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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РОБОЧИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ
ЗДІЙСНЕННІ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті обґрунтовано особливості ведення та формування аудиторських
робочих документів, визначено їх сутність та призначення, наведені вимоги до їх
оформлення. Виділені етапи збору та складання робочих документів аудитора.
Визначено перелік аудиторських процедур для програми аудиту фінансової звітності
по кожній формі окремо.
Ключові слова: документація аудитора, фінансова звітність, робочі документи,
програма аудиту, аудиторські процедури.

Akulich D.
FEATURES OF WORKING PAPERS IN AUDITING
FINANCIAL STATEMENTS
In the article the features and formation of audit working papers define their nature
and purpose are the requirements for their design. The stages of data collection and
compilation of audit working papers. The list of audit procedures for program audits of
financial statements for each form separately.
Keywords: documentation of the auditor, the financial statements, working papers,
audit program, audit procedures.

Акулич Д.А.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧИХ ДОКУМЕНТОВ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье обоснованы особенности ведения и формирования аудиторских
рабочих документов, определены их сущность и назначение, приведены требования к
их оформлению. Выделены этапы сбора и составления рабочих документов аудитора.
Определен перечень аудиторских процедур для программы аудита финансовой
отчетности по каждой форме отдельно.
Ключевые слова: документация аудитора, финансовая отчетность, рабочие
документы, программа аудита, аудиторские процедуры.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Аудиторська
діяльність являє собою перевірку достовірності бухгалтерської звітності
підприємств, стану платежів, загального стану господарсько-фінансової
діяльності підприємства, оцінку його активів та пасивів, інші сторони
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господарювання, що актуальні на даному етапі розвитку підприємства та їх
відповідність згідно до встановлених законодавством вимог. Аудит
здійснюється незалежними аудиторами та аудиторськими фірмами. Результат
оцінки аудиту підприємства відображається у аудиторському висновку та
робочих документах аудитора.
В Україні проблема здійснення аудиту ускладнюється відсутністю в
аудиторів достатнього досвіду складання документів під час перевірки
підприємств з урахуванням конкретних умов їхньої діяльності, ситуації, що
склалася. Зарубіжні аудиторські фірми до ведення робочих документів
аудитора підходять індивідуально. Такі документи є конфіденційними.
Методика ведення їх становить комерційну таємницю аудиторської фірми.
Отже, досвід їхньої роботи важкодоступний. Тому питання організації та
ведення робочої документації аудитора являється досить актуальним на
сьогодні.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Знаний внесок у розвиток наукової думки про аудиторські докази
та документальне оформлення аудиторської перевірки здійснили такі вчені,
як Ганяло О. М., Давидов Г.М., Дерев'янко С.І., Петрик О.А., Савченко В.,
Усач Б., Лісіна В.
Цілі статті. Визначити особливості ведення та формування
аудиторських робочих документів, обґрунтувати їх сутність та призначення,
розглянути вимоги до їх оформлення. Виділити етапи збору та складання
робочих документів аудитора. Визначити перелік аудиторських процедур для
програми аудиту фінансової звітності по кожній формі окремо.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Документування аудиту
є однією з найважливіших умов його кваліфікованого проведення, служить
доказом виконаної роботи і може використовуватися у вирішенні
конфліктних ситуацій, але головне - воно допомагає впорядкувати процес
аудиту, вести його за розробленою для аудиторської фірми схемою. Для
аудитора, який складає звіт про результати проведеного аудиту, робочі
документи є детальним описом планування перевірки, її ходу, аналізу
системи внутрішнього контролю і обліку, висновків за результатами
перевірки окремих об'єктів аудиту та документів, що їх підтверджують, є
первинними документами, без яких підготовка достовірного звіту (висновку)
неможлива.
Відомості, які містяться в робочих документах, можуть
використовуватися аудиторською фірмою в подальшій роботі з тією фірмоюклієнтом, в процесі перевірки якої вони були створені, а також в роботі з
іншими клієнтами, у яких зустрічаються аналогічні ситуації, в ході навчання
молодих аудиторів. Наявність робочої документації дозволяє аналізувати дії
аудиторів і, отже, організувати як внутрішньофірмовий, так і зовнішній
контроль якості їх роботи. На її основі аудиторська фірма може відстоювати
7
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свої інтереси в суді у разі претензій клієнтів з приводу низької якості
проведеного аудиту.
Робочі документи аудитора тісно пов'язані з отриманням і
відображенням аудиторських доказів, оскільки перші документально
фіксують останні. Виходячи з цього, можна за обраною ознакою
класифікувати робочі документи: отримані від третіх незаінтересованих осіб
(відповіді на запит аудитора в банк); отримані від підприємства-клієнта
(оригінали або копії первинних документів, облікових реєстрів, звітів);
складені самим аудитором (зафіксовані документально особисті
спостереження, результати тестів, аналітичного огляду) [4, с. 255-258].
Робочі
документи
повинні
забезпечувати
документальне
підтвердження того, що перевірка проведена належним чином (глибоко і
якісно), розкривати методи аудиту, обсяг перевірених документів і
підтверджувати повноту і якісність аудиторського висновку.
Порядок підготовки робочої документації, вимоги до їх змісту,
оформлення та зберігання містяться в Міжнародному стандарті аудиту 230
«Документація».
Як зазначено у МСА №230, робочі документи аудитора – це записи,
зроблені ним під час планування, підготовки, проведення перевірки,
узагальнення її даних, а також документальна інформація, отримана в ході
аудиту від третіх осіб, підприємства-клієнта, чи усні відомості,
задокументовані аудитором за допомогою тестування [2].
Таким чином, сукупність робочих документів, складених аудитором до
початку і в ході перевірки фінансової звітності підприємства-клієнта, є
аудиторським досьє (папкою), що має свій номер, позначення про дати
початку і закінчення аудиторської перевірки.
Взагалі документування аудиторського процесу необхідне для:
 по-перше, підтвердження того, що сама фірма та її персонал діють
згідно з МСА, Кодексом етики та законодавчими і нормативними вимогами,
які регулюють аудиторську діяльність;
 по-друге, підтвердження виконання аудиторських процедур,
зазначених у плані та програмі аудиту;
 по-третє, підтвердження, що аудиторські докази та висновки
(звіти), які надає фірма, відповідають умовам завдання;
 по-четверте, контролю якості аудиторських послуг[1, с. 150].
Важливою є проблема стандартизації робочих документів. Їх можна
класифікувати як стандартизовані (форми договорів, листів клієнту) і
документи довільної форми (складені на розсуд аудитора). Використання
стандартизованих робочих паперів може вплинути на ефективність складання
й аналізу їх. Інакше кажучи, у разі чітко встановлених форми і змісту робочих
паперів можлива ситуація, коли аудитор глибоко не вникне в суть питання,
яке перевіряється, пропустить щось важливе, суттєве (не передбачене
стандартним документом), що в кінцевому підсумку вплине на загальну
8
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ефективність аудиторської перевірки, її якість та отримані результати [5, с.
207].
Внутрішні стандарти аудиту забезпечують єдиний підхід до
аудиторської перевірки в конкретній аудиторській фірмі, який звичайно
включає наступні елементи (в тих або інших варіантах):
1. Визначення цілей угоди – кожна аудиторська перевірка повинна
бути ретельно спланована, щоб забезпечити впевненість в тому, що вона
проведена кваліфіковано і професіонально, клієнту надана високоякісна
послуга, використання аудиторів було оптимальним і отримана комерційна
вигода. На цьому етапі формуються такі робочі документи, як анкета
формування ціни договору, договір на проведення аудиту фінансової
звітності, загальний план аудиту.
2. Огляд бізнесу – перевірка починається зі знайомства з клієнтом і
вивчення його діяльності. У фірмі постійно відстежуються зміни в
законодавстві і професійних стандартах, а також зміни в бізнесі, які мають
відношення до клієнтів і аудиторської перевірки (заповнюються програма та
тест вивчення бізнесу клієнта).
3. Оцінка можливого ризику – використовуючи знання клієнта і
структурований підхід до виявлення ризику, визначають ризик шахрайства і
звичайних помилок і оцінюють їх значущість (тест оцінки аудиторського
ризику по статтям фінансової звітності при плануванні та завершенні аудиту,
тест оцінки властивого ризику та ризику контролю).
4. Оцінка системи внутрішнього контролю для розробки стратегії
аудиту (програма аудиту системи бухгалтерського обліку, тест внутрішнього
контролю обліку, тестування облікової політики, аудиторські процедури
щодо ідентифікованих і оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства).
5. Визначення стратегії аудиторської перевірки – узагальнюються
приватні оцінки головних ризиків і визначаються необхідні аудиторські
процедури (загальна стратегія аудиту, протокол обговорення с групою із
завдання, програма аудиту фінансової звітності).
6. Оцінка ефективності системи контролю – дається розширена оцінка
системи внутрішнього контролю для розробки плану перевірки і
узагальнюючої оцінки системи контролю в кінці аудиторської перевірки.
Клієнт ставиться до відома про хід перевірки.
7. План незалежних обстежень – в плані розглядають сутність,
застосування і тривалість найбільш ефективних в кожному випадку
незалежних обстежень.
8. Незалежні обстеження – незалежні обстеження проводяться
відповідно до плану. Залежно від оцінки їх результатів в план вносяться
відповідні корективи.
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9. Завершення аудиторської перевірки – складається огляд фінансової
звітності і робляться заключні висновки. Найбільш важливі моменти
обговорюються з клієнтом (програма аналітичних процедур,
10. Представлення висновку – висновок складається відповідно до
висновків аудиторської перевірки. Окрім думки про фінансову звітність
клієнту представляється звіт про результати перевірки [1].
Але МСА не встановлюють єдині форми робочих документів. Тому в
аудиторській фірмі можуть бути розроблені свої типові форми робочих
документів. З метою полегшення цього завдання визначимо основні
практичні вимоги до робочої документації:
1. Обсяг робочих документів залежить від професійного судження
аудитора. Аудитор повинен готувати робочі документи достатньо повні та
детальні для забезпечення загального розуміння аудиторської перевірки [3].
2. Для професійного та грамотного оформлення робочих документів
необхідно дотримуватися таких рекомендацій:
2.1. Документація може оформлятися у формі даних на папері,
електронних або інших носіях так, щоб забезпечити доступність для
прочитання і усвідомлення змісту [3; 4].
2.2. Робочі документи, як правило, повинні мати такі реквізити: назва
аудиторської фірми, назва підприємства, період перевірки чи дата перевірки.
Згідно з вимогами МСА 240, документуючи характер, час та обсяг виконаних
аудиторських процедур, аудитор записує, хто виконав аудиторську роботу та
дату завершення цієї роботи та хто перевірив виконану аудиторську роботу,
дату та обсяг такої перевірки [3].
2.3. Також рекомендується кожному робочому документу давати назву,
а для прискорення пошуку необхідної робочої документації кожному
документу присвоюється код або шифр.
3. Аудитор повинен своєчасно завершити формування остаточного
аудиторського файлу після дати аудиторського висновку [3; 4].
4. Фірма зобов'язана встановити політику та процедури зберігання
документації із завдання протягом достатнього періоду, що відповідає
потребам самої фірми або законодавчим, регулятивним чи нормативним
вимогам [4]. Період зберігання документації з завдання не може бути меншим
як п'ять років від дати висновку (звіту). Проте згідно з МСА 240 аудитор не
повинен зберігати неправильну або застарілу документацію [3].
При проведенні аудиту фінансової звітності досить важливим аспектом
є ефективне планування та саме процес здійснення перевірки. Тому на цих
етапах виникає досить значна необхідність формування робочих документів
аудитора. Одним з основних є саме програма аудиту фінансової звітності, в
якій мають бути зазначені всі необхідні для здійснення процедури у певній
логічній послідовності.
У загальному вигляді така програма має включати наступний алгоритм
аудиторських процедур:
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1. Перевірка відповідності заповнення форм фінансової звітності
вимогам діючого законодавства.
2. Перевірка правильності визначення фінансового результату.
3. Перевірка узгодження показників різних форм фінансової звітності.
4. Перевірка достатності та повноти розкриття інформації у Примітках
до фінансової звітності.
5. Формування висновку про достовірність фінансової звітності та
реальність відображення фінансового стану підприємства.
Але перевірка окремих форм фінансової звітності має ряд своїх
особливостей, які також необхідно враховувати в ході аудиту.
Тому пропонуємо до застосування наступний перелік аудиторських
процедур, який може бути корисним при плануванні та безпосередньо в ході
аудиторської перевірки фінансової звітності суб’єктів господарювання:
І. При аудиті Балансу підприємства:
1. Перевірка наданого балансу на арифметичну точність.
2. З’ясування відповідності залишків у головній книзі даним балансу
(на підставі робочих документів по інших розділах аудиту).
3. Перевірка відповідності залишків на початок звітного року
залишкам на кінець минулого року.
4. У разі зміни залишків внаслідок виправлення помилок минулих
періодів – ретельна перевірка характеру помилок, їх впливу на звітність,
контроль адекватності внесених змін.
5. Складання пробного балансу на кінець звітного періоду та
порівняння його з наданим на перевірку.
6. Складання переліку коригуючи бухгалтерських записів.
7. Складання переліку виправлень залишків за балансовими рахунками.
8. Оцінка різниць, виявлених аудитором.
II. При аудиті Звіту про фінансові результати:
1. Перевірка звіту на арифметичну точність.
2. Складання пробного звіту про фінансові результати (на підставі
робочих документів по інших розділах аудиту).
3. Порівняння пробного звіту про фінансові результати з наданим на
перевірку та аналіз відхилень.
4. Перевірка відповідності даних звіту про фінансові результати даним
за відповідний період минулого року.
5. У разі зміни показників внаслідок виправлення помилок минулих
періодів – ретельна перевірка характеру помилок, їх впливу на звітність,
контроль адекватності внесених змін.
6.Узгодження показників звіту про фінансові результати з даними
балансу.
III. При перевірці Звіту про рух грошових коштів:
1. Перевірка звіту на арифметичну точність.
2. Перевірка правильності класифікації статей звіту.
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3. Узгодження показників звіту про рух грошових коштів з
показниками інших форм фінансової звітності .
IV. При аудиті Звіту про власний капітал:
1. Перевірка звіту на арифметичну точність.
2. Перевірка достовірності статей звіту про власний капітал (на
підставі робочих документів по інших розділах аудиту).
3. Узгодження показників звіту про власний капітал з показниками
інших форм фінансової звітності.
V. При перевірці Приміток до фінансової звітності:
1. Перевірка звіту на арифметичну точність.
2. Узгодження показників у примітках з показниками інших форм
фінансової звітності.
3. Аналіз розкриття приміток до фінансових звітів
На завершальному етапі проведення аудиту слід застосовувати
наступні процедури:
1.Зведення даних про відхилення у наданих формах фінансової
звітності.
2. Аналіз відхилень з позицій прийнятого рівня суттєвості.
3. З’ясування змісту протоколів зборів після дати балансу на предмет
вивчення подій після дати балансу
4. Формування висновку про достовірність наданої звітності
Висновки. Таким чином, на кожному етапі (стадії) аудиторської
перевірки складаються певні робочі документи аудитора, черговість яких в
основному дає можливість дотримуватися заведеної послідовності
документів.
Отже, процес документування аудиту – одна із найважливіших умов
кваліфікованого його проведення. З метою захисту своєї професійної та
незалежної думки аудитор шляхом налагодження механізму складання та
оформлення робочої документації повинен продемонструвати, що висновок
відповідає результатам перевірки, а аудиторську перевірку здійснено з
дотримання вимог МСА та нормативних документів.,
1. Лісіна В. Документування аудиту як складового елемента системи контролю якості
