштів міжнародної
технічної допомоги [3].
Висновки. Отже, розвиток транскордонного співробітництва є
сучасною світовою тенденцією та об‘єктивною необхідністю,
спрямованою на покращення стану депресивних територій,
вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку регіонів,
забезпечення їх конкурентоспроможності, створення гнучких
господарських структур з залученням зовнішніх інвестицій для
будівництва та удосконалення транскордонної інфраструктури,
розширення туризму та співробітництва в культурній, соціальній,
природоохоронній сферах. В основі формування державної
регіональної політики у сфері транскордонного співробітництва
повинен бути підхід, спрямований на посилення ролі регіонів в
активізації
інтеграційних
процесів
України
та
розвитку
транскордонного співробітництва, що в кінцевому підсумку
зміцнюватиме економічний потенціал держави.
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В статье рассматривается особенности проведения корреляционнорегрессионного анализа для выявления функциональной зависимости между
основными финансовыми показателями организаций энергетики. Предлагается
алгоритм корректировки исходных данных и методика улучшения качества
полученной функции.
Ключевые слова: функциональная зависимость, выручка, прибыль, энергетика.
The article deals with the peculiarities of correlation and regression analysis to
identify the functional relationship between the key financial indicators of energy
organizations. Propose an algorithm to adjust the source data and methodology to improve
the quality of the resulting function.
Keywords: functional dependency, revenues, profits, energy.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Функционирование любого
субъекта хозяйствования предопределено многоцелевым характером
деятельности. Однако, получение прибыли – одна из основных целей.
Для стабильного развития организации является необходимым
планирование величины прибыли. Одним из способов планирования
данной величины является выявление функциональной зависимости
величины прибыли от величины выручки предприятия.
Цели статьи.
1. Выявить факторы, влияющие на качество корреляционнорегрессионной модели.
2. Определить степень влияния факторов.
3.Использовать результаты корреляционно-регрессионного
анализа для целей финансового планирования.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Данной проблеме посвящены работы зарубежных и
отечественных авторов. Зарубежные авторы (например, Эдвард
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Альтман) делают упор на изучение математической статистики,
влияния рынков на развитие энергетической отрасли, акционирование
отрасли распределению акционерного капитала и т.д. Отечественные
авторы (например, Можаева С.В., Багиев Г.Л., Шевкоплясова П.М.,
Новиков А.В.. и др.) делают упор на методы экономикоматематических моделей для прогнозирования финансовых
показателей в энергетике. На текущий момент особенности
финансового планирования в отечественной энергетике недостаточно
разработаны как в теоретическом, так и в прикладном аспекте.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Энергетическая отрасль –
одна из ведущих в Беларуси. От ее стабильной и эффективной работы,
обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения зависит
работа всех других отраслей национальной экономики республики.
Однако, проводимые в последнее время анализы финансового
состояния предприятий данной отрасли, показывают отрицательную
тенденцию по ряду важнейших показателей. В связи с этим,
организациям необходимо корректировать свою финансовую
стратегию для того, чтобы улучшить финансовые показатели,
стабилизировать прибыльность и увеличить свою инвестиционную
привлекательность для партнеров.
Наибольший интерес при составлении финансовых планов
представляет величина планируемой выручки, которая, как и многие
показатели, зависит от объема реализации. Данная зависимость
поможет планировать величину прибыли при уже спланированном
уровне производства и отпуска электрической и тепловой энергии
потребителям.
Рассмотрим использование экономико-математических методов
для определения функциональной зависимости прибыли от выручки.
Наиболее эффективным методом для данной задачи будет
корреляционно-регрессионный анализ. Исходными данными являются
данные бухгалтерского баланса за 2006-2011 гг. по Республиканскому
унитарному предприятию «Минскэнерго».
При проведении анализа исходных данных при помощи
корреляционно-регрессионного анализа было получено следующее
уравнение регрессии, характеризующее зависимость прибыли от
величины выручки:

Y

345,179 0,085 x
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Можно заметить, что при увеличении величины выручки на 1
млн.руб, прибыль может уменьшиться на 0,085 млн.руб. при условии
сохранения текущей ситуации как в энергетике, так и в национальной
экономике.
Это
объясняется
спецификой
энергетических
предприятий, у которых всегда имела место большая дебиторская
(абонентская) задолженность, как юридических, так и физических
лиц. Меры взыскания задолженности с потребителей не всегда дают
ощутимый результат. К тому же, старение основных энергетических
объектов вызывает необходимость масштабной модернизации,
которая требует значительных затрат.
Коэффициент детерминации (0,977) показывает долю вариации
результативного признака под действием изучаемого фактора.
Следовательно, около 98% вариации зависимой переменной учтено в
модели и обусловлено влиянием фактора.
Выполнив проверку статистической значимости параметров
полученного регрессионного уравнения по t–критерию Стьюдента,
можно отметить, что в нашем случае расчетная величина превышает
табличное значение, а это значит, что коэффициент регрессии
является значимым с данной доверительной вероятностью.
В последние несколько лет в Республике Беларусь наблюдается
весьма высокий уровень инфляции. Индекс потребительских цен в
2011 году составил 208,7%, а в 2012 – 121,8%[3]. Данный фактор в
значительной степени влияет на величину выручки любого
предприятия. Однако, инфляция является макроэкономическим
фактором, управление которым на уровне предприятия невозможно,
но необходимо учитывать при планировании для снижения
негативного влияния. Поэтому для проведения качественного анализа
необходима корректировка исходных данных для нивелирования
влияния данного фактора.
Скорректируем данные на индекс
цен производителей
промышленной
продукции
производственно-технического
назначения, публикуемый Белстатом. За базу сравнения выбран 2006
год. Значение индекса, а также исходные и скорректированные
данные сведем в таблицы 1 и 2.
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Таблица 1
Корректировка величины выручки РУП «Минскэнерго»
Значение
Выручка, млн.
Проиндексированная
Год
индекса
руб
выручка, млн.руб
ППП
2006
1884,1
1
1884,1
2007
2480,9
1,184380
2094,682
2008
2910,7
1,387144
2098,340
2009
3384,2
1,566943
2159,747
2010
4669,3
1,925069
2425,523
2011
8541,7
4,979119
1715,504

Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Таблица 2
Корректировка величины прибыли РУП «Минскэнерго»
Значение
Прибыль, млн.
Проиндексированная
индекса
руб
прибыль, млн.руб
ППП
176,5
1
176,5
111,7
1,184380
94,311
159,4
1,387144
114,912
33,7
1,566943
21,507
-59
1,925069
-30,648
-379,6
4,979119
-76,238

Проведем корреляционный анализ. Полученные результаты
показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты корреляционного анализа
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Согласно полученным данным, зависимая переменная не имеет
обратную связь с величиной выручки (r=-0,061). Причиной резкого
снижения качества модели не могла стать корректировка данных на
индекс цен производителей промышленной продукции. Поэтому,
изобразим на графике зависимость скорректированных величин
прибыли от выручки (рисунок 2).

Рис. 2. График зависимости величины прибыли от выручки
Таким образом, можно заметить, что 2011 год является
нетипичным для данной зависимости. Это обусловлено следующим.
Прежде всего, в 2011 году отмечался значительный скачок в курсе
доллара по отношению к белорусскому рублю (с 3000 бел.руб. по
состоянию на 01.01.2011 г. до 8350 бел.руб на 01.01.2012 г.). Так как
энергетическая отрасль Белоруссии является основным потребителем
природного газа, поставляемого из Российской Федерации, а оплата за
газ производится в иностранной валюте, то данное повышение курса
не могло не отразиться на результатах деятельности РУП
«Минскэнерго».
Так как период сглаживания незначителен, то является
целесообразным исключить «нетипичные» данные 2011 года из
расчетов. В результате преобразований получим следующие значения
(рисунок 3)

439

Рис. 3. Результаты корреляционного анализа после исключения
нетипичных данных из совокупности
Полученная матрица коэффициентов парной корреляции
показывает, что зависимая переменная имеет тесную обратную связь с
величиной выручки (r=-0,948), поэтому проведем регрессионный
анализ для выявления функциональной зависимости. Для визуального
анализа качества полученного уравнения линейной регрессии
построим график, на котором будет отображена как исходная
информация в виде точек, так и полученная функция в виде прямой
линий (рисунок 4).

Рис. 4. Функциональная зависимость величиной выручки и
прибыли
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Наибольшей проблемой, с которой на данном этапе развития
столкнулась энергетика Республики Беларусь, является зависимость
отрасли от цен и объемов поставок импортируемого из Российской
Федерации топлива. Согласно двухсторонней договоренности в
течение нескольких лет газ отпускался в Республику Беларусь по
льготным ценам, однако с 2009 года цены значительно подскочили.
Нельзя недооценивать влияние данного фактора на величину прибыли
энергетических предприятий, ведь в настоящее время чрезвычайно
высокая доля природного газа в топливном балансе страны – 80%.
Поэтому целесообразно вести так называемую «шоковую
переменную» в состав анализируемой функциональной зависимости.
Пусть до 2008 года эта переменная будет иметь значение, равное 1, а
после – 0.

Рис. 5. Исходные данные с учетом шоковой переменной
Уравнение регрессии зависимости прибыли от величины
выручки при заданных условиях имеет вид:

Y

593,895 0,261 x1 63,467 x2

где У – величина прибыли, х1 – величина выручки, х2 – значение
шоковой переменной (до 2008 включительно принимает значение 1,
после – 0).
Показатели,
характеризующие
качество
полученной
зависимости, имеют более высокий уровень. К примеру, коэффициент
детерминации составляет 98,9%. Стоит также отметить, что
полученная зависимость показывает большее изменение величины
прибыли при уменьшении выручки на 1 млн.руб. (0,261). Таким
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образом, введение шоковой переменной позволило получить более
качественную модель. Установленная тенденция свидетельствует о
том, что в развитии энергетики страны наметилась негативная
динамика основных финансовых показателей. Это обусловлено
комплексом
факторов
производственного,
организационнотехнического, экономического и социального характера.
Выводы. Для улучшения сложившейся ситуации необходимо
проведение
ряда
мероприятий.
Прежде
всего,
требуется
реформирование энергетической отрасли, а также внедрение
мероприятий по
энергосбережению и разработка проектов по
использованию возобновляемых источников энергии.
Однако, при формировании финансового плана необходимо
учитывать также различные внешние и внутренние финансовые
риски. Основными составляющими финансового риска выступают
валютный, кредитный, депозитный, процентный, дивидендный,
инфляционный,
дефляционный,
налоговый
риски,
риск
неплатежеспособности. Наибольшее влияние на функционирование
предприятий энергетической отрасли Республики Беларусь оказывают
валютный и инфляционный риски. В дальнейшем, целесообразно
создание многофакторной модели, которая поможет учитывать
наиболее значимые финансовые риски. Учет возможных прогнозных
значений данных рисков при составлении финансовых планов
позволит энергетическим предприятиям формировать оптимальный
финансовый план с учетом текущей макро- и микроэкономической
ситуации.
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В настоящей статье проанализированы и оценены факторы формирования
инфляционных процессов в экономике Республики Беларусь. Показано, что после
экономического кризиса в Республике Беларусь в 2011 году произошла
трансформация инфляционных процессов в сторону усиления влияния на них фактора
перспективных инфляционных ожиданий. Построен прогноз развития инфляционных
процессов во второй половине 2013 года.
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In this paper factors of inflation in the economy of the Republic of Belarus. were
analyzed and evaluated . It was shown that after the economic crisis in the Republic of
Belarus in 2011, inflation was transformed in the direction of strengthening the influence on
inflation by future inflation expectations. The forecast of inflation in the second half of 2013
was built.
Keywords: inflation, inflation expectations, money supply, consumer price indices,
exchange rate.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными
и
практическими
заданиями.
Основными
направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь на
2013 год определено, что главной целью Национального банка
Республики Беларусь в 2013 году является снижение инфляции с
помощью монетарных инструментов с учетом мер экономической
политики, принимаемых Правительством Республики Беларусь [1].
Значимость основной цели денежно-кредитной политики по
обеспечению ценовой стабильности обусловлена тем, что
стабильность стоимости денег является важной предпосылкой
эффективного функционирования экономики и устойчивого
экономического роста, тогда как ее отсутствие ведет к издержкам для
общества, которые значительны для экономик с высокими темпами
инфляции и не исчезают при их замедлении.
В условиях макроэкономической нестабильности, характерной
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для Республики Беларусь, субъекты хозяйствования и население
регулярно сталкиваются с проблемой прогнозирования темпов
инфляции в будущем. От точности оценок будущей инфляции зависят
результаты принимаемых решений, а, следовательно, и связанные с
этим реальные убытки и прибыли. Определение факторов инфляции и
ее прогнозирование имеет ключевое значение и для органов денежнокредитного регулирования. В этом заключается актуальность
выбранной темы исследования.
Новизна работы заключается в том, что в ней проанализированы
инфляционные процессы со стороны и денежных, и неденежных
факторов на современном этапе экономического развития Республики
Беларусь, а также оценено влияние кризиса 2011 года на изменение
инфляционных процессов.
Цели статьи. Целью исследования является анализ и оценка
факторов формирования инфляционных процессов в экономике
Республики Беларусь.
В качестве метода исследования был выбран эконометрический.
Данный метод обладает широкими возможностями по анализу
причинно-следственных связей между экономическими переменными
[2].
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. На сегодняшний день существует большое
количество исследований посвященных анализу инфляционных
процессов в Республике Беларусь. Однако в большинстве из них
исследования проводятся либо с использованием постулатов
монетаризма, либо неокейнсианства. Так, в работах [3], [4], [5]
моделирование
инфляционных
процессов
основывается
на
неокейнсианской кривой Филлипса, в то время как в работе [6]
инфляция рассматривается как процесс разбалансировке между
денежным предложением и спросом на реальные денежные остатки. В
исследовании [7] проведен анализ инфляционных процессов как со
стороны монетарных факторов, так и факторов издержек, однако
результаты не могут использоваться в настоящее время, так как
механизм денежно-кредитной трансмиссии претерпел существенные
изменения вызванные экономическими шоками 2009 и 2011 гг., что
продемонстрировано в работе [8].
В
настоящем
исследование
предпринята
попытка
проанализировать инфляционные процессы со стороны и денежных, и
неденежных факторов на современном этапе экономического развития
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Республики Беларусь, а также оценить влияние кризиса 2011 года на
изменение инфляционных процессов.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Работа по
достижению поставленной цели включала несколько этапов.
На первом этапе были разработаны теоретические модели
инфляции для Республики Беларусь. Модель была получена путем
адаптации представленной в [3] новокейнсианской кривой Филлипса
и уравнения обмена к белорусским условиям.
Исходя из уравнения обмена, предложенного И. Фишером, в
логарифмическом выражении инфляцию можно представить в
следующем виде:
(2.1)
где P - показатель инфляции, M - показатель денежного предложения,
V- скорость обращения денег, Q - реальный ВВП.
Уравнение обмена не учитывает такой фактор инфляции, как
инфляционные ожидания, которые является значительным, а зачастую
определяющим в формировании инфляционных процессов в
Республике Беларусь, что выявлено в исследованиях [4], [5]. Данный
фактор учитывается в новокейнсианской кривой Филлипса,
спецификация которой представлена в (2.2):
(2.2)
Переменные