аудиторських послуг // В. Лісіна / Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №9. – С.
40-44.
2. МСА (Міжнародні стандарти аудиту) 230 ―Документація‖ // [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: www.proaudit.com.ua /audit/mijnarodni standarti auditu.
3. Петрик О. А. Аудит: методологія і організація: Монографія.// О. А. Петрик - К.:
КНЕУ, 2005 р. - 260 с.
4. Савченко В. Я. Аудит: Навч. Посібник. // В. Я. Савченко – К.: КНЕУ, 2007. – 322 с.
5. Усач Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами. // Б. Ф. Усач – К.: Знання, 2008. –
247 с.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ РЫНКА
АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В АПК
В статье обоснована целесообразность выделения аудита в аграрном секторе
экономики и расширение рынка аудиторских услуг. Предложены направления
совершенствования проведения аудита АПК.
Ключевые слова: аудит, аграрный сектор экономики, земельный аудит.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. На сьогодні
сучасний ринок аудиту в АПВ знаходиться на початковій стадії формування.
Спектр аудиторських послуг в Україні є досить широким, їх перелік
визначено рішенням Аудиторської палати України № 244/14 від 22.12.2011 р.
Найвищим попитом з боку замовників характеризуються послуги: ведення
бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності за міжнародними
стандартами, консультування з питань оподаткування, відновлення
бухгалтерського обліку, завдання з виконання погоджених процедур,
проведення семінарів для підвищення кваліфікації бухгалтерів, автоматизація
обліку.
Виходячи з трактування ст. 8 Закону України ―Про аудиторську
діяльність‖, вимога обов’язкового проведення аудиту за більшістю
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сільськогосподарських підприємств не закріплена. Проте це не зменшує
актуальності й важливості проведення аудиту, навіть коли він має характер
ініціативного, а не обов’язкового.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми розвитку аудиту, як форми фінансового контролю
останнім часом знаходяться у центрі досліджень вітчизняних і зарубіжних
вчених. Значний внесок у наукове та практичне дослідження проблем
аудиторської діяльності зробили вітчизняні вчені та практики, зокрема: С.В.
Івахненков, М.Ф. Огійчук, Л.П. Кулаковська, та інші. Дослідження галузевої
специфіки організації та методики аудиту в АПК започаткували: М.Д.Білик,
К.П. Дудка, В.М.Жук та інші. Незважаючи на чисельні дослідження даної
теми, відзначимо, що ряд питань щодо методики проведення аудиту АПК та
його вдосконалення залишаються відкритими і потребують подальшого
дослідження.
Цілі статті. Метою даної праці є обґрунтування доцільності виділення
аграрного аспекту аудиторської діяльності по обслуговуванню підприємств
АПК та напрямки вдосконалення проведення аудиту в аграрному секторі
економіки України.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В умовах формування
ринкових відносин і різноманітності форм власності виникла необхідність
проведення незалежного фінансового контролю – аудиту. Необхідність
суспільного незалежного контролю функціонування підприємницьких
структур недержавної форми власності в аграрному секторі економіки
України доводить об’єктивно існуючу потребу в розширенні галузевого
ринку аудиторських послуг.
Негативними тенденціями розвитку ринку аудиторських послуг є різке
зменшення сегменту ініціативного аудиту (кількість замовлень знизилась у
2011р. на 470 одиниць, що у відсотковому виразі склало 12% відносно до
показників 2010р.). Причиною цього явища є переважно ціновий фактор [1].
Варто зазначити, що необхідність виділення специфічних підходів до
аудиту в сільському господарські підтверджується наявністю методичних
напрацювань зарубіжних бухгалтерських організацій.
Ефективність проведення аудиту суттєво залежить від якості його
планування, яке має враховувати особливості діяльності підприємства та
інформаційні потреби користувачів аудиту. Планування охоплює
стандартизовані процедури і базується на загальній концепції аудиту.
Концепція аудиту дозволяє представити аудит як цілісну систему в
комплексній характеристиці та логічному взаємозв’язку її елементів.
Вважаємо, що концепція аудиту аграрних підприємств повинна окреслювати
мету та основні цілі підприємств, предмет, об’єкти та сферу застосування.
Аудит аграрних підприємств здійснюється згідно із загальним планом і
програмою аудиту, але специфіка сільськогосподарського виробництва
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вимагає окремого підходу до організації аудиту в аграрних підприємствах.
Такими специфічними особливостями є: сезонність виробництва та
незбіжність виробничого циклу з календарними періодами; наявність в обліку
об’єктів (земля, біологічні активи), які відсутні в інших галузях економіки;
специфіка оподаткування, кредитування та державна підтримка підприємств.
Особливу увагу варто приділити проблемним сторонам аудиту.
Основна функція аудиту – захист економічних інтересів власників аграрних
підприємств. Для її забезпечення необхідно визначити перелік соціально
спрямованих аудиторських послуг, тобто таких, які необхідні для ефективної
реалізації державної аграрної політики та виконання яких передбачає
досягнення у перспективі значного соціального й економічного ефекту.
Відповідно до МСА 800 ―Аудиторський висновок при виконанні завдань з
аудиту спеціального призначення‖, такими послугами насамперед визнається
аудит земельних та майнових відносин [4].
Земельний аудит повинен, бути розподілений на дві частини – це
державний земельний аудит і приватний земельний аудит.
Функції державного аудиту полягають в дотриманні і розтлумачені
земельного законодавства при розмежуванні земель державної і комунальної
власності, визначенні меж міст і населених пунктів, спірних питань при
визначенні водоохоронних зон, відстоювання державних інтересів стосовно
державних кордонів. Також виконанні інвестиційних зобов’язань іноземних
фізичних і юридичних осіб та корпорацій та ін.
Відсутність планових матеріалів, надає можливість тлумачення
законодавства відповідно до власних інтересів. Це, а також невизначеність на
місцевості меж особливо цінних земель призводять до грубих порушень.
Насамперед це стосується незаконного відчуження земельних ділянок
особливо цінних земель, заповідників, курортів, цінних лісових масивів під
будівництво тощо. Численні випадки забудови та розпаювання прибережних
захисних смуг вздовж великих та малих річок, морів, навколо озер та
водосховищ [2, с. 256].
В
Україні
залишається
найвищою
в
світі
розораність
сільськогосподарських угідь яка сягає приблизно 78 відсотків. Роботи щодо
раціонального землекористування та охорони земель проводяться досить
повільно. Результатом цього є деградація ґрунтів яка на деяких територіях
досягла критичного стану.
Процедура купівлі продажу, чи заключення договору оренди земельної
ділянки регламентується великою кількістю нормативних документів.
Приватний земельний аудит включає в себе перевірку цільового призначення,
перевірку технічної документації, виявлення обмежень і обтяжень якщо такі
є, та оцінку ризиків. Тепер не поодинокі випадки коли після заключення
угоди випливають обставини, які не дозволяють використовувати земельну
ділянку як планувалось з початку. Наприклад при оформлені державних актів
на земельні частки (паї) у багатьох випадках провадиться без визначення меж
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земельних ділянок у натурі (на місцевості). Оренда таких земельних ділянок
призводить до втрати власником права володіння, це обумовлює зниження
родючості ґрунтів, оренда здійснюється за мізерну плату.
Отже, операції з землею проводяться в умовах відсутності регулюючих
та діючих механізмів контролю за ними. Затягування прийняття законів про
ринок землі та про державний земельний кадастр, тільки погіршують
ситуацією. Утворення двосистемного земельного аудита зможе поліпшити
непросту ситуацію яка складається в земельній сфері на теренах України.
Надання
соціально
спрямованих
аудиторських
послуг
здійснюватиметься на підставі програмно-цільового фінансування за рахунок
бюджетних коштів, порядок використання яких визначається Кабінетом
Міністрів України на конкурсній основі за результатами тендеру [3].
Для визначення об’єктів обов’язкового аудиту у світовій аудиторській
практиці уніфікованими критеріями є показники кількості працюючих,
вартості активів, обсягу виручки від реалізації у звітному році.
До проблемних питань аудиту в аграрних підприємствах належить і
якість надання аудиторських послуг. З погляду аудиторської діяльності,
якість аудиторських послуг оцінюється як їх здатність задовольняти потреби
споживача в отриманні достатнього рівня впевненості у фінансовій
інформації. Зрозуміло, що якісно надані аудиторські послуги не можуть бути
дешевими, але аграрні підприємства, через низьку платоспроможність та
обмежені фінансові можливості, не завжди отримують аудиторські послуги
належної якості.
Підвищення якості аудиту повинно відбуватися за рахунок поліпшення
організації аудиторської перевірки і раціонального використання наявних
ресурсів, що може бути досягнуто за рахунок створення відповідного
організаційно-методичного забезпечення [2, с.365].
Зважаючи на вимоги міжнародних стандартів та директив
Європейського Союзу, в Україні було прийнято Положення про зовнішні
перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, затверджене
рішенням АПУ від 26.05.2011р. № 31/12, згідно з яким підвищились вимоги
до якості надання аудиторських послуг [5, с.213].
У підвищенні якості аудиторської перевірки велике значення матиме
вдосконалення методичних основ її підготовки і проведення. Тому розробка
нових і вдосконалення існуючих методик проведення аудиту, особливо в
галузевому розрізі, завжди є актуальними.
Дослідження вказують на доцільність поглиблення та обґрунтування
галузевої складової організаційно-методичних аспектів аудиту аграрних
підприємств. Це дозволить виявити достовірний стан бухгалтерського обліку
і звітності, сприяти підвищенню ефективності виробництва, прийняттю
адекватних положень, стандартів і методичних рекомендацій, що
відповідають інформаційним запитам користувачів.
Під час аудиту фінансово-господарської діяльності аграрних
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підприємств перевірку доцільно здійснювати за стадіями, ув’язати її
результати з результатами діяльності, відображеними у фінансовій звітності.
Існування значної кількості проблем аудиту зумовлює необхідність
підвищення уваги до рівня його якості та розробки нових комплексних
підходів до їх вирішення як на загальнодержавному, так і на рівні кожного
підприємства.
Висновки. Методика проведення аудиту в аграрному секторі має ряд
особливостей та потребує термінового вдосконалення. З метою врахування
специфічних особливостей галузі нами було сформульовано науково
обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення методики проведення аудиту
АПВ:
1.Операції з землею проводяться в умовах відсутності регулюючих та
діючих механізмів контролю за ними. Затягування прийняття законів про
ринок землі та про державний земельний кадастр, тільки погіршують
ситуацією. Утворення двосистемного земельного аудита зможе поліпшити
непросту ситуацію яка складається в земельній сфері на теренах України.
2.Підвищення якості аудиту повинно відбуватися за рахунок
поліпшення організації аудиторської перевірки і раціонального використання наявних ресурсів, що може бути досягнуто за рахунок створення
відповідного організаційно-методичного забезпечення. Зважаючи на вимоги
міжнародних стандартів та директив Європейського Союзу, в Україні було
прийнято Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг, затверджене рішенням АПУ від 26.05.2011р. № 31/12,
згідно з яким підвищились вимоги до якості надання аудиторських послуг.
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В статье рассмотрены научные подходы к оценке социально ответственного
бизнеса. И проведена оценка расходов на социально ответственную деятельность
предприятий швейной отрасли
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Проблема соціальної
відповідальності щодо власних працівників особливо актуальна для
підприємств швейної промисловості. Адже, легка промисловість є однією з
галузей яка потребує значної кількості робочого персоналу.
Однак, останніми роками в Україні постерігається негативне явище до
збільшення кількості збанкрутілих підприємств швейної галузі. В результаті,
за 2008-2012рр. кількість працівників швейної галузі зменшилась на 22 тис.
людей [5]. Таким чином, підтримка держави та соціальна відповідальність
керівників до працівників підприємств, сприяла б відновленню швейної
галузі та конкурентоспроможності загалом.
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До основних напрямків реалізації соціальної відповідальності на
підприємствах швейної галузі належить діяльність щодо покращення умов та
безпеки праці, підвищення заробітної плати та інших заохочувальних виплат,
навчання за рахунок підприємства, забезпечення добровільним медичним
страхуванням, тощо. Однак, для керівників соціально відповідальних
підприємств важливо бачити ефективність від даних витрат. Тому,
дослідження в даній галузі дозволять оцінити соціальну відповідальність
бізнесу та допоможуть знайти рішення для уникнення соціальних проблем
або їх вирішення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Останнім часом все більше вчених приділяють увагу дослідженню
оцінки соціальної відповідальності бізнесу. Адже, серед вітчизняних
підприємств постає питання щодо визначення ефекту від здійснення даної
діяльності та порівняння його результатів з минулими періодами. Розрахунок
показників соціально відповідальної діяльності розглянуто у працях Ворони
О.В. [2], Грицини Л. А. [3], Губської М.В., Євдокимова Ф.І. [4] і Пацули О.І.
[1] Однак, у даних дослідженнях відсутня єдина думка щодо оцінювання
соціальної діяльності. Тому, з метою вибору найбільш оптимального підходу
оцінки діяльності підприємств швейної галузі, доцільно їх проаналізувати.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Методичний підхід
запропонований Асоціацією менеджерів при підтримці ООН, передбачений
для оцінки соціальних інвестицій приватного сектору Росії. В процесі
розрахунку, визначають кількісні та якісні індекси соціальних інвестицій [1].
Дана методика є трудомісткою у розрахунку та направлена на підприємства з
характерними ознаками, оскільки передбачає їх порівняння.
Показники запропоновані Євдокимовим Ф.І. і Губською М.В. не
розкривають повної інформації про соціально відповідальну діяльність, лише
визначають конкурентоспроможність підприємства відповідно до стандартів
соціальної відповідальності.
Пацулою О.І. запропоновано методику оцінки соціальних витрат, тобто
витрат на формування соціальної відповідальності перед персоналом
підприємства. Оцінка соціальних витрат дає можливість визначити
коефіцієнт окупності, прибутковість людського капіталу та розмір доходу,
який породжує робоча сила.
Грицина Л. А. пропонує застосовувати нормативно-індикативний
підхід до оцінки корпоративної соціальної відповідальності. Показниками
оцінки, на її думку, мають бути показники: 1) екологічної відповідальності:
віднесені коефіцієнти сплати екологічних зборів, достатності витрат на
природоохоронні заходи, екологоємності продукції підприємства тощо; 2)
суспільної відповідальності: коефіцієнти податкового навантаження, якості
продукції, благодійної діяльності підприємства, працевлаштування інвалідів,
економічних втрат, інформаційної відкритості тощо; 3) трудової
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відповідальності: виробничого травматизму, фінансування заходів з охорони
праці, відповідності умов праці санітарно-гігієнічним нормам, загальної
плинності кадрів тощо; 4) економічної відповідальності: коефіцієнти зносу
основних фондів, оборотності активів, рентабельності активів, поточної,
швидкої та абсолютної ліквідності тощо [3]. Даний підхід дає можливість
оцінити динаміку зміни показників, однак не визначає ефекту від соціальної
діяльності в грошовому значенні.
При дослідженні соціальної відповідальності бізнесу на підприємствах
швейної галузі, доцільно використовувати методику запропоновану Пацулою
О.І. Адже, дана методика є легкою у розрахунках та може використовуватись
різними підприємствами, які потребують значної кількості робочої сили.
Автор методики пропонує оцінювати ефективність соціальних витрат
розраховуючи наступні показники[1]:
1. Коефіцієнт окупності соціальних витрат (КОсв):
ЧД-(В-СВ)
___________
(1)
СВ
де ЧД – чистий дохід підприємства, тис. грн.; В – загальні витрати, тис.
грн.; СВ – соціальні витрати, пов’язані з персоналом підприємства, тис. грн.
Даний коефіцієнт дає можливість оцінити, скільки доходу за
виключенням витрат припадає на одну гривню вкладену у персонал.
2. Прибутковість людського капіталу (Плк):
КО=

П
Плк=____
(2)
Епз
де П – чистий прибуток, тис. грн.; Епз – еквівалент повної зайнятості,
тобто кількість працівників необхідна для заповнення повних робочих ставок,
осіб.
Прибутковість людського капіталу показує скільки чистого прибутку
припадає на одного працівника.
3. Розмір доходу, що продукує робоча сила на підприємстві за
винятком коштів, що на неї витрачаються (ДВлк):
ЧД-(В-СВ)
ДВлк =___________
Епз

(3)

Відповідно, даний показник надає інформацію щодо доходу, який
приносить однин працівник підприємству.
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Показник

Таким чином, даний підхід визначає ефективність соціальних витрат
використовуючи дані щодо доходу, витрат, чистого прибутку та чисельності
працівників.
В табл. 1 проведено оцінку ефективності витрат на соціально
відповідальну діяльність, на основі показників діяльності трьох швейних
підприємств Волині: ТзОВ ВКФ «Ковель», Луцького ВТШП «Волинь» та
ПАТ «Луга». Розрахунок даних показників дасть можливість оцінити чи
достатньо витрат здійснено на персонал та чи є ці витрати виправданими.
Таблиця 1
Оцінка ефективності соціальних витрат на підприємствах швейної
галузі
ТзОВ ВКФ
Луцьке ВТШП
ПАТ "Луга"
"Ковель"
"Волинь
Темп
Темп
Темп
Показник
пр-ту,
Показник
пр-ту,
Показник
пр-ту,
%
%
%
1

2

3

КОсв
Плк
ДВлк

1,15
0,97
14,24

Х
Х
Х

КОсв

1,12

-2,56

ДВлк

0,83
20,46

-14,09
43,66

КОсв
Плк
ДВлк

1,14
-0,37
20,56

КОсв
Плк
ДВлк

1,22
0,21
30,71

КОсв
Плк
ДВлк

1,13
0,46
31,29

КОсв
Плк
ДВлк

Х
Х
Х

Плк

4

2008 рік
1,13
0,06
16,1
2009 рік
1,04

5

6

7

Х
Х
Х

1,53
0,55
19,26

Х
Х
Х

-8,03

1,38
-6,14
24,72

-10,09
1225,79
28,36

2,10
1,37
38,05

52,17
-122,27
53,93

1,94
1,36
42,91

-7,51
-0,37
12,78

2,43
5,76
45,64

24,89
322,86
6,34

Х
Х
Х

58,05
956,27
136,97

-1,20
-2170,36
15,77
-2,05
2010 рік
1,98
1,19
14,17
-145,02
0,49
-140,33
0,49
11,53
-26,89
2011 рік
6,86
1,01
-14,86
-156,70
-2,21
-554,89
49,35
15,03
30,38
2012 рік
-6,84
1,44
42,13
115,19
-0,43
-80,58
1,89
17,26
14,86
Темп приросту 2012/2008 р., %
-1,07
Х
27,06
-52,81
Х
-837,54
119,69
Х
7,24
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Результати аналізу показали, що на підприємствах таких як ТзОВ ВКФ
«Ковель» та Луцькому ВТШП «Волинь», де протягом 2008-2012 рр.
спостерігалося скорочення працівників, коефіцієнт окупності соціальних
витрат та прибутковість людського капіталу зменшилась. Натомість,
збільшився розмір доходу, що продукує робоча сила. Тобто, у зв’язку зі
зменшенням кількості працюючих, один працівник здійснює більший обсяг
роботи, в результаті підприємство отримує більший дохід з одного
працівника. Тому, на таких підприємствах виникає загроза втрати високо
кваліфікаційних працівників та створення негативної репутації про
підприємство.
На підприємстві ПАТ «Луга» з 2012 року кількість працівників
збільшилась, тому порівняно з 2008 роком показники ефективності
соціальних витрат зросли.
Таким чином, найменший ефект від соціальних витрат отримує Луцьке
ВТШП «Волинь». Найбільша ефективність соціальних витрат спостерігається
на ПАТ «Луга». Отже, чим більші витрати на працівників, тим більший ефект
приносить їхня праця.
Висновок. Соціальна відповідальність бізнесу є актуальним
напрямком в діяльності підприємств швейної галузі. Завдяки оцінці
ефективності соціальних витрат керівники підприємств можуть планувати
витрати на соціальну відповідальність з метою отримання бажаного ефекту.
1. Аналіз соціальних витрат підприємства у системі забезпечення його кадрової
безпеки [Електронний ресурс] / Пацула О.І.// - Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua
2. Ворона О.В. Методичні підходи до оцінки рівня соціальної відповідальності / О.В.
Ворона // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. - № 30.
3. Грицина Л.А. Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в
управлінні підприємством : автореф. дис. . на здобуття наук. ступеня канд. економ.
наук
:
спец.
08.00.04
«Економіка
та
управління
підприємствами
(машинобудування)» / Л.А. Грицина. – Хмельницький, 2009. – 32 с.
4. Євдокимов Ф. І. Соціальний потенціал як функція інноваційної моделі
економічного розвитку підпримтсва / Ф. І. Євдокимов, М. В. Губська // Зб. наук
праць «Маркетинг: теорія і практика». – 2008. - № 14.
5. Статистичний збірник «Праця України» - К. 2012 [Електронний ресурс] - Режим
доступу : www.ukrstat.gov.ua
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НА
ПЛОДО-ОВОЧЕПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В статті основну увагу звернено на сучасну діяльність плодо-овочепереробних
підприємств,які виробляють продукцію, яка задовольняє потреби громадян на всій
територій України та поза її межами. Викладено основні проблеми дієздатності
переробних підприємств у конкурентному середовищі нашої держави, в яких не
досконалою є система управління ефективністю виробництва. У рамках цієї статті
дослідженно і запропоновано нові прийоми, щодо вдосконалення механізму
управління ефективністю виробництва, а також методичні підходи,які дали б змогу на
досягнення кінцевих високих результатів.
Ключові
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економічна
ефективність,економічна
ефективність
виробництва та переробки плодоовочів, напрями підвищення економічної
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Bilianska O.
ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTION AT THE TINNED
VEGETABLES PROCESSING ENTERPRISES
The article focuses on current activities drawn tinned ovochepererobnyh companies
that produce products that meet the needs of citizens throughout the territory of Ukraine and
abroad. The basic problem of capacity processing enterprises in the competitive
environment of our country, which is not a perfect system of production efficiency. In this
article, research and proposed new techniques to improve the mechanism of production
efficiency, as well as methodological approaches that would allow to achieve the final
results.
Keywords: economic efficiency, economic efficiency of production and processing
vegetables, directions to increase economic efficiency, performance indicators,
management, cost management, cost element.

Белянская О.Ю.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЕФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
НА ПЛОДО-ОВОЩЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
В статье основное внимание обращено на современную деятельность плодоовощеперерабатывающего предприятия, которые производят продукцию, которая
удовлетворяет потребности граждан на всей территории Украины и за ее пределами.
Изложены основные проблемы дееспособности перерабатывающих предприятий в
конкурентной среде нашего государства, в которых не совершенной является система
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управления эффективностью производства. В рамках этой статьи исследовано и
предложены новые приемы, по совершенствованию механизма управления
эффективностью производства, а также методические подходы, которые позволили
бы достижение конечных высоких результатов.
Ключевые
слова:
экономическая
эффективность,
экономическая
эффективность производства и переработки плодоовощей, направления повышения
экономической эффективности, показатель эффективности, управления, управления
затратами, элемент затрат.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасний стан
економіки України потребує зосередження більшої уваги на діяльності
підприємств плодо-овочепереробки, які виробляють продукцію,яка
задовольняє потреби українців, формують значну частку експорту,
забезпечують зайнятість населення. Зростання виробництва вітчизняних
продуктів харчування, у тому числі й плодоовочеконсервних, із власної
сировини в обсягах, здатних задовольнити потреби населення, є передумовою
для створення продовольчої незалежності країни. Підприємства з переробки
плодоовочевої сировини працюють не на повну потужність, про що свідчать
зниження частки прибуткових підприємств та падіння обсягів виробництва
продукції та території країни. Надзвичайно актуальним у виробництві товарів
народного споживання є підвищення ефективності виробництва. Ця проблема
в сучасних умовах господарювання виходить на перше місце серед інших. Її
вирішення та реалізація – це формування реального добробуту населення
країни, реальної економічної безпеки та незалежності. Глобалізація світової
економіки посилює значущість проблеми ефективності економічного
розвитку.
Актуальність проблеми переробних підприємств усіх форм власності
полягає в їхньому виживанні у складному конкурентному середовищі, що є
можливим лише за умови забезпечення ефективної роботи. Завоювання й
утримання конкурентних позицій водночас потребує обґрунтування нових
підходів до вдосконалення механізму управління ефективністю виробництва.
Практика діяльності підприємств з переробки плодоовочевої продукції
засвідчила, що на багатьох з них система управління ефективністю
виробництва або відсутня, або потребує подальшого вдосконалення і
розвитку, розробки нових методичних підходів, які дали би змогу на всіх
ієрархічних рівнях орієнтувати її на досягнення високих кінцевих результатів.
Підвищення ефективності плодо-овочепереробного виробництва
пов’язане також із чіткою державною політикою щодо його розвитку, з
удосконаленням ринкової інфраструктури та господарського механізму
функціонування переробного підкомплексу, з дотриманням раціонального
розміщення та концентрації вирощування овочів та плодів у сприятливих
зонах, з оптимізацією виробництва та її переробки, виконанням
технологічних умов вирощування плодів, дотриманням оптимальних термінів
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зберігання та переробки сировини, застосуванням наукової системи
управління витратами, використанням більш раціональної методики
калькулювання собівартості, упровадженням порядку формування витрат і
доходів.
Цілі статті. Мета полягає в науковому обґрунтуванні теоретикометодологічних, методичних та практичних напрямів підвищення
економічної ефективності виробництва й переробки овочів та фруктів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. У працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, економістів
та практиків у різних аспектах висвітлено цю тему. Проблема підвищення
ефективності виробництва та управління витратами була і залишається в
центрі уваги дослідження таких вчених, як Л.І. Абалкін, А.А. Барсов,
І.І.
Іщенко, І.Я. Кац, А.Є. Когут, В.Т. Лановий, Р.М. Пєтухов,
В.А.
Подсолонко, В.М. Рибін, В.І. Тарасевич, С.П. Терещенко,
Т.С. Хачатуров.
На сучасному етапі цими питаннями займаються такі дослідники, як С.
Богачов, Н. Вавилов, О. Вакульчик, С. Василик,
Н. Волостнов, В.Я.
Горфінкель, Л. Драгун, О.О. Меліх, Т.Л. Мостенська,
С.Ф. Покропивний,
Н.В. Поліщук, Ю. Фокін, М.І. Хопчан, А. Шафронов,
К. Адамс, Е. Дж.
Долан, Р.С. Каплан, М. Кеннерлі, Д. Ліндсей, Е. Нілі,
Д.П. Нортон, Д.С.
Сінк, П. Хейне.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Узагальнюючи різні
точки зору, можна зробити висновок, що економічна ефективність – це
віднесений до витрат ресурсів результат управлінської дії, у певний проміжок
часу, який може бути описаний залежністю ефект – витрачений ресурс. У
той же час багатофакторність процесу підвищення економічної ефективності
виробництва товарів народного споживання, різноспрямованість та різна
величина її компонентів передбачає необхідність оцінки та визначення не
лише загального (інтегрального) рівня ефективності виробництва, а й
здійснення факторного (функціонального) аналізу цього складного
економічного явища через систему показників.
Нерозривний взаємозв’язок узагальнюючих показників ефективності
виробництва з розгорнутими системами показників економічної ефективності
функціонування живої праці, основного та оборотного капіталу є необхідною
умовою формування комплексної оцінки (комплексної системи) рівня
ефективності виробництва товарів народного споживання. Система
узагальнюючих показників не замінює собою систему функціональних
показників, а становить її основу, дозволяє визначити загальну спрямованість
зміни ефективності виробництва. Таким чином, визначальними вихідними
принципами методики побудови системи показників економічної
ефективності є необхідність задоволення ряду умов. Насамперед, вибору
показників, які уособлюють сутність тієї чи іншої категорії, статистично
кількісно вимірюються, мають логічну схему розрахунків, доступні для
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обробки та прийняття управлінського рішення, тобто можуть бути
забезпечені інформаційно.
Ідентифіковано основні фактори, які впливають на зростання
економічної ефективності. Їх доцільно поділяти на п’ять груп: фактори
пропозиції, фактори попиту й обміну, фактори взаємодії підприємств із
державою, фактори економічних взаємовідносин із підприємствами, фактори
зовнішнього середовища, що визначають прибутковість підприємства в
ринкових умовах. Обґрунтовано, що на практиці систему показників
ефективності виробництва та переробки овочевих культур доцільно вивчати
на базі технологічних і економічних показників. Визначено, що для аналізу
ефективності виробництва й переробки плодоовочів слід використовувати
такі натуральні показники [6 c. 120], як: урожайність, виробництво продукції
на 100 га ріллі, вихід продукції при переробці, трудомісткість одиниці
продукції, рівень травмування продукції, енергомісткість одиниці продукції.
Із вартісних показників запропоновано наступні: собівартість одиниці
вироблених та перероблених овочів, прибуток на 1 ц та на 1 га посіву,
прибуток на 1 т виробленої та переробленої продукції, рентабельність
продаж, рівень рентабельності, норма прибутку. Установлено, що теоретичні
підходи до визначення суті ефективності й показників її розрахунку
здебільшого орієнтовані на вартісну оцінку порівняння результатів та витрат
діяльності й не враховують у комплексі інші показники. Із метою здійснення
повного аналізу ефективності виробництва та переробки продукції
овочівництва
відкритого
ґрунту
запропоновано
використовувати
комплексний показник ефективності, який на відміну від раніше
запропонованих показників поєднує економічну й технологічну компоненту
та розраховується за формулою:

І ком пл

Ів Іц Іп
Іт Іс Іе

100,

де

Ів

–

індекс

виходу

продукції

(відношення відсотка виходу продукції на окремому підприємстві до
середнього по регіону);
Іц – індекс ціни (відношення ціни реалізації 1 ц продукції на окремому
підприємстві до середнього по регіону);
Іп – індекс прибутку (відношення прибутку на 1 т виробленої
продукції на окремому підприємстві до середнього по регіону);
Ic – індекс собівартості (відношення собівартості 1 ц продукції на
окремому підприємстві до середнього по регіону);
Іт – індекс трудомісткості (відношення трудомісткості 1 ц продукції
на окремому підприємстві до середнього по регіону);
Іе – індекс енергомісткості (відношення енергомісткості одиниці
продукції на окремому підприємстві до середнього по регіону).
Представлений показник дає змогу комплексно оцінити рівень
ефективності виробництва та переробки овочевої продукції, що є підґрунтям
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для оцінки результатів діяльності й розробки напрямів підвищення
економічної ефективності.
Переробні (консервні) заводи визначають собівартість виробництва
продукції за такою структурою витрат: витрати на сировину,витрати на
переробку, побічна продукція, допоміжні витрати на технологічні цілі, паливо
та енергія на технологічні цілі, заробітна плата, відрахування на соціальне
страхування, утримання і експлуатація обладнання, загальновиробничі
витрати. [4 c.293]
Дуже важливим є питання попередження нераціонального
використання ресурсів при формуванні витрат на виробництво продукції, а
саме їх попереднє (контролінгове) нормування. Цей метод забезпечує
своєчасне з’ясування причин відхилень фактичних витрат від нормативних і
кошторисів на обслуговування виробництва й управління. При застосуванні
цього методу необхідно систематично змінювати діючі норми витрат,
своєчасно оновлювати нормативи при удосконаленні організації
виробництва. Нами розглядається поняття «елемент витрат»: цей елемент має
виражати однорідний вид витрат і не може бути розкладений на складові
частини. [2] Запропоновано загальнотеоретичну та практичну класифікацію
витрат переробної галузі. ( див. рис. 1).
Важливим моментом сьогодні для підприємств України є те, що,
виходячи з особливостей діяльності, організаційної структури, розмірів, а
також внутрішніх потреб управління вони можуть самостійно вибирати
методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. З метою
адаптації бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах плодоовочевої
консервної промисловості до ринкових умов господдарювання у
дисертаційній роботі розроблені методичні рекомендації щодо застосування в
практиці обліку витрат досліджуваних підприємств методів обліку витрат і
калькулювання повної (стандарт-кост) та неповної (директ-костинг)
собівартості [7 c. 29].
Технологічні
витрати

Основні
Накладні

Економікоскладові

матеріальні
грошові

Залежно від
обсягу
виробництва

структурні

постійні
змінні

елементні
комплексні
і

Рис.1 Структура витрат на плодо-овоче переробних підприємствах.
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Як свідчать проведені дослідження, удосконалення методики обліку
витрат на консервних підприємствах вимагає зміни підходу до вітчизняної
практики застосування нормативного методу обліку витрат і впровадження
комплексної системи управління формуванням витрат виробництва, яка
органічно поєднує прогнозування, нормування, облік, контроль і аналіз
собівартості продукції – системи нормативних (стандартних) витрат. На
думку автора, саме система нормативних (стандартних) витрат сприятиме
прийняттю значної кількості операційних рішень в управлінні
підприємствами, оскільки надасть можливість: управлінського контролю на
основі методу управління за відхиленнями, оцінки запасів на кінець періоду
на основі нормативної собівартості всіх видів запасів, складання кошторисів і
встановлення кошторисного контролю у взаємозв'язку з аналізом реалізації і
оцінкою прибутку, організації оперативного контролю за рівнем собівартості,
реалізації і результатами діяльності за центрами відповідальності. Проте, слід
зауважити, що використання системи стандартних (нормативних) витрат
поки що обмежується недосконалістю діючого плану рахунків, тому, на наш
погляд, введення до плану рахунків синтетичних рахунків для обліку
відхилень або відповідних субрахунків до офіційно регламентованих
рахунків сприятиме регулюванню вітчизняної практики обліку згідно вимог
міжнародних облікових стандартів.
В сучасних умовах розвитку в Україні необхідно не лише зберегти
виробництво і переробку продукції, а й створити умови до його подальшого
розвитку. Формування споживчого ринку в Україні вимагає випуску
висококонкурентної продукції, яка повною мірою відповідатиме
платоспроможному попиту населення. Нарощування обсягів виробництва
товарів народного споживання дозволить підвищити надходження до
бюджету, стимулювати приток грошових коштів населення в економіку
країни. Найважливішим напрямом підвищення конкурентоспроможності
продукції є її цінова перевага, для забезпечення якої собівартість як базова
величина ціни має формування галузевої структури суб’єктів
господарювання, спеціалізації та концентрації виробництва, підвищення
продуктивності праці ефективного використання виробничого потенціалу.
Висновки. Головна особливість і передумова оптимального розвитку
АПК в Україні -збалансованість виробництва і промислової переробки
продукції сільського господарства. В цьому плані особливо актуальними є
формування напрямків виробництва і використання продукції рослинництва.
Передусім визначається потреба в сільськогосподарській сировині для
завантаження виробничих потужностей підприємств переробних галузей.
Для виявлення відмінностей в ефективності виробництва та переробки
продукції плодоовочевих культур за різними технологіями поряд із
загальноприйнятими показниками доцільно використовувати комплексний
показник ефективності, який, на відміну від раніше запропонованих, слід
визначати як відношення добутків індексів виходу продукції, ціни й
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прибутку до індексів собівартості, трудомісткості та енергомісткості. Його
розрахунок дасть змогу комплексно оцінити рівень ефективності
виробництва та переробки овочевої продукції, що є підґрунтям для оцінки
результатів діяльності та розробки напрямів підвищення економічної
ефективності. Питання організації обліку витрат і калькулювання
собівартості повинні вирішуватись, виходячи із специфічних особивостей
плодоовочевого консервного виробництва: організаційних‚ технологічних‚
особливостей використовуваної сировини і готової продукції.
Встановлення переліку і складу статей калькулювання виробничої
собівартості продукції (робіт, послуг) віднесене, згідно П(С)БО 16 ―Витрати‖,
до компетенції підприємства і має бути регламентоване його обліковою
політикою. Використання консервними підприємствами запрпонованої
номенклатури статей витрат операційної діяльності сприятиме побудові
раціональної обліково-аналітичної системи і вирішенню інформаційних
потреб управління досліджуваних підприємств.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ
Рассмотрены особенности внедрения и реализации требований МСФО и их
влияние на систему управления кредитным риском в белорусских банках.
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Byl A.
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
AND THEIR INFLUENCE ON CREDIT RISK
MANAGEMENT IN A BANK
The introduction and implementation peculiarities of IFRS requirements and their
influence on the credit risk management system in Belorussian banks are considered.
Key words: credit risk, International Financial Reporting Standards, credit risk
management system, financial instruments, financial assets.