и

представляют соответственно

инфляцию и инфляционные ожидания,
- разрыв выпуска,
остатки кривой Филлипса [5]. Как видно из формулы (2.2), часть
субъектов экономики имеют адатпивные инфляционные ожидания, а
часть - перспективные.
В уравнении обмена динамика инфляции объясняется лишь
монетарными факторами, в то время как в новокейнсианской кривой
Филлипса - немонетарными. На взгляд автора, для более полного
анализа факторов инфляции и моделирования инфляционных
процессов необходимо учитывать обе группы факторов. Таким
образом, инфляцию можно представить в следующем виде:
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(2.3)
где m - показатель денежного предложения, y - реальный ВВП.
На втором этапе были сформированы, оценены и адаптированы
для выполнения цели исследования временные ряды переменных,
включаемых в модель. В исследовании использовались месячные
наблюдения за период с января 2000 по июнь 2013 года.
В качестве показателя инфляции использовался индекс
потребительских цен. Данный выбор был обусловлен тем, что
согласно мировой практике показателем, характеризующим
инфляционные процессы в стране, традиционно выступает индекс
потребительских цен, который является агрегированным показателем
динамики стоимости широкого круга потребительских товаров и
услуг, непосредственно затрагивающим широкие слои населения.
В качестве показателей денежного предложения использовались
агрегаты денежной массы. По мнению автора, целесообразно
построение нескольких моделей инфляции с включением в них,
соответственно, следующих денежных агрегатов: М1, М2, М3. Это
позволит определить, какой из показателей денежного предложения в
наибольшей степени воздействуют на инфляцию, а также будет
способствовать повышению точности прогнозов.
Показателем адаптивных инфляционных ожиданий выступает
лаговая переменная индекса потребительских цен. Дискуссионным
является вопрос, какие показатели определяют перспективные
ожидания субъектов хозяйствования. В развитых странах
традиционно используется показатель учетной ставки, однако в работе
[7] был сделан вывод, что процентный канал трансмиссионного
механизма в экономике Республики Беларусь задействован слабо, в
отличие от канала обменного курса, который является значимым.
Поэтому в настоящей работе в качестве показатель перспективных
инфляционных ожиданий использовались номинальная ставка
рефинансирования
Национального
банка
и
номинальный
официальный обменный курс белорусского рубля к иностранной
валюте.
Использование
валютного
курса
представляется
экономически обоснованным, так как в Республике Беларусь
присутствуют значительные девальвационные ожидания, как со
стороны населения, так и субъектов хозяйствования.
В качестве иностранной валюты был выбран доллар США. Это
объясняется тем, что значительная часть расчетов по экспортноимпортным контрактам (более 50 процентов) осуществляется в
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Республике Беларусь в долларах США. Кроме того, обменный курс
белорусского рубля к доллару США является важнейшим
индикатором, определяющим поведение потребителей.
Для линеаризации трендов был осуществлен переход к
натуральным логарифмам временных рядов. Так как временные ряды
оказались нестационарными, был осуществлен переход к их
приростам.
На третьем этапе методом наименьших квадратов были
получены регрессионные модели индекса потребительских цен и
оценена их адекватность. Модели строились отдельно для каждого
денежного агрегата (М1, М2, М3), чтобы определить какой из
показателей денежного предложения в наибольшей степени влияет на
развитие инфляционных процессов. Процесс моделирования был
разбит на два этапа: на первом были построены модели индекса
потребительских цен и оценена их спецификация для периода с
января 2000 по декабрь 2010 года; на втором построенные модели
были скорректированы с учетом данных с января 2011 по июнь 2013
года. Необходимость разбиения процесса моделирования на два этапа
обусловлена экономическим шоком 2011 года, который привел к
существенным изменениям в динамике рассматриваемых переменных.
На четвертом этапе была спрогнозирована динамика
инфляционных процессов в Республике Беларусь во втором
полугодии 2013 года на основании построенных эконометрических
моделей.
В ходе исследования были получены следующие результаты:
построены и оценены модели индекса потребительских цен в
Республике
Беларусь.
Все
модели
обладают
хорошими
статистическими свойствами и могут использоваться для целей
прогнозирования динамики индекса потребительских цен;
наибольшее влияние на изменение прироста индекса
потребительских цен в период с 01.2000 по 06.2013 гг. оказывала
лаговая переменная прироста индекса потребительских цен.
Изменение ее прироста на один процент приводило к прямо
пропорциональному изменению прироста индекса потребительских
цен на 0,5 процента. В то же время ее влияние после 2011 года
снизилось. Это свидетельствует о том, что инфляционные ожидания
все большего количества субъектов экономики становятся
перспективными, что вызвано снижением доверия субъектов
экономики к национальной экономике, а также существенным
447

усилением девальвационных ожиданий в 2011-2013 гг.;
влияние фактора валютного курса также оказалось
значительным. Между приростом валютного курса и приростом
индекса потребительских цен существует прямая зависимость. Его
увеличение на 1 процент приводит к увеличению прироста индекса
потребительских цен на 0,29 процента. При этом в 2011-2013 гг.
влияние данного инфляционного фактора существенно увеличилось.
Это свидетельствует о возрастании влияния валютного канала
денежно-кредитной политики на инфляционные процессы после
корректировки обменного курса белорусского рубля к иностранным
валютам в 2011 году;
воздействие показателя реального ВВП на динамику индекса
потребительских цен после 2011 года существенно снизилось по
сравнению с 2000-2010 гг., что объясняется снижением темпов его
прироста. Между переменными существует прямая зависимость.
Увеличение на 1 процент прироста ВВП приводит к увеличению
прироста индекса потребительских цен на 0,07 процента;
среди показателей денежного предложения наибольшее
влияние на динамику индекса потребительских цен оказывал
денежный агрегат М1. Это можно объяснить тем, что он включает
наиболее ликвидную часть денежной массы, т. е. деньги, которые
непосредственно участвуют в обслуживании оборота товаров и услуг
и в большей степени отражают транзакционный мотив населения и
субъектов хозяйствования. Прирост на 1 процент денежного агрегата
М1 приводит к увеличению прироста индекса потребительских цен на
0,1 процент.
На основании построенных моделей осуществлен прогноз
динамики индекса потребительских цен в Республике Беларусь до
конца 2013 года.
В соответствии с расчетами, прирост потребительских цен за
2013 год составит от 13,3 до 14 процентов, что близко к целевому
уровню в 12 процентов, предусмотренному Указом Президента
Республики Беларусь "О важнейших параметрах прогноза социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2013 год".
Тем не менее, стоит отметить, что полученные результаты
свидетельствуют о том, что в целях выполнения в текущем году
прогнозного параметра по уровню инфляции от Национального банка
может потребоваться проведение более жесткой денежно-кредитной
политики.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. В процесі
конкурентної
боротьби
сільськогосподарські
підприємства
намагаються не втратити своєї частки на ринку та, при можливості,
навіть збільшити її. Одним із дієвих заходів є виробництво якісної
продукції. Але, постає питання як споживачам та клієнтам розрізнити
продукцію різної якості та як відображати в бухгалтерському обліку
витрати пов‘язанні із підтвердженням та підвищенням якості
продукції, яка виготовляється.
Враховуючи частоту випадків отруєння харчовими продуктами
особливої актуальності набуває тема якості продукції, в тому числі і
продукції,
яка
виготовляється
підприємствами
сільського
господарства. Основною проблемою є те, що споживачі при придбанні
(замовленні) продукції зовсім не забезпечені інформацією щодо якості
визначеної продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Питання якості
продукції і послуг останнім часом піднімаються все більше
вітчизняними і забіжними науковцями та практиками. Цим проблемам
присвячено велику кількість наукових робіт, зокрема І.Ю. Тимрієнко,
В.М. Пархоменко, В.Н. Войтоловський, Н.Ю. Анисимова, Н.А.
Морозова-Герасимович, Т.Д. Попова.
Цілі статті. Метою статті є визначення основних аспектів
методики обліку витрат на якість продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Якість продукції –
сукупність властивостей, які відображають безпеку, новизну,
довговічність, надійність, економічність, ергономічність, естетичність,
екологічність продукції тощо, які надають їй здатність задовольняти
споживача відповідно до її призначення
В методичних рекомендаціях з формування собівартості
продукції (робіт, послуг) у промисловості відсутні будь-які
рекомендації щодо складу та групування витрат на якість продукції,
порядку їх відображення в системі бухгалтерського обліку. Як показує
практика підприємства не проводять калькуляцію вартості ―якості‖
через відсутність типової методики обліку витрат на якість з метою
калькулювання собівартості готової продукції. Деякі дослідники
намагалися вирішити зазначену проблему, тому розглянемо їх
пропозиції щодо складу та облікового відображення витрат на якість
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продукції.
Морозова-Герасимович Н.А. [1] вважає, що доцільніше було б
побудувати облік витрат на забезпечення якості в такий спосіб:
аналогічно обліку інших комплексних витрат, наприклад,
загальновиробничих, передбачити в Плані рахунків окремий збірнорозподільчий рахунок ―Витрати на забезпечення якості‖ з виділенням
двох субрахунків до нього: ―Витрати на забезпечення заданого рівня
якості‖ і ―Втрати від невідповідності продукції‖.
Для
розробки
економічно
обґрунтованої
методики
бухгалтерського обліку витрат на якість значну роль відіграють ті
рахунки, на яких ці витрати відображатимуться. Так, І.Ю. Тимрієнко
[4] пропонує наступну структуру рахунку витрат на якість: 231 ХХХХ
YY: перші три знаки – номер рахунку за планом рахунків (231 –
основне виробництво); наступні чотири знаки – ХХХХ –
привласнюються на основі Державного класифікатору продукції та
послуг. потім два знаки – YY – з класифікатору ―Стаття витрат на
якість‖ (ці витрати включаються до виробничої собівартості у складі
інших витрат). До складу витрат на підтвердження та поліпшення
якості Тимрієнко І.Ю. відносить:
– інформаційні послуги, маркетингові дослідження;
– оплата за одержання кодів;
– виплати по сертифікації продукції;
– оплата розробки і оцінки вартості системи якості;
– оплата праці співробітників, які зайняті відповідним питанням;
– нарахування на заробітну плату;
– витрати на надання споживачам доказів відповідності
продукції
встановленим вимогам;
– витрати, пов‘язані з навчання персоналу питанням якості;
– інші подібні витрати [4].
Попова Т.Д. [3] також підтримує ідею створення збірнорозподільного рахунку для витрат на якість, але за дебетом якого
протягом місяця будуть відображатися всі витрати, пов‘язані з якістю,
а після закінчення місяця з його кредиту вони будуть списані на
рахунки ―Основне виробництво‖, ―Загальновиробничі витрати‖,
―Загальногосподарські витрати‖, ―Брак у виробництві‖, ―Витрати
майбутніх періодів‖ та ін.
Пархоменко В.М. [2] вважає, що не доцільно вести облік витрат
на якість на окремому збірно-розподільчому рахунку. Оскільки, це
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лише призведе до збільшення кількості синтетичних рахунків, і
відповідно до збільшення обсягу облікової роботи. Вчений вважає, що
найдоцільнішим для цього буде вести аналітичний облік на рахунках
витрат (рахунки 20/ТЗВ, 23, 24, 26, 91, 92, 93, 94), в розрізі ―Витрати
на якість‖.
Підтримуємо думку В.М. Пархоменка, щодо недоцільності
ведення обліку витрат на якість на окремому рахунку. Крім того,
вважаємо, що відображення витрат лише на рахунку 23
―Виробництво‖ також не є доцільним, оскільки не завжди такі витрати
можна віднести безпосередньо на окремий об‘єкт. У зв‘язку з цим
вважаємо, що витрати на підтвердження та поліпшення якості слід
обліковувати відповідно до стадій господарського процесу.
Враховуючи те, що витрати пов‘язані із підтвердженням та
поліпшенням якості можуть виникати на кожній зі стадій
господарського процесу вважаємо, що вони відповідно повинні
обліковуватися на різних рахунках бухгалтерського обліку.
До складу витрат на підтвердження та поліпшення якості
пропонуємо відносити:
– інформаційні послуги, маркетингові дослідження;
– оплата за одержання кодів;
– витрати на сертифікацію продукції;
– оплата розробки і оцінки вартості системи якості;
– витрати на заробітну плату персоналу, який займається
оприбуткуванням та
визначенням якості придбаних товарів;
– нарахування на заробітну плату;
– вартість придбаних кулінарних книг;
– витрати на перевірку зразків продукції;
– витрати, пов‘язані із навчанням персоналу питанням якості;
– витрати на підтвердження якості зразків;
– відрядження працівників пов‘язанні із вдосконаленням
навиків;
– витрати на надання споживачам доказів відповідності
продукції встановленим
вимогам;
– витрати, пов‘язані із навчанням персоналу питанням якості.
Враховуючи те, що витрати пов‘язані із підтвердженням та
поліпшенням якості можуть виникати на кожній зі стадій
господарського процесу вважаємо, що вони відповідно повинні
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обліковуватися на різних рахунках бухгалтерського обліку.
Запропонована нами методика облікового відображення витрат
на підтвердження та поліпшення якості наведена на рис. 1.
Процес організації бухгалтерського обліку витрат обігу та
виробництва на підприємствах сільського господарства поділяється на
три етапи: придбання сировини, виробництво та реалізація.
Відповідно витрати понесені на підтвердження та поліпшення якості
можуть виникати на кожному із зазначених етапів. Окрім цього до
початку здійснення господарської діяльності підприємство також несе
витрати пов‘язані із якістю продукції. До таких витрат можна віднести
витрати на інформаційні послуги, маркетингові дослідження, оплату
за одержання кодів, витрати на сертифікацію продукції, оплату
розробки і оцінки вартості системи якості. Вважаємо, що ці витрати в
системі бухгалтерського обліку будуть відображатися на рахунку 91
―Загальновиробничі витрати‖.
Після того як підприємство здійснило всі відповідні заходи для
забезпечення власної діяльності, починається безпосередньо процес
господарської діяльності. На першому етапі відбувається придбання
сировини та товарів для подальшої обробки в процесі виробництва чи
безпосередньої реалізації. На цій стадії можуть виникати витрати,
пов‘язані із якістю продукції, а саме: витрати на заробітну плату
персоналу, який займається оприбуткуванням та визначенням якості
придбаних товарів та нарахування на заробітну плату таких
працівників. Ці витрати необхідно обліковувати на рахунку 91
―Загальновиробничі витрати‖. Зазначений етап є досить важливим,
оскільки у випадку оприбуткування сировини, яка не відповідає
вимогам якості, продукція, виготовлена з неї буде також неякісною. У
зв‘язку з цим особливого значення на цій стадії набуває контроль
якості сировини, а основними витратами будуть витрати на
встановлення відповідності якості оприбуткованих товарів.
Другий етап – процес виробництва, на якому здійснюється
господарські операції, що пов‘язані зі створенням продукції і як
наслідок надання послуг громадського харчування.
На стадії виробництва підприємством здійснюються такі
витрати на якість продукції: витрати, пов‘язані із навчанням
персоналу питанням якості. Крім того вважаємо, що до витрат на
поліпшення якості слід віднести витрати на підвищення кваліфікації,
удосконалення навиків та пов‘язані з ними відрядження працівників.
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Підготовка до здійснення діяльності

Процес здійснення господарської діяльності

Придбання
– витрати на заробітну плату персоналу, який займається
оприбуткуванням та визначенням якості придбаних товарів;
– нарахування на заробітну плату

Виробництво – витрати, пов‘язані із навчанням персоналу
питанням якості;
– витрати на підтвердження якості зразків;
– відрядження працівників пов‘язанні із вдосконаленням
навичок;
– витрати на перевірку зразків продукції

Реалізація – витрати на надання споживачам доказів
відповідності продукції встановленим вимогам;
– витрати, пов‘язані із навчанням персоналу питанням якості
Рис. 1. Методика облікового
підтвердження та поліпшення якості

відображення

витрат

на

Такі витрати безпосередньо пов‘язані з процесом виробництва,
тому відображатимуться на рахунку 23 ―Виробництво‖.
На третьому етапі відбувається реалізація товарів та готової
продукції. На цій стадії також можуть виникати витрати пов‘язані із
якістю готової продукції. До них відносяться витрати на надання
споживачам доказів відповідності продукції встановленим вимогам та
витрати, пов‘язані із навчанням персоналу питанням якості. Такі
витрати слід відображати на рахунку 93 ―Витрати на збут‖.
Проведений аналіз показав, що в Україні відсутні будь-які
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рекомендації щодо складу та облікового відображення витрат на
поліпшення та підтвердження якості продукції.
Висновки. Вітчизняними та зарубіжними вченими дане питання
частково розглядалося, але в сфері сільськогосподарського
господарства такі дослідження відсутні. Це призводить до
ускладнення, а іноді й неможливості отримання інформації про
витрати на якість для прийняття рішень управлінським персоналом та
подальшого розвитку підприємства. З метою вирішення зазначеної
проблеми, з урахуванням особливостей діяльності підприємств
сільськогосподарського господарства нами визначено склад витрат на
поліпшення та підтвердження якості та запропоновано методику
відображення даних витрат в системі бухгалтерського обліку, яка
побудована на відображенні витрат пов‘язаних із якістю продукції
відповідно до стадій господарської діяльності таких підприємств.
1. Морозова-Герасимович Н.А. Методичні засади організації оперативного аналізу
затрат на забезпечення якості на плодоовочеконсервних підприємствах / Н.А.
Морозова-Герасимович // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – ғ 2(28). – С. 131137.
2. Пархоменко В.М. Якість продукції як основа виконання договірних зобов‘язань:
обліковий вимір / В.М. Пархоменко // Міжнародний збірник наукових праць ―
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу‖. –
Випуск 1(13). – с. 110-124.
3. Попова Т.Д. Учет затрат на качество / Т.Д. Попова // Бухгалтерский учет. – ғ 11. –
С. 71-72
4. Тимрієнко І.Ю. Обліковий аспект відображення витрат на якість продукції
підприємств переробної промисловості / І.Ю. Тимрієнко // [Електронний ресурс].–
Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009_3/40.pdf.
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Стаття присвячена дослідженню розкриття змісту економічних понять
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of view.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Одержання
високих фінансових результатів є основною метою діяльності
кожного господарюючого суб‘єкта. У фінансових результатах
знаходять пряме відображення всі сторони діяльності підприємства:
рівень його технології та організації виробництва, ефективність
системи управління, контролю за рівнем витрат та рівнем
реалізаційних цін, особливості господарського механізму та державне
регулювання розвитку певної галузі з огляду на її значення для
розвитку економіки країни. Функціонування підприємства, незалежно
від виду його діяльності і форми власності, в умовах ринку
визначається його здатністю приносити прибуток. В умовах ринкової
економіки прибуток є найважливішим фактором стимулювання
виробничо-господарської діяльності підприємства і створює
фінансову основу для його розширення, задоволення соціальних і
матеріальних потреб трудового колективу.
У ринковій економіці прибуток – кінцева мета і рушійний мотив
виробництва. Це основний показник ефективності будь-якої
організації. Прибуток є джерелом добробуту трудового колективу,
соціального і виробничого розвитку. Тому кожне підприємство, кожен
трудовий колектив буде прагнути до його отримання. Отримання
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прибутку дозволяє не тільки підтримувати виробничу діяльність
підприємства, але і задовольняти його різноманітні соціальні інтереси.
Тому підприємства та організації прагнуть до збільшення
одержуваного прибутку. Таким чином, прагнення отримати прибуток і
збільшити його є потужним фактором розвитку виробничої діяльності
підприємств. Цей стимул і визначає економічну і соціальну сутність
категорії прибутку [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Сутність категорії
"фінансовий результат" хвилює без винятку вчених усього світу.
Питання про економічну природу фінансових результатів розглядали
І. Бланк, С. Нікітін, В. Палій, Я. Соколов, Хендріксен Е. С. і Ван Бреда
М. Ф., М. Чумаченко та ін. Ці вчені акцентують увагу на дослідженні
сутності фінансових результатів з точки зору різних наукових шкіл.
Але це питання потребує подальшого розгляду й уточнення.
Категорія фінансового результату вимагає детального
дослідження на теоретичному рівні
основних підходів до визначення її економічного змісту та
порядку формування.
Цілі статті. Метою дослідження є розкриття змісту економічних
понять фінансових результатів, їх формування в умовах ринкової
економіки як з теоретичної, так і з практичної точки зору.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Головною
метою створення та подальшої діяльності будь-якого суб'єкта
господарювання, незалежно від виду його діяльності чи форми
власності, є отримання кінцевого фінансового результату. Фінансовий
результат діяльності підприємства характеризується показником
прибутку або збитку. Від розміру отриманого прибутку залежать
формування власного капіталу, виконання зобов'язань перед
бюджетом, фінансування інвестицій, а також платоспроможність
підприємства. Прибуток як головний показник ефективності
діяльності підприємства виступає і як критерій визначення рівня
виплат дивідендів, і як вирішальний фактор у процесі встановлення
рівня заробітної плати і винагороди адміністрації. Обсяг прибутку
підприємство одержує від основної діяльності, фінансових операцій,
іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій.
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Економічну категорію "фінансовий результат" різні науковці
трактують по-різному, проте вкладають однаковий зміст у своє
трактування (Табл.1).
Таблиця 1
Визначення сутності поняття «фінансові результати» у наукових
дослідженнях
Термін

Фінансовий
результат

Визначення
Прибуток – це сума, на яку доходи
перевищують пов‘язані з ними
витрати. Збиток – це перевищення
суми витрат над сумою доходу, для
отримання якого були здійснені ці
витрати.
Приріст або зменшення капіталу
організації в процесі фінансовогосподарської діяльності за звітний
період, який виражається у формі
загального прибутку або збитку
Виражений у грошовій формі
економічний підсумок господарської
діяльності організації в цілому та її
окремих підрозділів
Виражений у грошовій формі
економічний результат господарської
діяльності підприємства, обєднання,
організації в цілому чи його окремих
підрозділів
Це економічний підсумок виробничої
діяльності господарюючих суб‘єктів,
виражений у вартісній (грошовій)
формі
Становить різницю між загальною
сумою доходів і витратами на
виробництво і реалізацію продукції,
тобто його формування відбувається
внаслідок взаємодії багатьох
компонентів як з позитивним, так і з
негативним значенням

Джерело

П(с)БО 3 [2]

Манько С.О. [3]

Азріліян А.Н. [4]

Борісов А.Б. [5]

Тютюнник Ю.М.
[6]

Філімоненков О.С.
[7]

Отже, узагальнюючи всі розглянуті визначення, слід зазначити,
що фінансовий результат – це економічний підсумок виробничої
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діяльності суб‘єктів господарювання, який виражається у вартісній
(грошовій) формі.
Фінансовим результатом може бути прибуток або збиток.
Прибуток є найважливішим показником, який узагальнено
характеризує виробничо-фінансову діяльність підприємства. В
отриманому прибутку відображається виконання таких важливих
якісних показників, як підвищення продуктивності праці, зниження
собівартості та підвищення якості продукції, використання
виробничих фондів. Прибуток є основним джерелом розширення
основних і оборотних фондів, дієвим фактором, який стимулює
(шляхом створення та використання фондів економічного
стимулювання) до досягнення якомога вищих показників
виробництва, джерелом доходів державного бюджету [5].
У зв‘язку з цим однією з головних проблем сучасного
бухгалтерського обліку, як в практичному, так і в науковому аспектах
стає трактування та визначення фінансового результату діяльності
підприємства, зокрема таких понять, як прибуток і збиток. Велика
кількість визначень і підходів до дефініції суті фінансових результатів
вимагає чіткого законодавчого формулювання та обґрунтування
сутності вищезазначених категорій. Законодавство України, яке
регулює господарську діяльність суб‘єктів підприємництва і порядок
організації бухгалтерського обліку і звітності, з одного боку, і систему
оподаткування прибутку – з другого, під "прибутком" визначає два
різних економічних явища [5].
Прибуток є економічною категорією. Суть його в багатьох
літературних джерелах зводиться до того, що це частина вартості
додаткового продукту, додатковий продукт, виражений у коштах,
частина чистого доходу, одна з його форм тощо [5].
Прибуток як економічна категорія є грошовим вираженням
вартості реалізованого чистого доходу, основною формою грошових
накопичень суб‘єктів господарювання. Він характеризує дохідність
підприємства, окупність вкладених витрат і використаного майна в
результаті здійснення відповідних заходів.
Сума отриманого прибутку – це показник, який характеризує
результативність діяльності підприємства, тобто є фінансовим
результатом його підприємницької діяльності [5].
За рахунок прибутку формуються в значному обсязі бюджетні
ресурси
держави,
здійснюється
фінансування
розширення
підприємств,
соціально-культурних
заходів,
матеріальне
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стимулювання працівників тощо. Унаслідок цього в отриманні
прибутку мають бути зацікавлені не тільки трудові колективи
підприємств, а й держава. Прибуток як кінцевий фінансовий результат
діяльності суб‘єктів господарювання формується в результаті
взаємодії багатьох компонентів як з позитивним, так і негативним
значенням. Загальний прибуток підприємства – це кінцевий результат
діяльності підприємства.
Основною складовою загального прибутку є прибуток від
реалізації товарної продукції. На його величину впливають як
чинники, що не залежать від діяльності підприємства (зміни
державних регулюючих цін, природні, транспортні умови тощо), так і
ті, що належать до компетенції підприємств. Отже, роблячи висновок
з таблиці, збитки – це перевищення витрат, понесених підприємством
у процесі господарської діяльності над отриманими доходами, які
відображаються в пасиві балансу підприємства і зменшують його
власний капітал. Таким чином, слід зазначити, що переважна
більшість із наведених визначень кожної економічної категорії
різними авторами мають однакове значення, хоча подані вони з різних
точок зору.
На сьогодні існує низка питань теорії та практики обліку і
аналізу фінансових результатів підприємства, що недостатньо
досліджені та потребують детальних наукових розробок з
урахуванням сучасних умов діяльності підприємств.
Отже, висвітлити всю сутність економічного змісту фінансових
результатів в одному комплексному визначені практично неможливо.
Це пояснюється тим, що кожна точка зору пояснює певний аспект
поняття фінансових результатів та заслуговує на увагу. Але можна
зробити висновок, що зіставлення доходів із витратами в певному
періоді розкриває загальноекономічний зміст фінансових результатів.
1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій ғ291 від
30.11.99р.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати",
затв. Наказом МФУ від 31.03.99 ғ 87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http: // www. rada. kiev.ua.
3. Малярев ський Ю. Д. Фінансовий облік : навчально-методичний посібник для
самостійного вивчення дисципліни / Маляревський Ю. Д., Тютюнник П. С. – Х. :
ВД. "ІНЖЕК", 2003.
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А. Д. Шеремет. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 416 с.
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В настоящее время экономика большинства стран мира продолжает
переживать один из переломных моментов развития экономической системы –
мировой финансовый и экономический кризис, который считается самым серьѐзным
спадом со времѐн второй мировой войны. При этом если крупные предприятия, при
успешной докризисной активности, обладали определѐнным запасом прочности, то
малым компаниям в период кризиса становится особенно сложно продолжать свою
деятельность. Именно поэтому изучение влияния кризисов на деятельность малых
субъектов хозяйствования и разработка методов стимулирования их деятельности во
время кризисов является особенно важным на данный момент.
Ключевые слова: кризис, малое предпринимательство, поддержка,
финансирование.
Today the economy of the majority of countries goes through one of the crucial
moments of economic system development – world financial and economic crisis, which is
regarded as the most serious decrease since the World War II. In addition if large
enterprises, under the condition of pre-crisis successful activity, had some margin of safety,
it‘s especially difficult for small companies to further their activity in the period of crisis.
That‘s why examination of crisis effect on small business and development of their activity
stimulating methods is especially important at the moment.
Key words: crisis, small entrepreneurship, support, financing.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Мировой экономический
кризис 2008-2012 гг. затронул как крупные, так и малые предприятия
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различных форм собственности. Однако влияние кризиса на малые
предприятия подлежит отдельному рассмотрению, поскольку микро-,
малые- и средние предприятия составляют около 90% предприятий во
всех странах и являются важным источником производство и рабочих
мест
Кризис негативно отразился на деятельности малых
предприятий как развитых, так и развивающихся стран, проявившись
в ряде негативных последствий, которые можно свести к следующим:
1. Недостаток финансирования.
В большинстве стран наблюдалось ужесточение условий
предоставления кредитов. Правительства Снижение спроса и
сокращение занятости.
Снижение возможности
получения кредитов