Быль А.В.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ
КРЕДИТНІ РИЗИКИ В БАНКАХ
Розглянуто особливості впровадження та реалізації вимог МСФЗ та їх вплив на
систему управління кредитним ризиком в білоруських банках.
Ключові слова: кредитний ризик, міжнародні стандарти фінансової звітності,
система управління кредитним ризиком, фінансові інструменти, фінансові активи.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Процессы глобализации и
интеграции приводят к тому, что экономики различных государств
становятся взаимодействующими и взаимосвязанными частями единого
экономического механизма, функционирование которого подчиняется
общепринятым стандартам и правилам, что непосредственно сказывается и на
функционировании национальных экономик стран, вовлеченных в данный
процесс. Происходящие в мировой экономике процессы не обошли стороной
и Республику Беларусь, полноправными участником которых становятся
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белорусские банки. Либерализация экономики и необходимость привлечения
иностранных инвестиций, развитие международного сотрудничества и поиск
новых партнеров для бизнеса вынуждают отечественные банки быстро
адаптироваться к происходящим в мировой экономике изменениям и
осуществлять свою деятельность в соответствии с международными
стандартами и подходами.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Процесс поэтапного
перехода банковской системы Республики Беларусь на МСФО начался в 2001
году на основании решения Национального банка Республики Беларусь путем
разработки и внедрения Национальных стандартов финансовой отчетности
(НСФО).
Однако необходимо отметить, что переход отечественных банков на
составление финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами пока еще имеет ряд трудностей.
Прежде всего, проблема состоит в том, что белорусские банки
первоначально формируют отчетность в соответствии с национальным
законодательством, а затем трансформируют ее в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее МСФО). Это
приводит к необходимости выявления различий, корректировки отклонений и
выработки стратегии подачи информации, опираясь на конкретные
обстоятельства, что является достаточно затратным. Кроме этого,
преобразование вызывает много проблем техническо-интеллектуального
характера. Еще одной проблемой является неполное соблюдение требований
МСФО, и прежде всего это касается стандартов, регламентирующих учет
операций.
В свою очередь необходимо отметить, что основная часть
деятельности банков сопряжена с применением различных финансовых
инструментов, которые непосредственно связаны с различного рода рисками
и оказывают существенное влияние на финансовое состояние и финансовые
результаты деятельности банка. Именно поэтому для банков является
важным обеспечение адекватного учета и раскрытия в отчетности
информации о возможных присущих финансовым инструментам рисках и
возможном их влиянии на финансовые результаты, а также управления ими.
Необходимо отметить, что основную часть в балансах банков занимает такая
категория финансовых инструментов как финансовые активы. Основной и,
при этом, наиболее существенный для банка риск, который несет в себе
практически любой финансовый актив – кредитный риск – риск того, что
одна сторона причинит финансовые убытки другой стороне из-за
неисполнения своих обязательств.
Именно поэтому соблюдение принципов и положений МСФО при
составлении отчетности будет способствовать не только интеграции
экономики страны в мировую экономическую систему, но и позволит
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определять реальные размеры риска и, соответственно, существенно
повысить эффективность управления им.
В то же время научные и методологические разработки в области
управления кредитным риском на основе МСФО в белорусских банках
практически отсутствуют. Кроме этого в белорусской практике в условиях,
когда нет многих рыночных показателей и когда, зачастую, предприятиякредитополучатели не имеют ни кредитного рейтинга, ни рыночной
капитализации, рыночная верификация информации, опубликованной в
отчетности по международным стандартам, становится довольно сложной
задачей.
Тем не менее, применение теоретических и методологических
подходов МСФО имеет ряд неоспоримых достоинств в области управления
кредитным риском, к основным из которых можно отнести:
– подходы МСФО к отражению в учете кредитных требований и
условных обязательств кредитного характера позволяют оценить кредитный
риск и выбрать модели оценки риска кредитного портфеля банка, разделить
по кредитным портфелям ожидаемые потери, неизбежные при кредитовании
и рассчитанные статистически, под которые создаются резервы по
ожидаемым потерям, и непредвиденные потери, покрытие которых
происходит капиталом кредитной организации в его экономическом
понимании.
– МСФО представляют совершенно новые требования к раскрытию
информации о деятельности компаний и банков, новые методики анализа и
управления рисками, основанные на «продвинутых» методологиях рискменеджмента, новых для белорусских кредитных организаций понятиях
структуры и функций капитала и функций резервов.
Таким образом, по мере реформирования системы отчетности в
белорусских банках одновременно должны реализоваться принципы и
положения МСФО на всех уровнях управления кредитным риском.
Рассмотрим более подробно каждый из них.
1.Идентификация риска. При идентификации кредитного риска банк
должен следовать последовательному применению таких принципов МСФО
как осмотрительность и преобладание экономического содержания
инструмента над его юридической формой, что позволит наиболее полно
выявить финансовые инструменты, которым присущи признаки кредитного
риска, и произвести анализ факторов, их вызывающих.
Принцип преобладания экономического содержания над его
юридической формой предусматривает отражение операций, связанных с
данным финансовым инструментом, в соответствии с их единым
экономическим характером независимо от применения правовой формы.
Соблюдению принципа преобладания экономического содержания
инструмента над его юридической формой при отражении в учете
способствует, прежде всего, то, что в МСФО (IAS) 32 «Финансовые
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инструменты: раскрытие и представление информации» единой основой всех
финансовых инструментов, подверженных кредитному риску определено
наличие финансового обязательства.
В
свою
очередь,
реализация
принципа
осмотрительности
предусматривает введение определенной степени осторожности в процесс
формирования суждений, необходимых в производстве расчетов, требуемых
в условиях неопределенности, так, чтобы активы или доходы не были
завышены, а обязательства или расходы - занижены.
Данный принцип имеет особую важность и значимость применения в
банковской практике, поскольку для банковского бизнеса в силу его
специфики риск является обязательным и непременным условием.
В соответствии с принципом осмотрительности все возможные убытки
должны отражаться в финансовой отчетности до момента их фактического
возникновения, а все возможные прибыли, как правило, не должны
приниматься во внимание до момента их фактического получения или до тех
пор, пока не возникнет уверенность в их реальном получении.
Применение данного принципа при подготовке финансовой отчетности
банком обусловлено той неопределенностью, которая сопутствует их
деятельности, в частности, возможностью возврата сомнительных долгов,
погашения дебиторской задолженности.
Кроме этого, правильное использование принципа осмотрительности
особенно важно, поскольку в результате предотвращается манипулирование
данными отчетности. Один из самых распространенных приемов
манипулирования – создание излишних резервов в прибыльные годы и их
аннулирование в годы с низкой прибыльностью. Соблюдение принципа
осмотрительности не позволяет создавать скрытые резервы, сознательно
занижать активы или доходы, преднамеренно завышать обязательства и
расходы [1, с.33-35].
2.Анализ факторов кредитного риска. В Республике Беларусь при
анализе факторов риска оценка динамики групп риска осуществляется на
основе формализованных критериев, в то время как МСФО отказываются от
формализации критериев оценки и основывают анализ кредитных рисков на
мотивированном суждении кредитной организации. Это нововведение,
безусловно, более объективно, но, тем не менее, оно усложняет анализ форм
отчетности по группам риска.
3.Оценка кредитного риска. На данном этапе признание финансовых
инструментов в соответствии с требованиями МСФО позволяет повысить
корректность расчета сумм, подверженных кредитному риску, а также в
дальнейшем влияет на особенности их признания и оценки в бухгалтерском
учете и формирование достаточных резервов на покрытие возможных
убытков от обесценения финансовых активов.
При этом в международной практике принято, что активы
приходуются по цене приобретения, а списываются по цене выбытия. Отсюда
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следуют и особенности первоначального и последующего признания активов.
Первоначальная оценка и признание финансовых инструментов в
соответствии с требованиями МСФО должна производиться по справедливой
стоимости. Последующая оценка осуществляется по справедливой или
амортизированной стоимости в зависимости от классификации актива в
определенную категорию:
–финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка – по
справедливой стоимости;
–Инвестиции, удерживаемые до погашения – по амортизированной
стоимости;
–Финансовые активы в наличии для продажи – по справедливой
стоимости.
–Кредиты и дебиторская задолженность – по амортизированной
стоимости.
При расчете амортизированной стоимости определяется текущая
стоимость будущих потоков денежных средств (поступлений или выплат) по
финансовому инструменту (финансовому активу – предоставленному
кредиту), дисконтированных под эффективную процентную ставку по
данному финансовому инструменту.
При этом, несмотря на наличие в национальных стандартах
финансовой отчетности понятия ―амортизированная стоимость‖, на практике
при отражении операций в бухгалтерском учете ни к одной из категорий
финансовых активов и финансовых обязательств этот вид стоимости не
применяется.
Одной из причин такой ситуации является предоставление банками,
обслуживающими государственные программы, кредитов на нерыночных
условиях, что делает нецелесообразным использование амортизированной
стоимости.
Еще одной проблемой является то, что в белорусских правилах учета
не применяются ни признание производных инструментов, ни учет
хеджирования. В отчетности отражаются по исторической стоимости только
активы и обязательства, возникающие в связи с данными операциями.
Финансовые результаты отражаются в отчете о прибылях и убытках только
по завершении сделки.
В то же время МСФО требуют отражать в балансе все производные
инструменты и разрешают отражать в учете операции хеджирования. Оценка
производных финансовых инструментов и инструментов хеджирования
должна производится по их справедливой стоимости. Изменение
справедливой стоимости отражается в отчете о прибылях и убытках за
исключением эффективной части хеджирования денежных потоков. В этом
случае изменения признаются по статьям капитала до тех пор, пока результат
соответствующей сделки не будет признан в отчете о прибылях и убытках.
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4.Управление кредитным риском. Управление кредитным риском
непосредственно связано с формированием банком резервов, так как именно
резервы призваны свести к минимуму кредитный риск, приводящий к
недополучению доходов и упущенной выгоде. На данном этапе переход на
МСФО позволяет также существенно повысить адекватность формирования
резервов на покрытие кредитных рисков на основании более достоверной
оценки инструментов кредитного портфеля и классификации инструментов
кредитного портфеля исходя из их экономического содержания и более
корректных внутренних кредитных рейтингов.
Правильный расчет резервов позволяет избежать серьезных проблем,
возникающих при ухудшении качества активов, тем не менее, в условиях,
когда у белорусских банков имеется достаточно большой объем
сомнительных активов, формирование резервов в соответствии с
международными стандартами может негативно отразиться на прибыли
банков и сказаться на их финансовой устойчивости. Поэтому здесь
необходим плавный переход на международные стандарты.
Принципиальным отличием белорусской практики от МСФО является
то, что согласно МСФО при расчете резерва должны учитываться только
текущие потери, в то время как в практике отечественных банков в расчет
резерва принимаются также и будущие потери.
Также при формировании резервов на возможные потери по
международным стандартам в расчет суммы резерва не включается стоимость
обеспечения по ссуде, как это делается в практике белорусских банков.
Причина здесь кроется в том, что, применяя положения МСФО, основной
уклон делается на финансовое состояние кредитополучателя, его способность
генерировать денежные средства, а не на активы, которыми он обладает, и,
которые могут быть реализованы в случае неплатежа по кредиту.
По требованиям МСФО банк должен раскрывать совокупную сумму
резерва на покрытие убытков по ссудам и кредитам на отчетную дату и
изменения в резерве в течение периода. Изменения в резерве, в том числе
компенсация в течение периода сумм, списанных ранее, показываются
отдельно.
Кредиты, погашение которых невозможно, списываются за счет
сформированного на балансе соответствующего резерва под обесценение.
Списание осуществляется только после завершения всех необходимых
процедур и определения суммы убытка. Сумма убытка представляет собой
разность между балансовой стоимостью кредита и текущей стоимостью
ожидаемых
будущих
потоков
денежных
средств
по
кредиту,
дисконтированных по методу первоначальной эффективной ставки процента
по кредиту (возмещаемой суммой). Балансовая стоимость кредита
уменьшается
до
его
оценочной
возмещаемой
суммы
путем
непосредственного отнесения суммы обесценения (убытка) на чистую
прибыль (убыток) отчетного периода. Если в последующем периоде величина
35

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

обесценения или сумма безнадежной задолженности сокращается, и это
сокращение можно объективно объяснить событием, случившимся после
частичного списания кредита через обесценение, то банк проводит
повторную оценку возмещаемой суммы и производит восстановление убытка
от обесценения на рассчитанную сумму.
5. Контроль кредитного риска. На данном этапе внедрение и
использование требований МСФО предусматривает повышение контроля со
стороны участников рынка за управлением кредитным риском в банке за счет
выполнения требований МСФО о раскрытии банком информации по
управлению кредитным риском (в первую очередь требований МСФО (IAS)
32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации» и
МСФО (IFRS 7) «Финансовые инструменты: раскрытие информации»), а
также расчета показателей, характеризующих эффективность управления
кредитным риском в банке, рассчитанных на основе прибыли, капитала банка
и величины созданных резервов.
Приведенные
выше
стандарты
предусматривают
раскрытие
описательной информации о кредитном риске по финансовым активам банка,
включая обсуждение целей и политики руководства по управлению этим
риском.
Стандарты требуют раскрытия концентрации кредитного риска на
основе общих характеристик (например, по местоположению, валюте, рынку
и виду контрагентов), а также размера риска и описания того, каким образом
руководство определяет концентрацию кредитного риска.
Должна быть раскрыта информация о максимальном размере
кредитного риска по каждому классу финансовых инструментов, за вычетом
убытков от обесценения, без учета обеспечения или других инструментов,
снижающих кредитный риск (например, соглашений о взаимозачете), а также
описание обеспечения и других инструментов, снижающих кредитный риск.
Кроме этого банки должны показывать балансовую стоимость тех
финансовых активов, которые оказались бы просроченными или
обесцененными, если бы не было согласовано изменение условий погашения
задолженности.
Кроме этого должна быть раскрыта политика банка в отношении
активов, находящихся в залоге, а также то, каким образом может повлиять
изменение ставок процента по кредитам и других факторов на финансовое
состояние банка.
Выводы. Таким образом, использование описанных выше стандартов
тем или иным способом оказывает влияние на приемы, способы и методы
управления кредитным риском в банке и на финансовые результаты банка.
При этом внедрение и использование в учете и отчетности белорусских
банков принципов МСФО позволит и банкам, и пользователям финансовой
отчетности более корректно оценить структуру риск-менеджмента в банке,
проанализировать количественные и качественные параметры кредитного
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риска, которым подвержен конкретный банк, что существенно повысит
эффективность управления кредитным риском в целом.
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STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF BEET SUGAR COMPLEX
OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY STATE
This publication investigates the state of the sugar-beet complex of Ukraine for
2006-2012. The main threats that affect the functioning of sugar plants and industry in
general are grouped. The development prospects of the sugar industry in Ukraine are
revealed.
Keywords: the sugar industry, the sugar beet complex, the threat, economic security.

Быховец Ю.Г.
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СВЕКЛОСАХАРНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ В
КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
В публикации исследовано состояние развития свеклосахарного комплекса
Украины в течение 2006-2012 гг Сгруппированы основные угрозы, влияющие на
функционирование сахарных заводов и отрасли в целом. Раскрыты перспективы
развития сахарной отрасли Украины.
Ключевые слова: сахарная отрасль, свеклосахарный комплекс, угрозы,
экономическая безопасность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Забезпечення
населення продовольством є однією з основних умов функціонування будьякої держави. Важлива роль у розв’язанні продовольчої проблеми
відводиться цукру – одному з найбільш енергомістких і швидко засвоюваних
продуктів, який є обов’язковим компонентом повсякденного раціону і
використовується в багатьох галузях народного господарства.
Перші цукроварні на вітчизняних теренах з’явились на початку ХІХ
століття. У радянські часи в Україні вироблялось близько 5,5 млн. тонн
цукрового буряку на рік. На той момент функціонувало 199 цукрових заводів,
які переробляли 40 млн. тонн цукру та забезпечували 15 % загального
виробництва продукту. Однак після розпаду СРСР стан цукрової галузі
України почав погіршуватись. Кількість діючих підприємств скоротилась
втричі (рис. 1).
Більшість суб’єктів господарювання, що не змогли адаптуватись до
нових ринкових умов, оголосили про своє банкрутство, а обладнання
порізали на метал та розпродали, не залишаючи, таким чином, навіть
можливостей для відновлення своєї роботи. Із 1994 року Україна вперше
почала імпортувати білий цукор для забезпечення власних потреб.
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Рис. 1. Динаміка кількості працюючих підприємств цукрової галузі
протягом 1991-2012 рр.
Поряд з тим, підприємства бурякоцукрового комплексу – це потужні
заводи, які здатні переробляти тисячі тонн сировини за добу, забезпечувати
робочими місцями сотні працівників та сплачувати до бюджету мільйонні
податки. Проте сьогодні їх фінансовий стан не просто кризовий – більшість
цукрових заводів потенційні банкрути. Галузь фактично втрачається.
Кількість внутрішнього цукру на ринку України виготовлена не з
традиційного цукрового буряка, а з тростини зростає. Крім того, галузі, які є
постійними споживача продукту (кондитерська, лікеро-горілчана) все частіше
використовують цукрозамінники.
Таким
чином,
колись
потужний
експортно-орієнтований
бурякоцукровий комплекс перетворюється на імпортнозалежний та
дотаційний, що зумовлює значний вплив на економічну та промислову
безпеку держави і визначає актуальність дослідження.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання стану цукрової галузі та перспектив її розвитку
досліджували такі науковці як П.Г. Борисюк, О.П. Красняк, О.А. Руденко
В.М. Сінченко, Я.П. Шафорост та інші. Проте з огляду на те, що ситуація на
внутрішньому та зовнішньому ринку цукру постійно змінюється потреба у
аналізі останніх тенденцій залишається.
Цілі статті. Метою дослідження є аналіз стану цукрової галузі
України, визначення основних проблем, які перешкоджають її розвитку, та
визначення її місця у забезпеченні економічної безпеки держави.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Серед основних причин
збитковості цукрових заводів аналітики та керівники суб’єктів
господарювання виділяють:
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1) скорочення посівних площ цукрових буряків;
2) відсутність дієвого механізму регулювання внутрішнього ринку
цукру;
3) ввезення в Україну цукру-сирцю та цукрозамінників.
Традиційно до суто бурякосійних областей можна віднести
Полтавську, Вінницьку, Тернопільську, Хмельницьку, Київську та
Харківську. Головним чином, тому, що там розташовані потужні
агрохолдинги, які попри все останнім часом також зазнають проблем.
Втратили або втрачають статус бурякових – Сумська, Івано-Франківська,
Чернівецька, Одеська, Миколаївська, Чернігівська, Житомирська області.
Практично скоротили виробництво цукрових буряків середні та дрібні
господарства. Як наслідок, протягом 2006-2012 рр. посівні площі культури
скоротились вдвічі (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка площ посіву цукрових буряків протягом 2006-2012 рр.
Водночас, підвищення урожайності, дозволило втримати збір цукрових
буряків на прийнятному рівні та вийти із кризи 2008-2009 рр. – у 2012 році
надійшло в переробку 17 381 тис. тонн сировини (табл. 1).
Таблиця 1
Основні показники роботи бурякоцукрового комплексу за 2006-2012
рр.
Показники
2006

1
2
3
1 Зібрано
цукрових
22421
буряків, тис. тонн
2 Урожайність, тис. ц/га
28,5
3 Цукристість, %
15,78

2007

2008

2009

2010

2011

2012

відносне,
%

№
з/п

абсолютне

Відхилення
2012/2006

Значення у відповідному періоді

4

5

6

7

8

9

10

11

16978

13438

10067

13749

18740

17381

-5040

-22,48

29,4
15,03

35,6
16,07

31,5
16,85

27,9
15,30

36,3
16,60

40,7
16,06*

12,2
0,28

42,81
1,77

Продовження табл. 2.1
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4 Вироблено бурякового
2572
цукру, тис. тонн
5 Вихід цукру, %
12,21
6 Вироблено
цукру
кристалічного
із
20
тростини
7 Вироблено
всього
цукру кристалічного, 2592
тис. тонн
*станом на 21.12.2012 р.