Сокращение спроса со
стороны населения

Внедрение мер по
снижению издержек

Сокращение работников

Рис 1 Основные последствия кризисов для малых предприятий
Ограничение доступа к кредитам предприятий и домашних
хозяйств в сочетании с возрастающей неопределѐнностью привело к
резкому снижению спроса в США и постепенно перекинулось на
другие страны. В развивающихся странах, прежде всего, пострадали
предприятия, ориентированные на экспорт.
2. Рост безработицы. Падение спроса оказало серьѐзное
давление на деятельность предприятий и, как следствие, побудило их
принимать меры по снижению издержек. Одной из основных мер
стало
сокращение
численности
работников.
По
оценкам
Международной Организации Труда численность безработных во
всѐм мире возросла на 11 млн. человек в 2009 г., а к сентябрю 2010 г.
достигла своего исторического максимума и составила 210 млн.
человек.
Кризис отразился также и на спросе трудовых мигрантов,
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поскольку
притягательность
заграницы,
как
потенциально
привлекательного места работы уменьшилась. В 2009 г. объѐм
денежных переводов мигрантов сократился на 6,5%,и это было первое
годовое сокращение за последние 25 лет.
Для борьбы с кризисом правительства стран принимают
разнообразные меры, чаще всего объединѐнные в комплексные
программы финансового стимулирования. Эти меры направлены на
стабилизацию финансового сектора, а также на поддержку компаний
и работников в сфере реальной экономики. Многие из них нацелены
на поддержку предприятий всех размеров, другие ориентированы на
поддержку сектора микро-, малых и средних предприятий. Кроме
того, разрабатываются меры для поддержки отдельных секторов
(например экспортно-ориентированных), в которых значительную
долю производства занимают малые фирмы.
Эти меры можно разделить на 2 группы в соответствии с
проблемами, с которыми столкнулись малые предприятия под
воздействием кризиса, названными выше.
1. Меры по привлечению малыми предприятиями финансовых
средств.
1.1. Инвестиционное кредитование.
Многие страны старались обеспечить специализированные
кредитные учреждения достаточными ресурсами для кредитования
мелких заѐмщиков. Например, в Индии Центральный банк
предоставил Банку развития малого бизнеса 1,45 млрд. долларов для
преодоления последствий кризиса. Китайское правительство отменило
кредитные потолки для коммерческих банков, чтобы направить
дополнительные потоки кредитов в различные сферы, в том числе в
сектор малого бизнеса, и стимулировать вложение средств в
технические инновации. Европейский инвестиционный банк, который
прежде предоставлял банкам около 5 млрд. евро в год для
последующего кредитования малых и средних предприятий, увеличил
эту сумму до 7,5 млрд. евро в год на период с 2008 до 2011 гг.
Дополнительные финансовые средства выделяются как для того,
чтобы
оказать
помощь
сектору
малого
и
среднего
предпринимательства в период глобального экономического кризиса,
так и для того, чтобы усилить поддержку этих предприятий в
долгосрочной перспективе.
1.2. Кредитные гарантии.
В ходе кризиса правительства выработали новые и расширили
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старые программы по предоставлению правительственных гарантий
по кредитам. Например, сумма займа, обеспечиваемого по программе
кредитных гарантий в Индии, была увеличена вдвое и составила
примерно 200 тыс. долларов. Гарантия предоставляется в отношении
половины суммы кредита, а если речь идет о микрозайме до 10 тыс.
долларов, то в отношении 85 процентов суммы.
В Соединенном Королевстве действуют две крупные программы
поддержки малых и средних предприятий:
Программа обеспечения оборотного капитала (Working Capital
Scheme) предусматривает государственную гарантию в отношении 50
процентов стоимости краткосрочных займов, предоставляемых
коммерческими банками. Гарантии предоставляются в отношении
займов на общую сумму в 20 млрд фунтов, и данная программа
распространяется на компании с оборотом до 500 млн фунтов.
Программа финансирования предприятий (Enterprise Finance
Scheme) предназначена для более мелких фирм, с оборотом до 25 млн
фунтов, и предусматривает гарантии в отношении банковских
кредитов на оборотный капитал на общую сумму 1,3 млрд фунтов или
в отношении инвестиционных кредитов на сумму до 1 млн фунтов.
1.3. Участие государства в акционерном капитале банков и
предприятий.
Во многих странах правительствами приобретались доли в
акционерном капитале банков, пытающихся выжить, а в некоторых
случаях и нефинансовых компаний. Такая мера позволяет
предприятиям конвертировать долги в акционерный капитал и тем
самым укреплять свое финансовое положение. Например, на
Маврикии
правительство
приобретало
пакеты
акций
производственных предприятий, в особенности мелких и средних
текстильных фабрик, которые нуждалтсь в реорганизации из-за
слабого международного спроса на их продукцию. В Соединенном
Королевстве финансирование конвертации коммерческого долга в
акции было осуществлено инвестиционным фондом «Капитал для
предприятий» (Capital for Enterprise Fund). Для этого было выделено
75 млн. фунтов правительством и еще 25 млн. фунтов основными
коммерческими банками.
1.4. Финансирование экспорта.
Экономический спад в развитых странах привел к уменьшению
экспорта из развивающихся стран и, как следствие, сокращению
объема мировой торговли. Особенно заметно кризис отразился на тех
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товарах из развивающихся стран, которые обеспечивают высокую
занятость, в частности в секторах с большой долей малых
предприятий.
Сильно
затронутой
оказалась
текстильная
промышленность в Индии, Китае и ряде других стран. Для облегчения
положения экспортеров правительство Индии предоставило им
субсидии в виде двухпроцентных выплат на предотгрузочные и
послеотгрузочные
экспортные
кредиты.
Такие
субсидии
предоставлялись
в
отношении
экспортно-ориентированных
предприятий, обеспечивающего высокую занятость, а также малыми и
средними экспортным предприятиями.
2.
Меры по созданию и стимулированию спроса, а также по
поддержке занятости.
2.1. Государственные закупки.
Некоторые меры, осуществляемые правительствами стран,
направлены на расширение доли малых предприятий в поставке
товаров для государственных нужд. Например, мексиканская
программа стимулирования предусматривает, что по крайней мере 20
процентов своих закупок государство должно осуществлять у малых и
средних предприятий. Возможности выживания для мелких фирм
можно расширить также путем проведения небольших тендеров и
децентрализации процессов принятия решений в области закупок.
Правительство Соединенного Королевства в разгар кризиса начало
кампанию по регистрации малых предприятий на своем интернетпортале для закупок. В феврале 2009 года число предоставленных
возможностей для осуществления поставок превысило 100 тыс., и
стоимость многих контрактов составляла менее 100 тыс. фунтов.
2.2. Развитие инфраструктуры.
Многие из реализуемых в кризисное время программ
финансового стимулирования включают в себя меры по развитию
инфраструктуры, например строительство дорог, проведение
коммуникаций, строительство школ и домов. Данная форма
стимулирования не является новой, поскольку подобные меры
вводились ещѐ в США во время Великой депрессии.
Подобные стимулы обеспечивают занятость населения, как в
строительных организациях, так и в фирмах, занимающихся
производством машин, поставкой материалов для таких проектов.
2.3. Облегчение налоговой нагрузки.
Сокращение налогов приводит к улучшению ситуации с
оборотным капиталом для предприятий и повышению спроса среди
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потребителей. Поскольку налоги взимаются на разных уровнях
(налоги на прибыль, на производство, на добавленную стоимость, на
доходы от продаж и на импорт), для их сокращения у правительств
имеются самые широкие возможности. Многие из подобных мер
могут быть адресованы предприятиям всех размеров, однако
правительства понимают, что во многих случаях от них будет
выигрывать микро-, малый и средний бизнес.
Во время кризиса сокращение налогов и оптимизация их выплат
особо важно для предприятий. Естественно, подобное сокращение
налогов приводит к потере государственных доходов. Однако
зачастую государства, особенно в кризисное время, не так сильно
опасаются увеличения бюджетного дефицита, поскольку данные меры
приводят к улучшению деловой активности и сохранению занятости.
В 2008 – 2009 гг. правительства многих стран разными
способами снижали свои налоги. Например, в Индии сократили НДС
на четыре процента, а в Китае НДС для малых предприятий снизили с
4 – 6% до единой ставки в 3%.
Некоторые страны стимулируют экспорт за счѐт сокращения
налога на экспортное производство или за счѐт возврата пошлин на
импортные товары, используемые при производстве экспортных
товаров. Особое внимание при этом уделяется секторам, наиболее
сильно пострадавшим от кризиса. Китай, например, увеличил
налоговую льготу для экспортѐров текстильных и швейных изделий в
четыре раза.
В Корее в 2009 году ставка налога, взимаемого с малых
предприятий, снизилась на два процента и составила 11%, а в
последующем году она уменьшилась еще на один процент. Для
крупных предприятий ставка снизилась на три процента и составила
22%, а затем ее снизили еще до 20%.
В Сингапуре ставка корпоративного налога была уменьшена на
один процент и составила в результате 17%. Данная мера в сочетании
с действующей программой частичного освобождения от налогов, в
соответствии с которой компания освобождается от уплаты 75%
налога на еѐ первые 10 тыс. сингапурских долларов и от 50% налога
на последующие 290 тыс. сингапурских долларов, обеспечивает
режим пониженного налогообложения для микро-, малых и средних
предприятий.
В Канаде для малых предприятий сумма дохода, подлежащая
налогообложению по пониженной ставке в 11%, увеличена с 400 тыс.
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до 500 тыс. канадских долларов.
Таким образом, в разгар кризиса государства начали ещѐ
больше стимулировать деловую активность за счѐт сокращения
налогов и расширения сферы действия льготных систем
налогообложения.
2.4. Стимулирование занятости.
Хотя увольнения работников позволяют сократить расходы
предприятий, они негативно влияют на потребление и тем самым
продлевают кризис. Поэтому усилия, направленные на поддержку
занятости, выгодны как для сохранения благосостояния работников,
так и для сокращения кризисных явлений в этой сфере.
Чтобы избежать увольнений, во время кризиса многие компании
различных стран прибегали к сокращению продолжительности
рабочего времени. Хотя данная мера снижает уровень заработной
платы (тем самым, уменьшая нагрузку на фонд оплаты труда), всѐ же
работники имели возможность работать и получать заработную плату.
В некоторых странах работники, у которых сократилась рабочая
неделя, имеют право воспользоваться программами страхования по
безработице. Например, в Канаде работник, у которого рабочая неделя
сократилась до четырѐх дней, может получать пособие по безработице
за пятый день.
В Сингапуре, Японии, Великобритании правительства
предоставляют субсидии компаниям на сохранение старых и создание
новых рабочих мест. За каждого постоянного работника,
сохранѐнного в период спада, правительство предоставляет дотацию в
размере 12% от первых 2500 сингапурских долларов в заработной
плате [1].
В Японии была создана программа комплексных мер
стоимостью 16 млрд. долларов, направленная на расширение
профессиональной подготовки безработных, выплату пособий
уволенным работникам, не охваченным страхованием от безработицы,
предоставление компаниям субсидий на сохранение рабочих мест,
расширение создания рабочих мест.
В Южной Корее было выделено 3,5 млрд. долларов на создание
500 тыс. временных рабочих мест, расширение программ
профессиональной
подготовки
и
финансирование
системы
страхования по безработице.
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Рис. 2 Правительственные
предприятий в зарубежных странах

меры

по

поддержке

малых

Ещѐ одним способом снижения безработицы является
поддержка самозанятости. Во многих странах уже осознали ту
важную роль, которую могут сыграть в смягчении последствий
экономического кризиса начинающие предприниматели.
Однако такие молодые предприятия особо подвержены риску
разорения и особо нуждаются в поддержке государства.
Идеи для создания новых предприятий должны основываться на
реальных потребностях рынка, поэтому полезной в этом отношении
является концепция местного экономического развития, в
соответствии с которой местным властям необходимо определять
потенциал местного рынка.
Например, на Филиппинах правительство открыло во всех
провинциях так называемые справочные столы, чтобы направлять
возвращающихся мигрантов на новые места работы и давать им
рекомендации относительно самозанятости.
В Китае правительство поощряет возвращение уволенных
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работников из городов и промышленных зон в сельские районы и
помогает им создавать свои предприятия, предоставляя кредиты и
оказывая иную помощь. В Канаде государственная программа
стимулирования предусматривает выделение 10 млн. канадских
долларов
Канадскому
фонду
развития
молодежного
предпринимательства, который организует обучение начинающих
предпринимателей.
Выводы. Можно сделать вывод, что мировой экономический
кризис негативно повлиял на малые предприятия как в развитых, так и
в развивающихся странах. При этом, в развивающихся странах
больше всего пострадали экспортно-ориентированные предприятия в
силу их зависимости от спроса со стороны развитых стран.
Основными факторами, отрицательно сказавшимися на
состоянии малых предприятий во время кризиса стали ограничение
финансирования, снижение спроса и сокращение занятости.
В ответ на негативные проявления кризиса правительствами
стран были выдвинуты меры по поддержке малых предприятий.
Данные меры предполагали:
прямую (непосредственно через правительство) и косвенную
(через банки) финансовую поддержку малых предприятий с помощью
системы субсидирования и кредитования;
привлечение
малых
предприятий
к
участию
в
правительственных проектах, резервирование определѐнной доли
правительственных контрактов для малых предприятий;
поддержка проектов, обеспечивающих занятость населения,
предоставление субсидий на сохранение старых и создание новых
рабочих мест;
снижение налоговых ставок, возмещение налоговых платежей,
освобождение от определѐнных видов налогов.
1. Группа технической поддержки достойного труда и Бюро МОТ для стран
Восточной Европы и Центральной Азии; Программа развития устойчивых
предприятий, 2011. Москва, МОТ.
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Barbara Czekirda, Iryna Kovalchuk, Alex Makowiecki .
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i
Komunikacji Społecznej w Chełmie
GLOBALIZACJA JAKO JEDEN Z DETERMINANTÓW
ŹRÓDŁEM MIGRACJI
Migracja [łac.], wędrówka stała lub okresowa, a współcześnie
globalizacja staje się głównym czynnikiem procesu migracyjnego ,
rozszerzającego się na obszar kuli ziemskiej 1 . Globalizacja wymusza i
wpływa na różnorodność i formę migracji- od tej bezkonfliktowej aż do
migracji wymuszonej działaniami militarnymi.
Problem migracji jest różnie definiowany i zawsze ma charakter
rozszerzony. Nieco inaczej definiuje to słowo pani prof. Z. Krawczyńska –
Butrym, gdzie słowo „migracja‖ pochodzi od łacińskiego słowa migratio i
oznacza wędrówkę, czyli przemieszczanie się mieszkańców kraju lub
regionu. Z pojęciem migracji bardzo blisko związane jest pojęcie
„emigracja‖ – także pochodzące z języka łacińskiego (emigratio) i oznacza
dobrowolne opuszczenie kraju rodzinnego. Trzecim pojęciem bardzo ściśle
związanym z dwoma wcześniejszymi jest pojęcie imigracji ( z łaciny
immigro) i oznaczające przyjazd do obcego kraju w celu osiedlenia się w
nim na stałe. Imigracja jest wynikiem emigracji i razem z nią tworzy
procesy migracji ludności w świecie 2 .
Migracja w socjologii definiowana najogólniej babo jako zmiana
miejsca w strukturze społecznej i określana jako migracja pionowa, albo
jako zmiana miejsca zamieszkania i wówczas określana jako migracja
pozioma. Pierwsza jest zmianą w przestrzeni społecznego usytuowania
człowieka, zmianą jego statusu, miejsca w systemie „międzyludzkich
zależności, dystansów i hierarchii” 3 . Zależności i dystanse mogą być
postrzegane jako wynik pełnionych funkcji przez jednostkę lub grupę „w
ramach podziału pracy lub posiadanej władzy‖ 4 jak też ze względu na
posiadane przez jednostkę lub grupę bogactwo, wykształcenie, zdrowie lub
ze względu na ich niedostatek lub brak. Zmiany, jakie są efektem
przesunięcia pozycji społecznej mogą stanowić awans społeczny, gdyż
wiążą się z uzyskaniem wyższych kompetencji, wyższej pozycji
zawodowej, materialnej, ze wzrostem kapitału społecznego jednostki lub
grupy, ale mogą też oznaczać degradację, utratę dotychczasowych
standardów materialnych, przywilejów, uprawnień i szacunku przypisanego
do pozycji, utratę kapitału społecznego.
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Zmiana przestrzeni społecznego usytuowania, pozycji społecznej,
miejsca w hierarchii nie koniecznie oznacza równoległą zmianę miejsca
życia i przebywania, ale bywa pochodną, konsekwencją awansu lub
degradacji i jest wyznacznikiem (np. zamieszkanie w lepszej dzielnicy lub
w schronisku dla bezdomnych). I odwrotnie: zmiana miejsca zamieszkania
(w kraju i/lub za granicą) może, choć nie musi, powodować zmianę w
usytuowaniu społecznym, w pozycji społecznej w dotychczasowych
zależnościach, zbliżeniach i dystansach społecznych.
Ostatnio, obserwując wędrówki ludzi w poszukiwaniu pracy w ogóle
lub pracy lepiej opłacanej, częściej mówimy o migracji w drugim
znaczeniu, o migracji związanej ze zmianą miejsca w przestrzeni
geograficznej, terytorialnej, ze zmianą zamieszkania, pracy i życia.. Na
ogół, chodź nie zawsze jest to wystarczająco zaznaczane, równoległe ze
zmianą miejsca w przestrzeni geograficznej następują zmiany w
usytuowaniu społecznym, w przestrzeni społecznej, w społecznych
kontaktach i dystansach osób migrujących i zmiany te wiązać się mogą i z
awansem i z degradacją. W trakcie i w wyniku zmiany miejsca
zamieszkania dochodzi do zmiany zarówno podmiotów kontaktów
społecznych jak i charakteru kontaktów oraz do powstawania lub
pogłębiania jednych dystansów społecznych i niwelowania (zmiana relacji
z dawnych znajomych, nawiązanie nowych znajomości, wejście lub utrata
miejsca w grupie interesów).
Zmiana miejsca usytuowania społecznego lub terytorialnego może
dotyczyć: jednostek, rodzin a nawet całych grup społecznych, zwykle
narodowych lub etnicznych. W zależności od tego, kto dokonuje zmiany –
jednostka, czy grupa, konsekwencje migracji mogą mieć różny charakter.
Jednostka migrująca zmienia wiele lub niemal wszystkie relacje społeczne
(konieczność nawiązania znajomości w nowym środowisku). Grupa
migrująca (np. rodzina, przyjaciele) może zmieniać niewiele w relacjach
wewnątrz grupy 5 .
Migracje, zwane też wędrówką ludów, charakteryzowały dzieje
człowieka od zawsze. Obejmowały kolejne zmiany miejsca zamieszkania
całych lub części ludów i rodzin poszukujących dla siebie lepszej, bardziej
przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni życia. to one stały się „ potężnym
czynnikiem współkształtującym dzieje kontynentów, starożytnych imperiów i
nowożytnych państw, rodzin plemion i współczesnych wspólnot
narodowych” 6 .
Jednym z rodzajów migracji są migracje wewnętrzne 7 . Począwszy
od okresu uprzemysłowienia najczęstszym kierunkiem przesunięć
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strumieni ludzi był kierunek ze wsi do miasta. główną przyczyną o migracji
wewnętrznej było poszukiwanie zatrudnienia w rozwijającym się
przemyśle. Zjawisko to można było zaobserwować także w Polsce. Miało
ono miejsce zarówno z okresie deficytu pracy i ziemi na wsiach i w okresie
zaborów 8 i po roku 1918, gdy na nowo otworzono zręby polskiej
gospodarki, gdy zainicjowano budowę Gdyni i Centralnego Okręgu
Przemysłowego (COP). Również po roku 1945, w latach powojennej
odbudowy i rozbudowy miast i przemysłu po zniszczeniach wojennych,
potężna fala migracji wewnętrznych w Polce objęła ludność rolniczą
napływającą do miast.
Ostatnie miesiące wojny i okres powojenny charakteryzowały też
zupełnie inne, bo polityczne przyczyny zmiany miejsca zamieszkania przez
duże grupy ludności. Spowodowane były przesunięciem granic. Część
wschodnich terenów znajdujących się do roku 1939 w granicach Polski
stała się włączona do Związku Sowieckiego a część terenów należących
wcześniej do Rzeszy Niemieckiej znalazła się w granicach naszego kraju.
Wymusiło to eksodus wielkich rzeszy ludności z tak zwanych Kresów.
Ludność polska przemieszczała się głównie ze wschodu na zachód i północ
na tak zwane Ziemie Odzyskanie. Obejmowano gospodarstwa na terenach
wiejskich jak i osiedlano się w dużych miastach – między innymi we
Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie i innych miastach Polski Północnej i
Zachodniej. Na te tereny przemieszczali się również mieszkańcy Centralnej
Polski szukając dla siebie i swych rodzin lepszych warunków do
zamieszkania i życia po zniszczeniach wojennych.
Zatem okres po II wojnie światowej był w Polsce okresem dużej
mobilności przestrzennej, która spowodowana była przyczynami
ekonomicznymi (głównie poszukiwaniem pracy) i politycznymi
(przesunięciem granic). Już od końca lat 40., pominąwszy dodatkowe
impulsy migracyjne o charakterze politycznym, dominowały wewnętrzne
migracje ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy i, co należy dodatkowo
podkreślić, bezpieczeństwa socjalnego. Był to bowiem okres, gdy chłopi
nakłaniani różnymi restrykcjami do tworzenia kołchozów, pozbawieni byli
takich przywilejów socjalnych, z jakich korzystali robotnicy i pracownicy
zatrudnieni w państwowej gospodarce, także w państwowych
gospodarstwach rolnych.
Kierunek migracji wewnętrznych – z peryferyjnych terenów
wiejskich i z małych miast do centrów gospodarczych i edukacyjnych
utrzymuje się nadal 9 . Wielkie miasta stwarzają większe możliwości nie
tylko znalezienia pracy, ale też uzyskania wyższych płac. Dlatego migrację
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wewnętrzną w dalszym ciągu obserwujemy jako przepływ ludności z
obszarów wiejskich i peryferyjnie położonych miast do wielkich miast,
swoistych centrów, o większym niż na peryferiach potencjale
gospodarczym i dysponujących większą i korzystniejszą finansowo ofertą
pracy.
Jednocześnie w ostatnich kilkunastu latach należy odnotować coraz
wyraźniej obserwowany przeciwny kierunek przemieszczania się ludności
wewnątrz kraju: z miast na wieś. Dotyczy to okolic wielkich miast. Na
leżących w pobliżu terenach (gminach) wiejskich i w małych miasteczkach
lokują swe posiadłości i rezydencje bogaci ludzie, uciekający od zgiełku i
niewygód dużego miasta. Tendencja ma charakter rosnący.
Kierunek migracji z miasta na wieś ukazuje dodatkowo jeszcze inny
aspekt. Migracja wiąże się bowiem nie tylko ze zmianą miejsca
zamieszkania iż czynnikiem ekonomicznym (znalezienie pracy, wyższe
zarobki), ale też powoduje i symbolizuje zmianę położenia społecznego
osób migrujących. Poprzednio przemieszczenie ze wsi do miasta
utożsamiane było z awansem społecznym – lepszym dostępem do pracy, do
świadczeń socjalnych, do edukacji, kultury. Obecnie możemy zauważyć, że
migracja wewnętrzna związana jest z wcześniejszą zmianą położenia
społecznego osób migrujących i symbolizuje tę zmianę. Zamieszkanie w
rezydencji położonej w prestiżowej okolicy jest efektem, a zarazem
dowodem materialnego awansu. Stąd coraz wyraźniej obserwowana jest
tendencja do przenoszenia bogatszej klasy średniej poza tereny wielkiego
miasta. Zjawisko to prowadzi do „rozpraszania‖ miasta na tereny
podmiejskie i zauważane jest w wielu bogatszych krajach już od
kilkudziesięciu lat.
Kolejnym z rodzajów migracji są migracje zewnętrzne. Migracje
zewnętrzne to przemieszczanie się ludzi między poszczególnymi krajami,
łączące się z przekroczeniem granicy państwowej. Osoby przemieszczające
się między poszczególnymi krajami są jednocześnie emigrantami (w kraju
pochodzenia) i imigrantami (w kraju przyjmującym). Występują
równolegle, z wszelkimi tego konsekwencjami, w obu tych rolach – osoby
nieobecnej w kraju pochodzenia i „obcego‖ (cudzoziemca) w miejscu
aktualnego życia i pracy. Ta sytuacja wiąże się z ich usytuowaniem
społecznym, pozycją w strukturze społecznej poszczególnych krajów. Ma
to wpływ na ich sytuację społeczną i emocjonalną, sposób traktowania, a
nawet ich marginalizację, szczególnie w kraju przyjmującym, niezależnie
od ich formalnej pozycji w kraju pochodzenia, między innymi niezależnie
od poziomu wykształcenia, kompetencji zawodowych, dotychczasowego
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statusu społecznego. Status migranta jest zróżnicowany – inny w kraju, z
którego pochodzi inny w kraju, w którym przebywa. Był czas, w okresie
zamkniętych granic, gdy już sam wyjazd był traktowany jako podstawa i
szansa awansu.
Występują różne rodzaje migracji zewnętrznych. Sytuacja i status
migranta w kraju przyjmującym oraz w kraju pochodzenia zależą od wielu
czynników, a także uregulowań prawnych międzynarodowych i między
poszczególnymi krajami oraz od możliwości korzystania migranta z tych
uprawnień. W dużej mierze zależą także od przyczyn powodujących
zmianę miejsca/kraju pobytu, głównych celów wyjazdów, czas trwania
migracji oraz jej legalność. Biorąc pod uwagę tego rodzaju kryteria należy
przedstawić właściwe dla nich rodzaje migracji.
Jednym z rodzajów jest kryterium przyczyny decyzji migracyjnych,
który dzielimy na:
przymusowe
dobrowolne
Jeden z podziałów migracji uwzględnia kryterium dobrowolności
migracji – czy decyzja o migracji jest zależna bądź niezależna od
migrujących. Uwzględniając to kryterium dzielimy migrację na
dobrowolną i przymusową.
Migracja przymusowa oznacza zmianę miejsca zamieszkania (poza
krajem lub w kraju) wywołaną działaniami, naciskami o charakterze
politycznym lub administracyjnym( wyjątkową formą emigracji są
działania militarne niezależne od obszaru). Decyzja o zmianie miejsca
zamieszkania podejmowana jest pod presją czynników zewnętrznych lub w
wyniku nakazu, do którego zaliczyć można m.in.:
deportacje,
zesłania,
przesiedlenia, które na ogół dotyczą całych grup społecznych i są
efektem przyjętych aktów prawnych między krajami lub rozporządzeń
wewnętrznych;
ucieczki przed prześladowaniem na tle etnicznym, narodowym,
religijnym,
przed zagrożeniem utraty życia i/lub zdrowia (uchodźcy), przymus
zwykle nie jest poparty aktem prawnym, a decyzja ucieczki wynika z
doświadczeń własnych lub członków wspólnoty;
zmiany pod presją,
pod wpływem indywidualnego nacisku, na ogół na tle politycznym,
więżą się jednak z akceptacją kraju udzielającego zgody na pobyt
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(„paszport w jedną stronę‖, emigranci polityczni, azylanci);
handel ludźmi – stanowi on „część migracyjnego systemu, który
odzwierciedla się w nielegalnych transportach i przerzutach ludzi,
eksploatacji dzieci i kobiet przymusowej pracy, a nawet przymusowych
małżeństwach” 10 .
przemieszczenia w wyniku nakazów administracyjnych –
związanych z budową lub rozbudową obiektów przemysłowych,
komunikacyjnych (np. autostrad, wielkich zbiorników retencyjnych,
lotnisk);
Ostatni rodzaj przymusowej migracji ma charakter wewnętrzny,
poprzednie określają sytuację charakterystyczną dla migracji zewnętrznej.
Migracja dobrowolna podejmowana jest bez przymusu zewnętrznego, ze
względu na subiektywne poczucie dyskomfortu bardziej optymalnych
warunków życia, pracy, nauki, ale też jako ucieczka przed osobistymi
zobowiązaniami, konfliktami, trudnościami, ale czasem również przed
specyficznym, nie do końca uświadamianym naciskiem środowiska (moda
na wyjazdy, środowiskowe wzory sukcesu). Decyzje migracyjne występują
zwykle:
na tle różnic, dysproporcji wynagrodzenia między krajem
zamieszkania, a krajem poszukiwania pracy i zarobku,
na tle różnic w standardach życia czasem też w standardach pracy
i/lub nauki, a nawet ostatnio w standardach opieki,
na tle różnic w cenach produktów i usług (turystyka handlowa i
zdrowotna),
jako chęć sprawdzenia się, dowartościowania, imponowania
innym,
w poszukiwaniu rozwiązania (przez ucieczkę) aktualnie trudnej
sytuacji osobistej,
w celu łączenia rodzin,
w celu powrotu do ojczyzny przodków (repatriacja).
Jest kwestią podnoszoną przez wielu autorów, że wymienione
czynniki sprzyjające migracji mogą występować równolegle, w różnych
kombinacjach, ale też z dominacją jednego z nich. To prowadzi do
wskazania głównej przyczyny emigracji. Stanowi ona kolejne kryterium
podziału migracji.
W główną przyczynę wpisane są cele migracji, czyli oczekiwane
przez migrujących zyski, korzyści wynikające ze zmiany miejsca
zamieszkania. Według kryterium głównego celu migracji wyróżniane są
migracje ekonomiczne i migracje pozaekonomiczne.
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Kolejnym kryterium, jest kryterium głównego celu migracji
(ekonomiczne – pozaekonomiczne). Wyróżniamy tu podział w oparciu o
dominujące ostatnio ekonomiczne cele wyjazdów zagranicznych oraz inne
cele, dla realizacji których ludzie opuszczają swoją pierwotną ojczyznę.
Pierwsze współczesne fale migracji ekonomicznych obejmujące
większe grupy ludzi miały charakter ekonomiczny, a ich początek
datowany jest na lata 60. dziewiętnastego wieku. W Polsce objęły przede
wszystkim chłopów i miały szeroko rozumianą genezę ekonomiczno –
społeczną: odzwierciedlały „nękający polską wieś głód ziemi,
nieopłacalność uprawy, konflikt pomiędzy dworem a wsią, pobór, a także
przeludnienie” 11 . Wyjazdy chłopów za wielką wodę, do Ameryki
Północnej 12 i Brazylii, były wyrazem trudnej sytuacji bytowej, ale też
często nieadekwatnych i nierealnych wyobrażeń o dobrobycie i
bogactwach, które na nich tam czekają.
Równie ekonomiczne uwarunkowania miały fale migracyjne, jakie
rozpoczęły się na świecie w kilku ostatnich dekadach dwudziestego wieku.
Podejmowane były w celu poszukiwania pracy i zarobków wyższych niż w
krajach pochodzenia. Z tego względu określane są jako migracje
zarobkowe. Niezależnie od nazwy, nastawione były i są na korzyści
ekonomiczne i obejmują dwie grupy emigrantów:
„migrantów przeżycia”, których celem było zdobycie
jakichkolwiek środków dla zaspokojenia często podstawowych potrzeb
(wyżywienie, ubranie, remont mieszkania, długi); ta grupa migrantów
zwykle podejmuje decyzje pod presją bardzo trudnej sytuacji
ekonomicznej, co bywa traktowane jako przymus ekonomiczny,
„migrantów mobilnych”, którzy zmierzają do poprawy standardu
życia (dobry samochód, dom), zgromadzenia funduszy na inwestycje i inne
cele ukierunkowane na relatywne podwyższenie standardu życia 13 .
Przy charakterystyce migracji ekonomicznych bierze się pod uwagę
różne kryteria opisu informującego o bezpośrednich celach oraz okresie i
formie ich realizacji. Na tej podstawie wśród osób migrujących wyróżnia
się:
- migrantów zarobkowych – jadących, aby zarobić pieniądze, na
ogół bez planów zostawania. Wśród nich dodatkowo wyodrębnić można:
- migrantów kontraktowych – o w celach jak poprzednio, przy
czym wyjazd jest zorganizowany, a jego warunki ustalone na podstawie
kontraktu między zakładami/pracodawcami, a więc zarówno bezpośrednio
z migrantem, jak też z instytucją „wysyłającą‖, którą może być jego
macierzysty zakład bądź lokalny lub krajowy urząd pracy.
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- migrantów wahadłowych - „ludzi na huśtawce‖, którzy
wyjeżdżają do pracy na pewien okres, często bez jej legalizacji, przy
zachowaniu regularnych kontaktów z rodziną i miejscem zamieszkania
14 .
- migrantów handlowych – o bezpośrednich ściśle komercyjnych
celach migracji obejmujących zakup lub/i sprzedaż towarów poza własnym
krajem, w celach zarobkowych, lub też dla obniżenia własnych kosztów
utrzymania.
Do grupy migracji pozaekonomicznych należy zaliczyć te, których
cele nie są nastawione na bezpośrednie korzyści materialne, nawet
wówczas, gdy wyjazdowi towarzyszy efekt ekonomiczny. Główne
pozaekonomiczne cele decyzji migracyjnych ukierunkowane są na zmiany
w szeroko rozumianej aksjologicznej społecznej przestrzeni życia, na
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, wzrost kapitału społecznego i
poprawę standardu życia. Należą do nich:
migracje edukacyjne: nauka języka, uzyskiwanie kwalifikacji
zawodowych, prowadzenie badań naukowych – zorientowane na
zwiększenie szeroko rozumianego kapitału życiowego (wiedzy i
kompetencji zawodowych) osób migrujących;
migracje religijne – dobrowolne, wynikające z nakazów/potrzeby
pielgrzymowania – (turystyka pielgrzymkowa) wyjazdy mające na celu
wypełnianie praktyk religijnych lub dopełnianie praktyk wpisanych w
nakazy wiary ( na przykład pielgrzymka do Mekki) 15 , albo migracje
przymusowe, jeśli są wynikiem prześladowań, a ich celem jest
bezpieczeństwo wyznawania własnej wiary i wykonywania praktyk
religijnych;
migracje ekologiczne – wywoływane przez klęski żywiołowe i
katastrofy ekologiczne: tsunami, trzęsienia ziemi, awarie reaktora
atomowego; ich celem jest znalezienie nowego terenu życia w miejsce
zniszczonego lub okresowe przebywanie poza tym terenem do czasu jego
rewaloryzacji;
migracje patriotyczne – powroty do kraju ojczystego przodków,
gdy ludzie wracają z chęci inwestowania w ojczyźnie własnej lub
przodków, z tęsknoty za krajem, z chęci poznawania ojczyzny rodziców
czy dziadków, opanowania języka przodków, jak też z powodu idealizacji
obrazu utraconej ojczyzny;
migracje polityczne – jako efekt wojny, walki obozów
politycznych, ucieczki i przesiedlenia związanych ze zmianą granic – w
każdym przypadku w celu zapewnianie bezpieczeństwa fizycznego,
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ochrony życia i zdrowia własnego i bliskich;
migracje aksjologiczne – wyjazd z kraju jako sprzeciw wobec
zagrożenia wartości uznanych przez migranta za tradycyjne, sygnalizują to
ucieczki przed trudną do zaakceptowania „poprawnością polityczną‖ i
zmianą w strukturze społecznej i kulturowej własnego kraju. Z tego
powodu chce w najbliższej przyszłości zmienić w najbliższej przyszłości
miejsce zamieszkania 13% Brytyjczyków 16 ;
migracje dobrobytu – są odmiany migracji mającej na celu
poprawę standardów życia. Są to wyjazdy osób często w wieku
emerytalnym, do krajów „słonecznej pogody i czystego środowiska” oraz
lepszych perspektyw życia niż w ojczyźnie 17 . Te ruchy ludności można
nazwać „migracją dobrobytu‖, gdyż są efektem osiągniętego już wcześniej
wysokiego standardu ekonomicznego i poszukiwaniem satysfakcjonującej
konsumpcji.
Zmiana miejsca pobytu może, ale nie musi być stała. Powrót to kraju
pochodzenia następuje po zakończeniu realizacji zamierzonego celu lub po
ustaniu przyczyny, która stanowiła czynnik wypychający.
c. Kryterium czasu trwania migracji
Następnym kryterium podziału migracji jest okres jej trwania.
Wówczas wyróżniamy migrację:
stałą, osiedleńczą (z planami i intencją pozostania na stałe i życie
poza krajem pochodzenia),
okresową,
- długotrwałą – nie krótsza niż rok,
- krótkotrwałą – poniżej roku,
sezonową (zwykle związaną z sezonem prac w rolnictwie,
zbieraniem runa leśnego, obsługą ruchu turystycznego),
cyrkulacyjną – o charakterze cyklicznym, polegającą na
powtarzających się, krótkotrwałych wyjazdach.
Jeśli przyjmiemy, że migracją jest zmiana otoczenia społecznego, a w
przypadku migracji międzynarodowych przekroczenie granicy państwowej,
to czas trwania ma znaczenie drugorzędne. Migracją będzie też wyjazd za
granicę na kilka, kilkanaście dni, a w rejonach przygranicznych codzienne
przekraczanie granicy w związku z podejmowaniem pracy lub nauki po
drugiej stronie granicy, jak również przekraczanie granicy w celach
handlowych lub korzystaniem z tańszych usług, przy zachowaniu stałego
miejsca zamieszkania w swoim kraju 18 .
Jednakże nie wszystkie źródła uznają za migrację niemal każde
478