1867

1571

1271

1546

2327

2144

-428

-16,64

11,66

12,85

13,74

11,86

13,46

12,96

0,75

6,14

-

-

4

259

259

-

-20

-100,00

1867

1571

1275

1805

2586

2144

-448

-17,28

За оцінками експертів місткість внутрішнього ринку цукру України
становить 1 830 тис. тонн. У 2012 році було вироблено 2 144 тис. тонн
продукту (перехідний залишок станом на 1.09.12 р. – 667 тис. тонн). При
цьому середній вихід цукру становив 12,96 %, що незначно відрізняється від
стандарту цукроваріння Європи – 14,20 %.
«Цукровим» залишається центр (Вінницька та Хмельницька області) та
схід України (Полтавська та Харківські області). Питома вага цукрових
заводів Волинської області у структурі виробництва продукту – 4,3 %, тобто є
суттєвою з огляду на те, що працювало лише три заводи середньою
потужністю 4 500 тис. тонн переробки за добу.
При позитивній динаміці у виробництві цукру, на внутрішньому ринку
ціна залишається стабільно низькою. В той час як в усьому світі
цукровиробництво суттєво дотується, в Україні відсутня державна підтримка
для виробників. Крім того, відповідно до Постанови Кабінету міністрів
України «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків
у період з 1 вересня 2012 р. до 1 вересня 2013 року» від 11.04.12 р. № 290
встановлена мінімальна ціна на цукор білий кристалічний в межах квоти «А»
– 4 083,33 грн/тонну без ПДВ [1]. При цьому ціна природного газу на
виробництво однієї тонни становить 1 725 грн., а реальна собівартість
виробництва цукру – 6 500-7 500 грн/тонна. У дійсності на внутрішньому
ринку солодкий продукт реалізовують за ціною 4 250-4 450 грн/тонна.
Незважаючи на постійне зростання витрат, виробники не мають змоги
підвищити ціну реалізації. Однією із причин є низька платоспроможність
населення, яке є основним споживачем продукції. Також «підриває»
економічну стабільність галузі і перехід кондитерської та харчової
промисловості на цукрозамінники. На жаль, статистика обсягів їх імпорту не
ведеться, але за попередніми оцінками за 2011 рік було ввезено 250-300 тис.
тонн цукрозамінників і тенденція зростає. Адже є такі продукти, кілограм
яких замінює до однієї тонни цукру.
Також існує світовий рівень цін, якого необхідно притримуватись. У
лютому 2012 року ціна на бразильський цукор-сирець становила 478,0
USD/тонна, а цукор-сирець на умовах CIF – 432,0 USD/тонна. Прогнозується,
що ціна на продукт до кінця року підвищиться, адже скоротиться
виробництво з огляду на велику кількість минулорічних залишків (приблизно
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на 5,3 % вищі у порівнянні із минулим періодом). Загалом світова потреба в
цукрі на поточний маркетинговий рік становить 171,4 млн. тонн. Значним
чином ціну на продукт визначатимуть лідери галузі – Бразилія, Індія, Китай
та США. Якщо обсяги внутрішнього споживання цукру цих країн зростуть, то
відповідно ціна реалізації на зовнішньому ринку підвищиться.
Ще в недалекому минулому серед шістки лідерів експортерів цукру
була і Україна. Експортна орієнтованість бурякоцукрового комплексу
забезпечувала значні надходження до бюджету та економічну безпеку
держави в цілому. Але втрата стратегічних позицій зумовила не лише занепад
галузі, а й її імпортозалежність.
Так трапилось у кризові 2008-2009 рр., коли дефіцит цукру на
внутрішньому ринку, змусив державу знову відновити ліцензії на імпорт та
переробку цукру-сирцю. Таким чином, у наступні 2010 та 2011 роки було
виготовлено по 259 тис. тонн цукру із цукросировини. За даними асоціації
виробників «Укрцукор», близько 40 цукрових заводів в Україні здатні
переробляти цукор-сирець, в тому числі ПАТ «Горохівський цукровий завод»
та ПАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», що знаходяться у
Волинській області.
Необхідно зазначити, що виробництво цукру із цукрової тростини є
економічно вигіднішим, порівняно із буряковим. По-перше, затрати на
сировину нижчі. По-друге, вихід цукру становить близько 97 %. По-третє,
отримавши квоту на імпорт цукру-сирцю та виробивши з нього цукор,
підприємство отримує можливість збільшити оборотні кошти. Адже
переробка цукрового буряка у більшості випадків здійснюється за
давальницькою схемою, яка по суті є бартерною.
Але вже у 2012 році Україні вдалось обійтись без імпортної продукції.
Крім того, вперше за період 2006-2012 рр. експорт цукру у декілька разів
перевищив імпорт (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка експорту та імпорту цукру за 2006-2012 рр.
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Перевиробництво
продукту
дозволило
сформувати
великий
експортний потенціал держави, який, за оцінками аналітиків, становить 470
тис. тонн цукру. Споживачами на сьогодні виступають країни Азії
(Казахстан, Киргизстан та Туркменістан), а також Лівія, Угорщина та
Хорватія. В рамках Угоди про зону вільної торгівлі Україна отримала квоту у
розмірі 30 тис. тонн на експорт до країн-членів Європейського Союзу.
На жаль, через високі ставки мита залишаються закритими ринки
більшості країн СНД, в тому числі і Росії. Окрім того, російський та
білоруський цукор – основні конкуренти вітчизняного, адже їх собівартість є
нижчою через нижчу вартість енергоносії, а це дозволяє встановити кращу
ціну реалізації.
Висновки. Таким чином, можна констатувати, що втрата інтересу
держави до галузі – стратегічна поразка України. Використовуючи природнокліматичні умови держави та існуючий кадровий потенціал, можна виробляти
на існуючих цукрових підприємствах цукор вартістю 650 USD. Потужності
цукрових заводів дозволяють за 90 діб сезону виробляти 3,5 млн. тонн цукру
[2, с. 4]. Якщо виключити внутрішні потреби ринку, то залишається близько
1,7 млн. продукції на експорт, який забезпечить надходження до бюджету.
Проте для цього необхідно попередити дію негативних факторів, які
сьогодні стоять на шляху розвитку цукрової галузі (табл. 2).
Таблиця 2
Фактори, що впливають на економічну безпеку підприємств цукрової
галузі
№
Група
факторів
2

Політичні

з/
п
1
1

Фактор
3
Зміна
законодавства

Державне
регулювання
розвитку галузі
Рівень
конкуренції

Оподаткування

Опис фактора
4
Постійно змінюється мінімальна ціна на
цукор. Наприклад, 11.04.12 р. було
прийнято
Постанову
КМУ
«Про
державне регулювання виробництва
цукру та цукрових буряків у період з 1
вересня 2012 р. до 1 вересня 2013 року»,
а вже 19.10.12 р. було внесено до зміни.
Держава встановлює розмір квоти на
виробництво
цукру
для
кожного
підприємства галузі, мінімальну ціна
реалізації продукту, надає ліцензії на ввіз
імпортного цукру-сирцю.
Суттєвий. Хоча ринок збуту є широким,
проте
цукрозамінники
поступово
витісняють цукор, а, отже, йде постійна
боротьба за покупців. Вона зростає ще й
тому, що продукція підприємств є
однаковою.
Усі підприємства заходяться на загальній
системі
оподаткування,
відсутні
податкові пільги.
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Заходи, що необхідно
здійснювати на
державному рівні
5
Прийняти нову редакцію
Закону України «Про
державне
регулювання
виробництва та реалізації
цукру» з урахуванням
нових ринкових умов
господарювання.
Послабити
державне
регулювання ринку цукру,
відмінити мінімальну ціну
реалізації продукту.
Не допустити
недобросовісної
конкуренції.

проявів

Надати податкові пільги
для цукрових заводів, що
вирощують
цукрові
буряки
для
власних
потреб.
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Продовження табл. 2

Економічні

2

Соціальні

3

Технологічні

4

Економічний ріст

Кризовий період у розвитку цукрової
галузі пройдено. З огляду на зростання
експорту є прогноз до покращення.

Підтримувати
вітчизняного
товаровиробника.

Курси валют

Коливання курсу валют негативно
впливає на експорт продукції.
Суттєво
впливає
на
собівартість
продукції, оскільки виробництво цукру є
енергозатратним. Постійно зростає ціна
на природний газ для промислових
підприємств.
Цукрова галузь має сезонний характер.
За 3-4 місці виробництва необхідно
забезпечитись продукцією для реалізації
протягом усього року.

Не допускати суттєвого
коливання курсу валют.
Встановити
оптимальну
ціну на енергоресурси для
промислових підприємств,
купувати
дешевший
природний газ.
Забезпечити підприємства
достатньою
кількість
сировини для переробки,
підтримка
сільськогосподарських
підприємств
у
вирощуванні
цукрових
буряків.
Сприяти
зростанню
чисельності
населення
країни.
Знизити рівень корупції в
країні,
підвищити
добробут громадян.

Ціни
на
енергоресурси

Сезонність

Демографічні
показники
Розподіл доходів

Динаміка
та
розвиток
інформаційних
технологій

Чисельність населення зменшується, а
відповідно знижується і споживання
цукру на одну особу.
Нерівномірний
розподіл
доходів
призводить до зниження купівельної
спроможності
більшості
населення
країни.
Впровадження
енергоощадних
технологій позитивно впливає на
зниження собівартості продукції.

Надання
пільгових
кредитів для підприємств.

Перш за все, варто прийняти нову редакцію Закону України «Про
державне регулювання виробництва та реалізації цукру». Діючі на сьогодні
норми документа практично не виконуються. Лише з року в рік
переглядається мінімальна ціна на закуплю цукрових буряків та реалізацію
цукру. Стосовно останньої, то вже зараз Кабінет Міністрів України вважає,
що дане обмеження необхідно відмінити та зробити ринок цукру економічно
вільнішим. Також слід врегулювати питання щодо контролю імпорту
цукрозамінників та цукру-сирцю із тростини для потреб внутрішнього ринку.
За умови державної підтримки та грамотного менеджменту цукрова
галузь здатна не лише вийти із тривалої кризи, а й забезпечити свій сталий
розвиток. За оцінками аналітиків, близько 100 тис. тонн цукру Україна могла
б постачати до Російської Федерації, яка відчуває дефіцит на внутрішньому
ринку. Цукровики пропонують вигідну для обох сторін кооперацію: російські
інвестори вкладають кошти у вирощування та збір цукрових буряків на
території України, їх переробку, а отриману продукцію забирають собі.
Таким чином, підприємства отримують роботу, працюють на повну
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потужність, залучають обігові кошти, і водночас вирішується проблема із
квотуванням експорту в країни-члени Митного Союзу [2, с. 4].
Приносять постійний прибуток і відходи від переробки – сухий та
сирий жом, меляса, які постійно експортуються у країни Європи та знаходять
своїх споживачів на внутрішньому ринку.
Крім того, галузь не працює у вакуумі (рис. 4). Збільшення посівів
цукрових буряків – це розвиток індустрії мінеральних добрив і засобів
захисту рослин, покращення сівозмін, залучення нової сільськогосподарської
техніки і ін.
Мінеральні добрива,
засоби захисту рослин

Хімічна промисловість
(основна хімія)

Сільськогосподарська
техніка

Машинобудування
(сільськогосподарське
машинобудування)

Цукрові буряки

Сільськогосподарські
товаровиробники

Бурякоцукровий комплекс

Цукрові заводи

Експорт

Паливно-мастильні
матеріали

Паливна промисловість

Електроенергія

Електроенергетика

Устаткування

Машинобудування (виробництво
устаткування для легкої та харчової
промисловості)

Цукор-пісок

Харчова промисловість

Жом

Сільське господарство

Меляса

Харчова промисловість

Рис. 4. Значення бурякоцукрового
економічної безпеки України
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комплексу