często następujące przekroczenie granicy państwowej. Niektóre z nich za
kryterium migracji przyjmują co najmniej trzymiesięczny pobyt w innym
kraju niż kraj pochodzenia. W związku z tym wyjazdy zagraniczne, których
okres pobytu jest krótszy niż 3 miesiące (misje dyplomatyczne, wojskowe,
pielgrzymki, wyjazdy turystyczne, artystyczne lub handlowe, trwające
krócej) nie są uznawane za migracje.
Następnym kryterium jest legalność. Istotnym kryterium statusu i
sytuacji migranta, głównie w kraju pobytu, jest jawność, legalność
migracji. Przyjmując to kryterium możemy wyróżnić migrację:
legalną,
nielegalną (nieuregulowaną – irregular migration) 19 ,
okres przejściowy: ubieganie się o azyl, okresowe pozwolenie na
pobyt, na zatrudnienie, na naukę.
Biorąc pod uwagę to, że legalność pobytu za granicą nie zawsze
odpowiada deklarowanym przez wyjeżdżającego celom wyjazdu, możemy
wyróżnić trzy sytuacje:
pierwszą – gdy wyjazd do kraju przyjmującego oraz podjęcie tam
pracy są legalne,
drugą – gdy wyjazd jest legalny, co oznacza, że jest zgoda na
pobyt, ale praca jest nielegalna, ponieważ migrujący nie uzyskał zgody na
podjęcie pracy zarobkowej,
trzecią – gdy wyjazd i praca są nielegalne.
Najbardziej korzystna, zarówno dla emigranta, jak i dla kraju
przyjmującego, jest sytuacja pierwsza. Migracja legalna i pozwolenie na
pracę stwarzają migrantowi najbardziej korzystne warunki, ponieważ status
migranta jest uregulowany prawnie i gwarantuje mu pełną ochronę w
zakresie tych uregulowań. Dotyczą one zazwyczaj wszystkich pochodnych
związanych z prawem pracy, a także wszystkimi innymi uprawnieniami i
prawami związanymi z pobytem w kraju przyjmującym (zasiłki na każde
dziecko w rodzinie, edukacja dzieci, opieka zdrowotna, zabezpieczenia
społeczne).
Jest więc rzeczą oczywistą, że legalność lub nielegalność pobytu
i/lub pracy wiąże się z uprawnieniami i zyskami migrantów i/lub brakiem
uprawnień, ryzykiem i/lub faktycznym wykorzystywaniem, zagrożeniem i
poniesionymi stratami. Zatem legalność lub nielegalność zatrudnienia
imigrantów ma wpływ na ich społeczny status oraz na indywidualne i
społeczne zyski i straty związane z migracją.
Również dla kraju przyjmującego legalność pracy stwarza sytuację
korzystną, ponieważ legalny pracownik płaci podatki oraz wymagane w
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danym kraju koszty ubezpieczeń społecznych i emerytalnych. Legalnością
zatrudnienia zainteresowan są także kraje pochodzenia migrantów.
Pracujący legalnie migranci zarabiają więcej i mogą przesyłać wyższe
transfery finansowe do rodzinnego kraju. Zdobywają też uprawnienia
emerytalne, co w przyszłości zapewni mu podstawę utrzymania po
zakończeniu pracy, a kraj pochodzenia odciąży od ewentualnych socjalnych
kosztów ich utrzymania.
Ostatnie kryterium to dostępności do informacji w kraju
przyjmującym. Różne kryteria opisu migracji, wielość jej celów i form nie
wyczerpują, jak się okazuje, jej różnorodności. Na uwagę zasługuje jeszcze
kryterium dostępu do informacji, ponieważ poziom informacji sprzyja lub
ogranicza funkcjonowanie migranta w kraju przyjmującym, a pośrednio
pozwala wskazać główny kierunek działań na rzecz migrantów.
Dość interesującą propozycję podziału migrantów zaproponowano w
analizie potrzeb cudzoziemców na Węgrzech 20 . Jako kryterium podziału
przyjęto dostęp do informacji i wzajemnego komunikowania
cudzoziemców w kraju przyjmującym, a konkretnie – brak lub istnienie
bariery językowej. Brak możliwości wzajemnego komunikowania uznano
za główne źródło problemów cudzoziemców. W związku z tym przyjęto
podział migrantów – na etnicznych Węgrów pochodzących z innego kraju,
a więc tych, dla których nie istnieje przeszkoda językowa w porozumieniu
się na Węgrzech – jako kraju przyjmującym – i na pozostałych imigrantów,
dla których głównym problemem jest komunikowanie się w kraju, do
którego przyjechali.
W pierwszej grupie imigrantów wyróżniono trzy podgrupy. Do
pierwszej zaliczono osoby pracujące zwykle na czarno, bez zabezpieczeń
socjalnych, znajdującego prace w budownictwie i sezonowo w rolnictwie.
Są to częściej kobiety niż mężczyźni. Nie nawiązują kontaktu z Biurem
Imigracyjnym i nie korzystają z pomocy żadnych organizacji. Zarobki
przesyłają do kraju pochodzenia. Do drugiej grupy zaliczono imigrantów,
którzy regularnie znajdują zatrudnienie na Węgrzech, uzyskują pozwolenie
na pracę i mają stały kontakt z Biurem Imigracyjnym. Część z nich,
szczególnie młodsi, mają w planach osiedlenie się w kraju przyjmującym.
Trzecia podgrupa to osoby studiujące na węgierskich uniwersytetach,
kolegiach i studiach doktoranckich. Korzystają one z pomocy finansowej
swoich rodziców, a także z finansowego i pozafinansowego wsparcia rządu
węgierskiego i organizacji pozarządowych. Dość często kontaktują się z
Biurem Imigrantów i korzystają z wielu źródeł informacji, także
internetowej.
480

Druga grupa to cudzoziemcy nieznający języka węgierskiego,
pochodzący z krajów niezwiązanych etnicznie z Węgrami. W związku z
tym nie są w stanie korzystać z wielu niezbędnych informacji dotyczących
rynku pracy, ale też niewiele korzystają z pomocy, ale też niewiele
korzystają z pomocy organizacji pozarządowych, ponieważ ze względu na
istniejącą barierę językową nie dociera do nich oferta tych organizacji. Stąd
główny program działań na ich rzecz stanowią, podobnie jak dla osób ze
statusem uchodźcy, bezpłatne kursy nauki języka węgierskiego. Główna
uwaga skierowana jest na imigrantów z Azji, ponieważ stanowią oni 10%
wszystkich imigrantów na Węgrzech, przy czym ponad połowa, czyli 5,5%
to przybysze z Chin. Znajdują oni zatrudnienie głównie w handlu
detalicznym i w cateringu. Podobny rodzaj zatrudnienia imigrantów z Azji
obserwujemy tez w Polsce 21 . Dla całego procesu migracyjnego
głównym czynnikiem wyzwalający jest powszechny proces globalizacji,
który u progu XX i XXI wieku odgrywa najistotniejszą rolę
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах
ринкової економіки особливо важливого значення набувають
проблеми обліку витрат в сільському господарстві, пов‘язані зі
специфікою галузі, а також з її місцем в економіці Україні.
Раніше діюча вітчизняна система обліку витрат на виробництві
повністю відповідала вимогам централізованого управління
економікою, забезпечувала отримання інформації про фактичні
витрати на продукцію (роботи, послуги) в основному для цілей
державного ціноутворення. Проблема полягала в тому, що значна
частина цієї інформації не була затребувана і тому не
використовувалась в обліку. Це стало однією із основних причин того,
що на виробництві не знайшли широкого відображення теоретичні
розробки різноманітних методів обліку витрат цього періоду
В умовах обмеженості ресурсів і досягнення планової
ефективності виникає потреба постійного порівняння понесених
витрат і отриманих результатів. Ця проблема посилюється під
впливом інфляції, коли дані про виробничі витрати необхідно
повсякденно порівнювати з майбутніми витратами, що значною мірою
залежить від впливу зовнішнього середовища. Можливість усунення
або передбачення впливу багатьох негативних внутрішніх і зовнішніх
факторів з‘являється завдяки раціонально-організованому обліку
витрат на виробництво.
Нині сільськогосподарські підприємства потребують суттєвого
реформування структури управління господарською діяльністю. При
цьому велике значення має визначення мінімальної величини
виробничих витрат на підприємствах, оскільки матеріальні витрати на
цих підприємствах займають найбільшу питому вагу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Значний внесок у
дослідження питань методології обліку витрат на виробництво
продукції, зробили такі вітчизняні вчені, як: Дем‘яненко М., Маренич
Т., Огійчук М., Пушкар М., Саблук П., Розова О., Юрківський О.,
Моссаковський В., Радченко О. та ін.. В їх наукових працях
висвітлюються найбільш актуальні та проблемні питання щодо обліку
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витрат
на виробництво продукції. Вчені розглядають загальні
положення щодо методики ведення обліку та особливості побудови
обліку на сільськогосподарських підприємствах.
Вченими зроблено значний внесок до теоретичного та
практичного
обґрунтування
питань,
пов'язаних
з
сільськогосподарськими
аспектами
фінансово-господарської
діяльності підприємств.
Цілі статті. Метою статті є розробка напрямів удосконалення
обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сільське
господарство забезпечує потреби населення в продуктах харчування,
надає сировину для промисловості. Воно має специфічні особливості,
що впливає на ведення бухгалтерського обліку. Для нього характерна
сезонність виробництва, розрив між періодами виконання
технологічного процесу та отримання готової продукції. Виробничі
витрати в сільському господарстві здійснюються тривалий час
причому дуже нерівномірно, технологічний процес залежить від
природних умов і практично не може бути прискорений за рахунок
інтенсифікації. Тому досить важливу роль відіграє організація обліку
на підприємстві. При цьому важлива правильність обліку витрат на
виробництво певного виду продукції, облік оприбуткування,
калькуляція собівартості виробленої продукції.
Основною метою обліку витрат є визначення собівартості
продукції, контроль за її формуванням, управління витратами та на їх
основі – доходами.
Як було уже зазначено вище, на сучасному етапі розвитку
економіки особливу актуальність набуває проблема вдосконалення
обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.
Однак Я. Соколов вважає, що в умовах переходу економіки до
ринкових відносин обчислення собівартості стає непотрібним [8].
Конкуренція робить калькуляцію майже беззмістовною, оскільки ціна
формується в цьому випадку під впливом попиту та пропозиції, а сама
по собі фактична собівартість на ціну реалізації не впливає. Куплені
ціни обумовлені колишньої кон'юнктурою, а не реальним фінансовим
станом підприємства в даний момент. Виходячи з вище зазначеного,
можна сказати, що обчислення собівартості є важливим і необхідним.
Що ж стосується браку реальності показника через великий розрив
між датами понесення витрат і виходу продукції, то можливе
484

застосування індексу перерахунку витрачених коштів до реальної їх
вартості.
У сучасних умовах ринкової економіки від обліку залежить
подальший механізм отримання прибутку. Обчислення собівартості
продукції є заключним етапом бухгалтерського обліку процесу
виробництва. При обчисленні собівартості необхідно керуватися
Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання
собівартості продукції сільськогосподарських підприємств [2]. До
обчислення фактичної собівартості продукції виконуються підготовчі
роботи, призначення яких полягає в обчисленні суми витрат на
виробництво окремих видів продукції.
При розрахунку величини витрат, які підлягають включенню до
собівартості
конкретного виду продукції, важливо, щоб всі
підприємства однаково сприймали момент завершення виробничого
процесу. Умовно прийнято цей момент позначати словом «франко».
Усі наступні витрати на виконання операцій з підготовки продукції до
реалізації та її проведення відносяться на витрати по збуту. Якщо ці
операції здійснюються за плату, їх розглядають як виконання робіт на
сторону з відображенням у складі доходів.
Зниження собівартості для сільськогосподарських організацій,
незалежно від їх організаційно-правової приналежності –
найважливіший резерв зростання прибутку підприємств та
підвищення рентабельності.
Виробничий облік складається з обліку витрат на виробництво в
самих різних аналітичних угрупованнях і калькулювання собівартості
продукції. Існують різні думки щодо взаємозв'язку цих складових
виробничого процесу. Дослідники виробничого обліку, які
розглядають його в нерозривній єдності з калькулюванням, зазвичай
посилаються на класиків бухгалтерського обліку.
Наприклад, А.А. Додонов, доводячи нерозривність обліку витрат
і калькулювання, писав що ж стосується калькулювання фактичної
собівартості одиниці продукції, то воно здійснюється шляхом ділення
загальної суми витрат, що потрапляють на відповідний вид продукції,
на кількість цієї продукції [3]. І далі, воно представляє не що інше, як
завершальний етап обліку витрат на виробництво, а тому правильність
визначення останніх зумовлює і правильність калькулювання. Тому
калькулювання не можна розглядати відокремлено від методу обліку
витрат на виробництво.
Облік витрат є базою для калькуляції собівартості, яка в свою
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чергу, представляє результат обліку витрат на виробництво продукції.
Визначивши собівартість продукції і проаналізувавши причину її
зміни в порівнянні з іншими звітними періодами, здійснюється
розрахунок планових витрат на майбутній рік. Планування є
необхідною складовою управлінського процесу на підприємстві.
Прикладом є те, що сільськогосподарську продукцію враховують
протягом року за плановою собівартістю.
При цьому планування має бути досить гнучким у сучасних
умовах, а в сільському
господарстві враховувати особливості виробництва.
У зв'язку із залежністю виробництва від природних умов,
сільське господарство має високий рівень виробничого ризику в
порівнянні з іншими галузями економіки.
Отож,
враховуючи
діяльність
сільськогосподарських
підприємств, доцільно використовувати метод обліку витрати за
місцями виникнення і центрами відповідальності (сегментами).
Застосування даного методу в практиці управлінського обліку
дозволить підвищити точність калькуляційних розрахунків,
застосовувати різноманітні методи розподілу непрямих витрат по
структурних підрозділах і видах продукції та проводити аналіз і
контроль результатів діяльності окремих центрів відповідальності.
При цьому класифікація витрат за центрами відповідальності
ґрунтується на тому, що: «виробнича бригада є і центром
відповідальності, і місцем виникнення витрат, але ділянка, що
складається з декількох госпрозрахункових бригад, цех, що
складається з декількох ділянок, є центрами відповідальності ‖ [3].
Витрати виробництва досить важко скоригувати протягом
одного виробничого циклу, що впливає на ефективність виробництва
продукції. Тільки аналіз проблемних статей витрат з їх конкретних
елементів зможе вказати сільськогосподарським підприємствам
шляхи і способи доцільного і розумного використання цих витрат у
виробництві. Якщо керівникам підприємств потрібно приймати якесь
економічно важливе рішення, а необхідної інформації недостатньо, то
це може призвести до значних помилок.
Висновки. Агропромисловий комплекс потребує включення до
системи контролю таких витрат, яких немає в деяких галузях
економіки, а саме витрат, пов‘язаних із збереженням ґрунтів.
Витрати на виконання робіт з поліпшення стану земельних
ресурсів мають обов‘язково входити до складу витрат. Зазначимо, що
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правильний облік виробництва є основним для отримання достовірних
даних про виробництво. Достовірність і своєчасність обліку дозволяє
контролювати і регулювати на певних стадіях виробництва, які є
складовими собівартості продукції.
Отже, враховуючи всі ці проблеми, потрібно внести зміни до
нормативно-законодавчих актів України, які враховували б галузеві
особливості сільськогосподарських підприємств та сприяли
спрощенню й ефективності обліку витрат
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
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Контроллинг, 2010. - 264 с.
4. Нападовська Л.В. Управлінський облік: монографія / Л.В. Нападовська// . —
Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. — 450 с.
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Розглянуто актуальні питання обліку і контролю біологічних активів в
рослинництві. Досліджено особливості оцінки біологічних активів в рослинництві.
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Pressing questions are considered of account and control of biological assets are
considered in a plant-grower. The features of estimation of biological assets are
investigational in a plant-grower. Suggestions are worked out in relation to the improvement
of account and control of biological assets in a plant-grower.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. На
сьогоднішній день в умовах ринкової економіки виникає необхідність
удосконалення обліку і контролю на сільськогосподарських
підприємствах в Україні. Виокремлення біологічних активів в окрему
обліково-аналітичну групу та впровадження принципово нового
порядку їх бухгалтерського обліку обумовили необхідність внесення
суттєвих змін в організацію всіх етапів облікового-контрольного
процесу. Серед найбільш дискусійних питань слід відзначити ряд
методологічних і практичних питань, пов‘язаних з веденням обліку і
контролю біологічних активів рослинництва, зокрема їх оцінки,
визнання фінансових результатів тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми. Питання обліку і
контролю біологічних активів розглядали такі вчені, як: А. Гнатюк [6],
С.Ф. Голов [7], О.В. Дудкевич [8], В.М. Жук [9], М.Ф. Огійчук [11],
П.Л. Сук [12] та ін. Вони досліджували методику оцінки та визнання
біологічних активів, визначення фінансових результатів від
сільськогосподарської діяльності тощо. Проте не мають однозначного
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вирішення питання оцінки та обліку, проведення контролю
біологічних активів в рослинництві, як окремого виду активу, який
має специфічні особливості функціонування.
Цілі статті. Метою статті є дослідження актуальних питань
обліку і контролю біологічних активів рослинництва, а також
обґрунтування напрямків їх удосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. За галуззю
виробництва біологічні активи поділяються на дві групи:
рослинництва (рослини), тваринництва (тварини).
У рослинництві є біологічні активи поточні і довгострокові.
Поточні біологічні активи рослинництва – це такі, що здатні
давати сільськогосподарську продукцію та / або додаткові біологічні
активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом
періоду, що не перевищує 12 місяців. Усі інші біологічні активи в
рослинництві, які не є поточними, відносяться до довгострокових
біологічних активів [10, c. 35].
На сьогодні при розгляді П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖ та
облікової практики у цій сфері можна виділити такі проблеми,
насамперед це те, що існує відсутність чітко визначених об‘єктів
обліку та відповідно рахунків, на яких вони обліковуються; проблеми
оцінки біологічних активів; відображення даних про біологічні
активи у фінансовій звітності, реєстрах аналітичного та синтетичного
обліку; визначення витрат і доходів в аграрному секторі від
біологічних активів [9, с. 312].
У бухгалтерському обліку біологічних активів найбільш
актуальним питанням є їх оцінка. П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖ [3]
передбачало (пункт 10), що біологічні активи відображаються на дату
проміжного і річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною
на очікувані витрати на місці продажу. Такий підхід викликав велику
дискусію серед учених-теоретиків [6; 7; 8], тому Міністерство
фінансів України наказом від 18 березня 2011 р. ғ372 внесло зміни в
П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖, якими передбачено, що біологічні
активи, при їх первісному визнанні, оцінюються за справедливою
вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, або за
первісною вартістю (по довгострокових біологічних активах) чи за
виробничою собівартістю сільськогосподарської продукції.
Таким чином, в даний час підприємство може самостійно
вирішувати питання про оцінку біологічних активів за справедливою
489