Бурякоцукро
вий комплекс
Електроенергі
я

у

забезпеченні
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Витративши кошти на реконструкцію та заміну обладнання,
підприємства зможуть диверсифікувати продукцію. Наприклад, один із
найбільших цукрових заводів Білорусії ВАТ «Жабінковський цукровий
завод» випускає крім цукру-піску кристалічного ще й желювальний цукор,
цукор, збагачений йодом, селеном та вітаміном Е. На Приморському
цукрорафінадному заводі (Росія) виробляють цукор із женьшенем та інші
види цукру-рафінаду (натурфіт) профілактичної дії з фітодобавками. Набуває
популярності серед споживачів непробілений буряковий цукор, так званий
коричневий цукор.
А зростання ефективності виробництва цукру дозволить не лише
підвищить експортний потенціал харчової промисловості, а назавжди
вирішить питання промислової безпеки країни і стане поштовхом до
забезпечення економічної стабільності держави.
1. Постанова Кабінету міністрів України «Про державне регулювання виробництва
цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2012 р. до 1 вересня 2013 року» від
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2. Борисюк П.Г. Деякі аспекти ринку цукру//Цукрові буряки. – 2011. - № 1. – С. 4-5.
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Воронюк И.В.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В УКРАИНЕ
В статье раскрыта сущность экологического аудита, основные проблемные
моменты становления и функционирования его как формы независимого контроля в
Украине.
Ключевые слова: экологический аудит, экологические издержки, аудиторская
оценка, взыскания, экологические риски.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. В основних
напрямках державної екологічної політики України, екологічний аудит, як
базовий стратегічний напрям формування національної політики розвитку,
визначений необхідністю досягнення істотного покращення стану
навколишнього середовища, створення еколого–економічних передумов для
збалансованого розвитку держави і регіонів, а також ефективних механізмів
реалізації визначених стратегічних напрямів розвитку з врахуванням досвіду
інших країн.
Одним із найбільш ефективних інструментів економіко – екологічного
контролю в умовах ринку є екологічний аудит. Як механізм управління
навколишнім природнім середовищем він одержав розвиток в економічно
розвинутих країнах (США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Нідерландах
та ін.) у 70-ті роки ХХ століття [4, с. 71].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Актуальність розроблення оновленої національної екологічної
політики підтверджується відсутністю ефективної системи управління в сфері
охорони навколишнього природного середовища, зумовлене неефективними
підходами до використання енергетичних і природних ресурсів.
Наукові дослідження з проблематики екологічного аудиту проводили
вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: В.О. Аніщенко, В.А. Борисова, Г.Т.
Васюкова, Г.А. Гурська, А. Качинський, П.І. Коренюк.
Цілі статті. Метю статті є дослідження механізму формування
екологічного аудиту в Україні в сучасних умовах розвитку національної
економіки.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Останнім часом у
процесі реформування економіки України простежуються активні тенденції
на сталий розвиток регіону, інвестиційні проекти розвитку територій, у тому
числі вільні економічні зони. Необхідною умовою їх створення і розвитку є
безпечний стан довкілля. Для досягнення цього стану необхідно не лише
зосереджувати увагу на заходах природоохоронного характеру (зменшення до
мінімуму рівня забруднення навколишнього середовища, посилення
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природоохоронної діяльності на заповідних і рекреаційних територіях,
підвищення стійкості довкілля, завершення створення державної системи
моніторингу навколишнього природного середовища та ін.), але і вносити
істотні зміни у систему управління мікроекономікою і у її функції, зокрема,
фінансово-господарського контролю і екологічного контролю. Близько 30
років тому у країнах з розвинутою ринковою економікою організаційна схема
господарсько-фінансового контролю була доповнена введенням екологічного
аудиту [6, с.170].
Під екологічним аудитом розуміють підприємницьку діяльність
екологічних аудиторів чи екологічних аудиторських організацій щодо
здійснення незалежного кваліфікованого аналізу й оцінки господарської
діяльності, що впливає на навколишнє природне середовище, та розробки
рекомендацій щодо зниження негативного впливу на довкілля і здоров’я
населення.
Основна мета екологічного аудиту полягає в перевірці безпеки
виробництва. Екологічний аудит реалізується як перевірка підприємств, що
підпадають під дію законодавства про безпеку й охорону навколишнього
середовища і проводиться для надання допомоги владі щодо виявлення
додаткових заходів для вивчення ризиків і створення безпеки.
Основні принципи і положення екологічного аудиту отримали
розвиток у керівництві Європейського Союзу з екологічного аудиту (Тhе ЕсоМа-nаgеmеnt and Аudit Scheme – ЕМАS) [5, с. 45].
Європарламент та Рада Європи ввели у дію "Правила добровільної
участі організацій у міжнародній системі екологічного менеджменту та
аудиту Європейської Спільноти" (Положення ЕМАS)прийнятий у 1993році.
Цей документ передбачено для компаній (у тому числі для малих і середніх
підприємств), які здійснюють промислову діяльність. З 1996 року діють
стандарти з екологічного аудиту і екологічного менеджменту Міжнародної
організації стандартів – ISO серія 14000, що визначають загальні принципи й
процедури екологічного аудиту.
У 2004 році в Україні було прийнято Закон «Про екологічний аудит»,
який є основним документом, що визначає основні правові та організаційні
принципи здійснення екологічного аудиту і спрямований на підвищення
екологічної обґрунтованості та ефективності діяльності суб’єктів
господарювання [7].
За формою, екологічний аудит може поділятися на добровільний та
обов’язковий, за видом – на внутрішній та зовнішній. Добровільний
екологічний аудит здійснюється стосовно будь – яких об’єктів на замовлення
заінтересованого суб’єкта за згодою керівника (власника) об’єкта
екологічного аудиту. Обов’язковий екологічний аудит здійснюється щодо
екологічно небезпечних об’єктів у передбачених законодавством випадках.
До таких випадків належать: банкрутство; приватизація, передача в концесію
об’єктів державної та комунальної власності; передача або придбання в
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державну чи комунальну власність; передача у довгострокову оренду об’єктів
державної чи комунальної власності; екологічне страхування об’єктів [1, с.
195].
Основними завданнями екологічного аудиту є: збір достовірної
інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об'єкта екологічного
аудиту та формування на її основі висновку екологічного аудиту;
встановлення відповідності об'єктів екологічного аудиту вимогам
законодавства про охорону навколишнього природного середовища та іншим
критеріям екологічного аудиту; оцінка впливу діяльності об'єкта екологічного
аудиту на стан навколишнього природного середовища; оцінка ефективності,
повноти і обґрунтованості заходів, що вживаються для охорони
навколишнього природного середовища на об'єкті екологічного аудиту [2 с.
329].
На нашу думку, роль екологічного аудиту в реформуванні економіки
визначаються такими факторами:
аудиторська оцінка екологічних витрат;
аудиторські оцінки екологічних ризиків;
аудиторська оцінка програмних заходів ресурсозбереження;
аудиторська оцінка нормативної бази;
аудиторська оцінка умов екологічного страхування.
Екологічний аудит здатен відіграти вирішальну роль у розв’язанні
економічних проблем особливо в умовах виходу України з економічної кризи.
Завдяки екологічному аудиту у відносно короткий термін можна досягти
таких результатів:
підвищити ефективність використання сировинних та енергетичних
ресурсів, що веде до зменшення негативного впливу виробництва на
навколишнє середовище;
обґрунтувати необхідність та можливість концентрації зусиль та
коштів на найбільш пріоритетних напрямах екологічної діяльності;
зменшити економічні ризики та запобігти розвитку надзвичайних
ситуацій [3, с. 87].
Складність сучасних екологічних проблем викликає необхідність
застосування аудиторського підходу до їх досліджень. По-перше, в таких
умовах забезпечується високий рівень проведення стягнень під час оцінки
екологічних проблем. По-друге, в аудиторському підході пріоритет надається
критеріям незалежності та об’єктивності у проведенні досліджень та
формуванні висновків.
Екологічний аудит на сучасному етапі реформування економіки
України має бути обов’язковою складовою системи менеджменту
підприємства [5, с. 46].
Найбільш актуальним є застосування екологічного аудиту при
приватизації. Це пов'язано з урахуванням екологічного фактора при оцінці
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майна. Інвестор, покупець державного майна буде брати на себе зобов'язання
по забезпеченню екологічної безпеки виробництва за європейськими або
світовими стандартами. Це потягне за собою екологічні витрати, які повинні
враховуватися в процесі визначення вартості об'єктів приватизації. Причому,
інвестор зацікавлений в проведенні незалежного і об'єктивного екологічного
аудитування теж за європейськими або світовими стандартами.
Екологічний аудит може з успіхом застосовуватись і при здійсненні
добровільного екологічного страхування економічних суб’єктів. Зокрема, при
визначенні страхового поля, ставок страхових платежів, при оцінці
ймовірності настання страхових подій [3, с. 89].
Саме екологічний аудит здатний розробити й обґрунтувати розумну
екологічну стратегію підприємства, надати необхідні рекомендації та
пропозиції, що дозволяють знизити ризик розвитку гострих екологічних
проблем.
Одним із мотивів до прийняття керівництвом рішення про проведення
екологічного аудиту власного підприємства можуть бути:
1) отримання достовірної інформації для підготовки і прийняття
екологічно обґрунтованих рішень, оцінки існуючої ситуації та впливу
фактичних результатів господарської діяльності на природне середовище;
2) проектування і впровадження на підприємстві системи управління
охороною навколишнього середовища та її сертифікація у відповідності до
вимог
передбачених
стандартів,
що
дозволить
забезпечити
конкурентоздатність продукції та рух її на вітчизняному і світовому ринках
товарів та послуг;
3) вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань, пов’язаних із
завданням збитків навколишньому середовищу, в органах арбітражу та
судового розгляду;
4) зниження штрафів і витрат по платежах за природокористування та
забруднення природного середовища [4, с. 71].
Проте, як і будь-яка нова сфера діяльності, екологічний аудит потребує
розробки концептуальних основ, методичних і організаційних форм,
формування цілісної системи наукових підходів до його проведення.
Вважаємо, що перспектива розвитку екологічного аудиту в Україні
повинна бути спрямована на подальшу стабілізацію виробництва і
збільшення обсягів випуску екологічно чистої продукції, підвищення
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках за рахунок
поліпшення екологічних характеристик продукції, розширення ринків збуту.
Висновки. Одним із аспектів інтеграції України в систему
міжнародних еколого – економічних відносин полягає в розвитку
екологічного аудиту як інструменту забезпечення стійкого розвитку країни.
Аудит як елемент системи забезпечення прав власності надзвичайно
важливий для економіки, тому що дає змогу зменшити інформаційні і
комерційні ризики, пов’язані із прийняттям управлінських рішень.
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Отже, екологічна ситуація в Україні може бути стабілізована й
покращана головним чином шляхом зміни орієнтації соціально-економічного
розвитку держави, формування нових (сучасних) ціннісних та моральних
пріоритетів, перегляду структури потреб, цілей. Все це вимагає проведення
комплексу радикальних політичних, законодавчих, соціально-економічних,
технологічних та системних контрольних заходів, основним серед яких
повинен стати екологічний аудит.
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СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В статье рассматривается особенности учета валютных операций предприятия
по международным стандартам. Раскрыты основные принципы отражения в
бухгалтерском учете операций предприятий в иностранной валюте в соответствии с
международными и национальными стандартами, проведена их сравнительная оценка.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Досвід становлення
України як незалежної держави свідчить про те, що стан її економіки значною
мірою
залежать
від
структури,
динаміки
і
ефективності
зовнішньоекономічних відносин та торгівлі.
Питання оптимізації зовнішньоекономічної діяльності - невід’ємний
суттєвий елемент розвитку господарства України сьогодні.
Зовнішньоекономічна
діяльність
підприємств
базується
на
ефективному використанні ресурсів, кооперації праці, раціональному
витрачанні фінансів та посиленні співпраці з іноземними партнерами.
Сучасний економічний світ характеризується стрімким зростанням
міжнародної економіки, значними викликами науково-технічного прогресу,
новітніми впровадженнями у галузі хімії, фізики та бурхливим розвитком
лізингових, страхових, форвардних та інших послуг. Тому проведення
діяльності з іноземними партнерами вимагає особливо глибоких знань у сфері
міжнародної економіки. Правильно організована система бухгалтерського
обліку розрахунків у іноземній валюті забезпечить прозорі тісні
взаємовідносини з іноземними контрагентами. А тому необхідно ґрунтовно
підійти до особливостей бухгалтерського обліку розрахунків в іноземній
валюті в Україні.
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Цілі статті. Метою статті є висвітлення питання відображення
іноземної валюти у фінансовій звітності за Міжнародними стандартами
бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемами оцінки та відображення в обліку і звітності іноземної
валюти у своїх працях піднімали питання науковці такі як: Ф.Ф. Бутинець, Г.
В. Веріга, С.В. Голов, Т.П. Демчук, Г.Г. Кірейцева, А. М. Мороз, М. Ф.
Пудовкіна, В.К.Савчук, В.В. Сопка, В.Д. Слободян та інші вчені. В яких
висвітлена та досліджено структурні зміни у Звіті про рух грошових коштів,
розкрито основні принципи відображення у бухгалтерському обліку операцій
підприємств в іноземній валюті. Незважаючи на численні наукові праці
присвячені даній темі, вважаємо за доцільно висвітлити проблему обліку
валютних операцій підприємств за міжнародними правилами.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Валюта (грошові
кошти) є фінансовим активом, оскільки вона являє собою засіб обміну, а
отже, є основою, на якій оцінюють та визнають всі операції у фінансовій
звітності [6, ст. 63]. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО)
21 «Вплив змін валютних курсів» застосовується до обліку операцій та
залишків в іноземних валютах, за винятком операцій з тими похідними
інструментами та залишків за ними, на які поширюється сфера застосування
Міжнародного стандарту фінансової звітності (МСФЗ) 9 «Фінансові
інструменти»; у разі переведення результатів та фінансового стану
закордонних господарських одиниць, що входять до фінансової звітності
суб'єкта господарювання шляхом консолідації, пропорційної консолідації або
методом участі в капіталі; в разі переведення результатів та фінансового
стану суб'єкта господарювання у валюту подання [3]. Всі фінансові
інструменти поділяються на основні (наприклад, дебіторську, кредиторську
заборгованість та інструменти власного капіталу) і похідні (наприклад,
фінансові опціони, ф'ючерсні й форвардні контракти, відсоткові та валютні
свопи).
Загальні принципи відображення у бухгалтерському обліку,
зафіксовані у міжнародних і національних стандартах, однакові [1].
Натомість існує певна термінологічна розбіжність. П(С)БО 21 визначає
валюту звітності як грошову одиницю України. МСБО 21 оперує поняттями
―валюта подання‖ – це валюта, у якій подається фінансова звітність,
―функціональна валюта‖ – це валюта основного економічного середовища, у
якому суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність. Згідно з МСБО 21
суб'єкт господарювання може подавати свою фінансову звітність у будь-якій
валюті (або валютах). Якщо валюта подання відрізняється від функціональної
валюти суб'єкта господарювання, він переводить свої результати та
фінансовий стан у валюту подання. Наприклад, якщо група складається з
окремих суб'єктів господарювання з різними функціональними валютами,
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результати та фінансовий стан кожного суб'єкта господарювання
відображаються в загальній валюті, щоб можна було подати консолідовану
фінансову звітність.
Позитивними
сторонами
застосування
МСФЗ
як
для
суб’єктів господарювання, які складають фінансову звітність, так і для
зовнішніх користувачів є: можливість отримання необхідної інформації для
прийняття управлінських рішень; забезпечення порівнянності звітності з
іншими організаціями, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на
якій території здійснюють господарську діяльність; можливість залучення
іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки;
престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів;
прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил її
складання, а також численними поясненнями до звітності [5, ст. 141].
Планування і бюджетування грошових потоків – головна складова
системи ефективного управління господарською діяльністю підприємства
будь-якої галузі економіки України, в тому числі і аграрної. Ефективне
бюджетування грошових коштів є одним із головних завдань у діяльності
суб’єктів господарювання. Прогноз руху грошових коштів представляє собою
очікуваний обсяг грошових коштів, що класифікується за джерелами
надходжень та обсягом витрат. Очікуваний залишок грошових коштів на
кінець бюджетного періоду порівнюється з їх мінімальним залишком.
У прогнозі руху грошових коштів необхідно передбачити суму
грошових коштів, яка перевищує мінімальну суму в прогнозному періоді,
оскільки бюджетування грошових коштів може мати непередбачувані
наслідки. Дотримання цього принципу дає змогу керівництву корпорації
прийняти оперативні рішення щодо трансформації тимчасово вільних
грошових коштів у короткострокові інвестиції або здійснити інші доцільні та
ефективні заходи щодо їх формування та використання.
Для ефективного бюджетування грошових коштів необхідно вести
облік та відображати іноземну валюту у фінансовій звітності згідно МСБО.
Порядок складання і подання Звіту про рух грошових коштів
Визначається МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів». Цей Звіт доповнює
Баланс і Звіт про прибутки та збитки.
Баланс відображує фінансове становище підприємства на певну дату, а
Звіт про рух грошових коштів пояснює зміни в одному з важливих
компонентів балансу – грошових коштах та їх еквівалентах, які відбулися між
датами Балансу.
У свою чергу, Звіт про прибутки та збитки показує результати
діяльності підприємства за певний період, а Звіт про рух грошових коштів
характеризує вплив цієї діяльності на грошові потоки підприємства.
МСБО 7 не визначає формат Звіту про рух грошових коштів і перелік
статей по кожному виду діяльності, але містить конкретні вимоги та
пояснення щодо руху грошових коштів у іноземній валюті.
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Надходження і видаток грошових коштів у іноземній валюті
відображують у Звіті про рух грошових коштів підприємства перерахуванням
іноземної валюти у валюту звітності за курсом, що діяв на дату руху
грошових коштів.
Нереалізовані курсові різниці, тобто різниці, що виникають внаслідок
перерахунку статей балансу (крім грошових коштів) в іноземній валюті, не є
рухом грошових коштів.
Однак на суму прибутку або збитку внаслідок не операційних курсових
різниць слід скоригувати прибуток підприємства для визначення руху
грошових коштів від операційної діяльності із застосуванням непрямого
методу [4, ст. 87].
Сума курсової різниці, що виникає внаслідок впливу зміни валютного
курсу на залишок грошових коштів в іноземній валюті, згідно з МСБО 7 слід
наводити окремо від руху грошових коштів у результаті операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності. На практиці її показують або
безпосередньо у Звіті про рух грошових коштів після розділу «Рух грошових
коштів у результаті фінансової діяльності», або в примітках до фінансової
звітності. Це дає можливість узгодити залишки грошових коштів на початок і
кінець звітного періоду.
Відповідно до вітчизняних П(С)БО, операціями в іноземній валюті
вважаються господарські операції, що потребують розрахунків в іноземній
валюті, то перерахунок таких статей у гривневий еквівалент проводять на
дату проведення розрахунків і на дату балансу із застосуванням офіційного
курсу НБУ, що діяв на час такого перерахунку [2]. Але це не завжди
доцільно, оскільки виникають певні суперечності. Це пов’язано з тим, що при
розрахунках з дебіторами та кредиторами, особливо при здійсненні
попередньої оплати, як зазначено П(С)БО 21 „Вплив змін валютних курсів‖,
курсова різниця не виникає і перерахунок за певним курсом при отриманні
товару не проводиться. Згідно із міжнародними стандартами бухгалтерського
обліку, всі розрахункові операції відносяться до монетарних статей, а отже,
підлягають перерахунку у зв’язку із зміною валютного курсу.
Міжнародна практика свідчить, достатнім для отримання достовірних
даних є застосування середнього валютного курсу для операцій, що були
проведені протягом тижня або місяця. Це передбачено МСБО 21 і тому
широко використовується за кордоном. Однак, якщо валютні курси суттєво
коливаються, застосування середнього курсу є недоречним. Трансляція
звітності за МСБО 21 відбувається на кожну дату балансу за правилами
аналогічними як і в національному стандарті.
У статті ―Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів‖ (рядок 420)
відображається сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках)
залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при
зміні валютних курсів протягом звітного періоду. У рядку 430 ―Залишок
коштів на кінець року‖ наводять різницю між сумою грошових надходжень і
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витрат, відображених у рядках 400-420. (табл. 1)
Таблиця 1
Фрагмент ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів»
Чистий рух коштів за звітний
400
період
Залишок коштів на початок
410
X
року
Вплив зміни валютних курсів
420
на залишок коштів
Залишок коштів на кінець
430
X
року