вартістю або за собівартістю.
Оцінка сільськогосподарської продукції за справедливою
вартістю або цінами реалізації штучно збільшує суму прибутку
підприємства, яку визначають на стадії виробництва, в той час як всі
інші галузі (крім сільського господарства) вираховують фінансовий
результат на стадії реалізації.
Сільське господарство має ту особливість, що в ньому
калькулюють собівартість продукції один раз на рік – станом на 31
грудня. Отже, під час оприбуткування сільськогосподарської
продукції з виробництва фактична її собівартість невідома. Тому
потрібно шукати іншу ціну. Такою ціною може бути планова
собівартість одиниці продукції, яка при добре налагодженій
економічній роботі мало відрізняється від фактичної собівартості. Це
підтверджує багаторічна практика сільськогосподарських підприємств
[8, c. 71]. Проте, звичайно, відхилення матимуть місце практично у
всіх господарствах.
На рахунках бухгалтерського обліку пропонується робити такі
записи: оприбутковано сільськогосподарську продукцію від урожаю в
оцінці за плановою собівартістю: дебет рахунку 27 ―Продукція
сільськогосподарського виробництва‖ і кредит рахунку 23
―Виробництво‖. В кінці року визначається фактична собівартість
сільськогосподарської продукції. На суму корективу доводиться
планова собівартість до фактичної: дебет рахунку 27 ―Продукція
сільськогосподарського виробництва‖, якщо продукція залишилася на
складі; дебет рахунку 90 ―Собівартість реалізації‖, по переданій
продукції; дебет рахунку 23 ―Виробництво‖, по продукції
використаній на виробництво та переробку; і кредит рахунку 23
―Виробництво‖.
Якщо виявиться, що фактична собівартість продукції нижча від
планової, то на суму корективу роблять аналогічні записи, але
методом ―сторно‖. Таким чином доводять планову собівартість до
рівня фактичної.
Згідно П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖ (пункт 11) поточні
біологічні рослинництва визначаються і відображаються як
незавершене виробництво, тобто їх обліковують за дебетом рахунка
23 ―Виробництво‖. Отже, немає потреби до рахунку 21 ―Поточні
біологічні активи‖ мати субрахунок 211 ―Поточні біологічні активи
рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю‖.
Потреба в оцінці поточних біологічних активів рослинництва, а
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також інших активів може виникнути лише в окремих випадках, а
саме: залучення внесків до статутного капіталу; продаж підприємства;
вихід з підприємства засновника; визначення розміру застави під час
кредитування [9, c. 132].
За потреби активи можна показати у необхідній оцінці. Для
цього достатньо зробити відповідні розрахунки, результати яких не
відображати на рахунках бухгалтерського обліку.
Біологічні активи − це живі організми – рослини, які
функціонують на другій стадії, створюючи новий продукт шляхом
фотосинтезу. Стадії посівів і збирання урожаю за економічною суттю
аналогічні, як і в будь-якому виробництві. Втрати продукції під час
збирання урожаю, її сушіння, очищення, сортування є складовою
технологічного процесу і не можуть обліковуватися як нестачі. Тому
зменшення маси продукції в результаті виконання технологічних
операцій має зменшувати її вихід з виробництва. На рахунках
бухгалтерського обліку такі витрати слід відображати методом сторно
за дебетом рахунка 27 ―Продукція сільськогосподарського
виробництва‖ і кредитом рахунка 23 ―Виробництво‖.
Довгострокові біологічні активи (далі – ДБА) рослинництва
включають: сади (насіннячкові кісточкові культури), ягідники,
виноградники, плантації хмелю, дерева в лісі (лісовий масив).
ДБА обліковуються на рахунку 16 ―Довгострокові біологічні
активи‖, на якому незрілі ДБА об‘єднуються в одну групу і
показуються окремо у складі ДБА [11, с. 220].
Витрати на формування та придбання ДБА відображаються в
обліку капітальних інвестицій за дебетом субрахунку 155 ―Придбання
(вирощування) довгострокових біологічних активів‖.
Витрати на закладання і вирощування багаторічних насаджень,
зібрані за дебетом субрахунку 155, в кінці року включають до вартості
незрілих ДБА: дебет субрахунків 165 ―Незрілі довгострокові
біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю‖ або 166
―Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за
первісною вартістю‖ та кредит субрахунку 155 ―Придбання
(вирощування) довгострокових біологічних активів‖. Так роблять
щороку до досягнення насадженнями віку зарахування до складу ДБА
рослинництва.
Такий порядок щорічної дооцінки ДБА відмінний від інших
об‘єктів капітальних інвестицій. Тому, вважаємо, що витрати на
закладання і вирощування багаторічних насаджень доцільно
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обліковувати за дебетом субрахунка 155 ―Придбання (вирощування)
довгострокових біологічних активів‖ до переведення їх у плодоносні
насадження. І тільки після прийняття їх як зрілі ДБА рослинництва
робити запис по дебету рахунка 16 ―Довгострокові біологічні активи‖
з кредиту субрахунку 155.
По зрілих ДБА рослинництва можна продавати урожай, який
знаходиться на деревах у саду, аналогічно як і за поточними
біологічними активами рослинництва. У зв‘язку з тим, що ДБА
рослинництва відносяться до необоротних активів, то їх використання
може бути на умовах оренди.
Не менш важливою проблемою в обліку біологічних активів
рослинництва є те що, в сільськогосподарських підприємствах
застосовуються спеціалізовані форми первинних документів,
більшість з яких не відповідає вимогам П(С)БО 30. Потрібно
розробити нові форми, які будуть забезпечити керівника та
бухгалтерію інформацією для прийняття ефективних управлінських
рішень.
Вирощування сільськогосподарських культур пов‘язане з
виконанням робіт. Їх обсяг часто залежить від природних факторів –
температура, дощові опади, якість ґрунту тощо. Тому під час
контролю в рослинництві необхідний контрольний обмір робіт з
метою обґрунтованості їх обсягу і якості.
Стан біологічних активів рослинництва можна оцінити лише
шляхом огляду. Відтак, важлива роль відводиться вибірковому та
суцільному спостереженню, що дозволяє вивчити натуральний стан
активів. Він постійно змінюється – рослина росте і набуває нові
якості.
Документальний контроль біологічних активів рослинництва
доцільно проводити у такій послідовності: первинні та зведені
документи, реєстри аналітичного і синтетичного обліку, головна
книга, звітність.
Порядок застосування спеціалізованих форм первинних
документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів у
сільськогосподарських підприємствах викладено у методичних
рекомендаціях [5].
Введення багаторічних насаджень в експлуатацію здійснює
комісія, яку призначає керівник підприємства. Комісія складає Акт
приймання довгострокових біологічних активів рослинництва
(багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (форма
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ғДБАСГ-1).
Акт готують декілька разів, а саме: на суму понесених витрат по
закінченні посадкових робіт та щорічному зростанню вартості
молодих насаджень на суму витрат по їх вирощуванню; при
зарахуванні насаджень до зрілих довгострокових біологічних активів
рослинництва.
Контролер перевіряє наявність актів, які мають бути складені,
використовуючи прийоми документального контролю: формальна
перевірка, арифметична перевірка, перевірка по суті. Сума понесених
витрат уточнюється шляхом зустрічної перевірки з відповідними
документами і реєстрами з обліку закладання та вирощування
багаторічних насаджень. По цій сумі їх оцінюють до досягнення
продуктивного віку.
Під час переведення багаторічних насаджень у відповідну групу
зрілих біологічних активів, їх вартість переоцінюють до справедливої
вартості, зменшеної на витрати на місці продажу. Якщо справедливу
вартість визначити неможливо, то плодоносні довгострокові
біологічні активи рослинництва оцінюють, виходячи із витрат на їх
закладання та вирощування до плодоносного віку [12, с. 86].
У разі, коли насадження оцінені за справедливою вартістю, то
слід детально перевірити обґрунтування її рівня.
Особливість плодових багаторічних культур полягає в тому, що
після початку плодоношення їх продуктивність деякий час зростає, а
потім знижується. Тому справедлива вартість молодого саду зростає, а
після певного періоду знижується. Це обумовлює необхідність
постійно змінювати вартість саду. Контролер має перевірити
правильність визначення справедливої вартості плодових насаджень
протягом усього строку їх вирощування, за який здійснена перевірка.
Для обґрунтування непридатності багаторічних насаджень,
встановлення неефективності їх використання, а також оформлення
документів на списання насаджень наказом керівника підприємства
створюється комісія. Вона проводить інвентаризацію багаторічних
насаджень, які пропонуються до списання, установлює економічну
доцільність чи недоцільність подальшого використання насаджень і
складає Акт на списання довгострокових біологічних активів
рослинництва (багаторічних насаджень) (форма ғДБАСГ-3).
Слід перевіряти обґрунтованість висновків на списання
багаторічних насаджень, здійснювати контроль дотримання
процедури їх списання та визначення справедливої вартості об‘єктів,
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що підлягають списанню. Для цього поряд із дослідженням
документів і перевірки правильності записів у регістрах
бухгалтерського обліку доцільно провести вибіркові та суцільні
спостереження.
У процесі контролю біологічних активів в рослинництві слід
врахувати особливості їх оцінки і здійснити перевірку їх обсягу. Для
цього слід ретельно перевіряти наявність і достовірність Актів на
оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва,
оцінених за справедливою вартістю (форма ғПБАСГ-1), та Актів на
списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за
справедливою вартістю (на початок збирання врожаю) (форма
ғПБАСГ-2).
Необхідно пам‘ятати, що маніпулювання оцінкою поточних
біологічних активів рослинництва, яке практично дозволяється
нормативними документами, дає можливість фальсифікувати
фінансовий стан підприємства.
Висновки. Враховуючи все вище сказане, можна зробити такі
висновки щодо вирішення найбільш актуальних проблем обліку
біологічних активів рослинництва:
1) поточні біологічні активи рослинництва під час їх первісного
визнання доцільно оцінювати за виробничою собівартістю. У зв‘язку з
тим, що у сільському господарстві фактичну собівартість продукції
визначають один раз на рік станом на 31 грудня, то протягом року
потрібно користуватися плановою собівартістю, яку в кінці року
доводять до рівня фактичної собівартості;
2) що стосується облікового відображення поточних біологічних
активів рослинництва, то рекомендується обліковувати їх за дебетом
рахунка 23 ―Виробництво‖ у складі незавершеного виробництва і не
використовувати для цього рахунок 21 ―Поточні біологічні активи‖;
3) втрати фізичної маси сільськогосподарської продукції
внаслідок її сушіння, очищення, сортування логічно списувати
методом сторно із виробництва, а не відносити на нестачі і втрати від
псування цінностей. Також витрати на закладання та вирощування
багаторічних насаджень доцільно обліковувати за дебетом субрахунка
155 ―Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів‖
до переведення їх у плодоносні насадження. І тільки після прийняття
їх як зрілі ДБА рослинництва робити запис по дебету рахунка 16
―Довгострокові біологічні активи‖ з кредиту субрахунку 155;
4) Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих
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форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних
біологічних активів потребують подальшого вивчення їх з метою
удосконалення та застосування на аграрних підприємствах.
У результаті біологічних перетворень відбуваються якісні і
кількісні зміни біологічних активів рослинництва, що потрібно
враховувати під час здійснення їх контролю. Перевагу мають такі з
них: дослідження документів, правове регулювання, контрольні
заміри робіт, вибіркові та суцільні спостереження.
1. Закон України ―Про аудиторську діяльність‖ від 22.04.1993 р. ғ3125-ХІІ
[Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
2. Закон України ―Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні‖ від
16.07.1999 р.
ғ996-XIV
[Електронний
ресурс].
−
Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку ғ30 ―Біологічні активи‖ від
05.12.2005 р. ғ1456/11736 [Електронний ресурс]. − Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
4. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів: наказ
Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р. ғ1315 // Бухгалтерія в сільському
господарстві. – 2007. – ғ4. – С. 17–32.
5. Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних
документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів у
сільськогосподарських підприємствах: наказ Міністерства аграрної політики
України від 21.02.2008 р. ғ79 // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2009. –
ғ10. – С. 2–44.
6. Гнатюк А. Оцінка біологічних активів [Електронний ресурс] / А. Гнатюк. – Режим
доступу: http:// www. nbuv.gov.ua.
7. Голов С.Ф. Облік сільськогосподарських активів за справедливою вартістю: проти
течії / С.Ф. Голов // Облік та фінанси в АПК. – 2006. – ғ11. – С. 87–90.
8. Дудкевич О.В. Проблеми оцінки активів сільськогосподарських підприємств /
О.В. Дудкевич // Облік і фінанси АПК. – 2010. – ғ2. – С. 70–72.
9. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі
економіки: [монографія] / В.М. Жук. – К.: ННЦ ―Інститут аграрної економіки‖,
2009. – 648 с.
10. Кузьмович П.М. Поняття біологічних активів та їх класифікація / П.М.Кузьмович //
Облік і фінанси АПК. – 2010. – ғ4. – С. 32–37.
11. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік в сільському господарстві в первинних
документах і проводках / М.Ф. Огійчук, В.М. Пархоменко. – Х.: Фактор, 2008. –
480 с.
12. Сук П.Л. Прийоми аудиту біологічних активів рослинництва / П.Л. Сук // Облік і
фінанси АПК. – 2011. – ғ1. – С. 85–87.

495

ДЛЯ НОТАТОК

496

Комп‘ютерний набір:

Риковська Л.О.

Верстка:

Риковська Л.О.

Підп. До друку 21.11.13 р.
Формат 60х84 1/16. Папір офс.
Ум. друк. арк. 25,00. Тираж 100 прим. Зам 480
Редакційно-видавничий відділ
Луцького національного технічного університету
43018 Луцьк, вул. Львівська, 75
Друк – РВВ ЛНТУ

497

498