X

X

Висновки. Отже, підсумовуючи зазначене вище, можна констатувати
незважаючи на те, що національні стандарти базуються на МСФЗ, в них все ж
наявний менший перелік альтернатив облікового відображення операцій в
іноземній валюті. Тому компанії, які самостійно прийняли рішення або
зобов’язані складати фінансову звітність за МСФЗ, мають ретельно
продумувати положення облікової політики з метою розкриття усієї можливої
інформації з метою уникнення нерозуміння фінансової інформації як
керівним персоналом (власниками), так і зовнішніми користувачами.
Звіт про рух грошових коштів розкриває вплив різних операцій на
грошові потоки. Грошові кошти як найліквідніші активи повинні
забезпечувати постійну платоспроможність підприємств, тому грошові
потоки мають бути під постійним контролем бухгалтерів та керівників.
Враховуючи це, вважаємо за доцільне щоквартально складати Звіт про рух
грошових коштів.
Прогноз руху грошових коштів дає можливість оцінити майбутні
надходження грошових коштів, проаналізувати здатність підприємства
погасити свою короткострокову заборгованість і сплатити дивіденди, оцінити
необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів. Використання
такого
прогнозу
дає
змогу
точніше
оцінювати
перспективну
платоспроможність і тим самим знижувати фінансовий ризик.
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В статті досліджуються питання щодо суті облікової політики, виходячи з
національних стандартів бухгалтерського обліку і практичного досвіду підприємств.
Розглянуто актуальні проблеми облікової політики підприємств України Надано
пропозиції щодо можливих шляхів покращення облікової політики підприємств.
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Kozlova I.
PROBLEMS OF FORMING ACCOUNTING POLICY OF ENTERPRISE
AND WAYS OF THEIR SOLUTION
This article investigates the issue of accounting policy in accordance with national
accounting standards and business experience. Main problems of Ukraine enterprise account
policy were investigated. Using foreign experience possible ways of enterprises accounting
policy improving was proposed.
Keywords: accounting policy, regulations (standards) of accounting, enterprise, order
of accounting policies.

Козлова И.А.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье исследуются вопросы осносительно сути учетной политики, исходя из
национальных стандартов бухгалтерского учета и практического опыта предприятий..
Рассмотрены актуальные проблемы учетной политики предприятий Украины.
Предложены возможные пути улучшения учетной политики предприятий.
Ключевые слова: учетная политика предприятия, положения (стандарты)
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Зміни, що
відбуваються в системі економічних відносин потребують необхідності
реформування бухгалтерського обліку в Україні. Організація роботи
підприємства та облікового процесу починається з формування облікової
політики.
Особливості діяльності вітчизняних підприємств та недостатнє знання
їхнім керівництвом завдань, які має вирішувати облікова політика,
призводять до нерозуміння її ролі [1, с. 189]. Така проблема породжує
необхідність визначення ролі та значення облікової політики підприємства, а
також пошук шляхів щодо вирішення проблем її формування.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемам формування облікової політики на підприємствах
приділялося чимало уваги.
Питання формування ефективної облікової політики на підприємстві
розглядали
Ю.Я.Лузан,
В.М.Гаврилюк,
В.М.Жук,
М.Г.Михайлов,
О.О.Бірюкова, Ю.Д. Чацкіса та інші вчені – економісти [4, с. 285].
Цілі статті. Метою даної статті є визначення основних проблем
формування облікової політики підприємства та надання пропозицій щодо їх
вирішення.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Організація роботи
підприємства та облікового процесу починається з формування облікової
політики.
Відповідно до ЗаконуУкраїни «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», облікова політика – це сукупність принципів, методів і
процедур, що використовуються підприємством для складання і подання
фінансової звітності [5, с. 8].
На вибір і обґрунтування облікової політики підприємства впливають
форма власності та організаційно-правова форма підприємства, галузева
приналежність або вид діяльності, обсяги діяльності, чисельність працівників,
система оподаткування, стратегія фінансово-господарського розвитку,
наявність матеріальної бази, система інформаційного забезпечення
підприємства, рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, система
матеріального стимулювання і ефективності роботи підприємства [3, с. 5].
Облікова політика підприємства повинна забезпечувати:
– повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів
господарської діяльності;
– відображення у бухгалтерському обліку фактів господарської
діяльнос-ті, виходячи не тільки з їх правової форми, а й з економічного змісту
фактів і умов господарювання;
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– тотожність даних аналітичного обліку оборотами та залишками.
– раціональне й ощадливе ведення бухгалтерського обліку,
враховуючи умови господарської діяльності та розмір підприємства [6, с. 3].
Основними причинами, які викликають необхідність формування
облікової політики підприємства є:
1. Чинні правила бухгалтерського обліку нашої країни в поєднанні із
засадами ринкової економіки.
2. Альтернативні варіанти організації обліку з багатьох напрямів
господарської діяльності.
3. Необхідність роз’яснення фінансових звітів зовнішніми
користувачами та аудиторами.
4. Вплив кон’юнктури ринку на діяльність підприємства.
5. Сприяння розвитку ринкових відносин збільшенню кількості
користувачів фінансової інформації.
Ретельно продумана облікова політика забезпечує ефективну
фінансово-господарську діяльність підприємства, а також максимальний
ефект від ведення обліку. Основою для прийняття рішень про облікову
політику має бути формування повної, достовірної, правдивої інформації, яка
максимально ефективно розкривала б інформацію про діяльність
підприємства для зацікавлених осіб користувачів.
Механізм формування облікової політики на підприємстві подано на
рисунку 1.

Рис. 1. Формування облікової політики на підприємстві [6, с. 4].
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На сьогоднішній день формування облікової політики на
підприємствах України має значні проблеми. Проблеми щодо формування
облікової політики виникають при визначеннї головних напрямків організації
бухгалтерського обліку, тобто ще на початку її складання.
Серед основних проблем формування облікової політики підприємства
є:
- недосконалість нормативної бази. Бухгалтерське та податкове
законодавство недосконале та вузько направлене, що не дає змогу вирішити
велику кількість питань за допомогою облікової політики.
- відсутність рекомендацій за допомогою яких здійснюється
відображення окремих ситуацій в обліку. Ці ситуації стосується питання
комерційної таємниці підприємства, зміни облікових оцінок, розкриття у
фінансовій звітності положень облікової політики та інші.
- недотримання зовнішньої форми при складанні наказу про облікову
політику і копіювання окремих пунктів нормативних документів;
- хаотичне та неповне висвітлення і нформації в наказі про облікову
політику підприємства;
- відсутність облікової політики щодо формування обліку, тобто в ній
відсутній робочий план рахунків, графік документообігу, перелік облікових
регістрів тощо;
- відсутність поняття облікової політики з питань управлінського
обліку [2, с.25]
Важливою проблемою можна вважати відсутність єдиного
нормативного документу стосовно облікової політики підприємства. Так,
Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"
визначає правові засади визначення та організації облікової політики на
підприємствах. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 ―Загальні
вимоги до фінансової звітності‖ регулюють питання розкриття інформації про
облікову політику в примітках до фінансової звітності підприємства. Питання
внесення змін до облікової політики підприємства розглядаються в
Положенні(стандарті) бухгалтерського обліку 6 ―Виправлення помилок і
зміни у фінансових звітах‖ [1, с. 190].
На сьогодні не розроблено нормативного акту вузького спрямування,
що регулює формування облікової політики підприємства.
На нашу думку, для вирішення проблем формування облікової
політики доцільно розробити ПСБО «Облікова політика підприємства»
взявши за основу МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та
помилки». Саме в цьому положенні повинно бути зазначено, що облікова
політика
підприємства
має
забезпечувати
раціональне
ведення
бухгалтерського обліку. Прийняття такого нормативного документу
дозволить систематизувати всі питання, що стосуються облікової політики та
значно знизити затрати часу на її формування.
Сьогодні підприємствам потрібно розробляти облікову політику, яка
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буде орієнтуватись на максимальне зближення з положеннями міжнародних
стандартів та фінансової звітності.
Для досягнення оптимальної та обґрунтованої облікової політики
необхідно враховувати специфіку ведення господарської діяльності
підприємства та застосовувати системний підхід. Насамперед, провести
велику роботу, що включає підготовку фахівців бухгалтерських та
фінансових служб.
Впровадження єдиної структури наказу про облікову політику для всіх
підприємств та типової форми з обов’язковим виділенням методологічної,
методичної та організаційної частини дозволить підвищити відповідальність
головних бухгалтерів за формування облікової політики.
Необхідним є переосмислення ролі облікової політики в процесі
управління підприємством. Саме управлінська спрямованість облікової
політики є базовою, оскільки повною мірою може впливати на процеси
господарювання. Відсутність сформованих товарних і фінансових ринків, їх
інфраструктури, достатнього досвіду роботи підприємств у новому
економічному середовищі та науково обґрунтованих рекомендацій
формування облікової політики, адаптація до умов роботи з використанням
національних стандартів бухгалтерського обліку, формальний підхід, тобто
формування облікової політики тільки за для обліку, потребують суттєвого
підвищення кваліфікаційного рівня бухгалтерів. Фахівці з обліку повинні не
тільки керуватися основними принципами обліку, а й брати участь у розробці
стратегічних управлінських рішень.
Удосконалення облікової політики має рухатися шляхом актуалізації
облікової політики та підвищення її якості.
Висновки. Отже, актуальним для вирішення вище зазначених проблем
формування облікової політики є її удосконалення, особливо з урахування
МСФЗ. Розробка та затвердження Положення(стандарту) бухгалтерського
обліку ―Облікова політика підприємств‖ буде сприяти чіткій організації
бухгалтерського обліку на підприємствах, адже він буде акумулювати всі
чинні нормативно-правові документи з питань облікової політики.
Перспективою подальших досліджень в даному напрямку можна
вважати розробку науково обґрунтованої методології та методики
формування облікової політики конкретного суб’єкта господарювання на
основі виявлення взаємозв’язку між обліковою політикою в Україні та за її
межами для визначення специфічних ознак, притаманних обліковій політиці
підприємств у вітчизняній практиці бухгалтерського обліку.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КАК ОДИН ИЗ
ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЭТАПОВ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Денежные активы любой организации являются ее стратегическим ресурсом,
оптимизация денежных потоков — важнейший фактор в обеспечении финансовой
состоятельности и устойчивости компании.
В статье обращено внимание на актуальность такой проблемы, как отсутствие
единых методов оптимизации денежных потоков в отечественной и международной
практике бухгалтерского учета, даются обоснованные выводы касательно
положительных и отрицательных сторон используемых методик. Особенностью
представленного материала является предложение общих направлений управления с
целью регулирования, совершенствования и оптимизации денежных потоков
организаций.
Ключевые слова: Дефицит денежных средств, профицит денежных средств,
оптимизация денежных потоков, модель Баумоля, модель Миллера-Орра, модель
Стоуна, модель по методу Монте-Карло.

Kotelnikova N.
OPTIMIZATION OF CASH FLOWS AS AN
IMPORTANT AND DIFFICULT STAGE OF CASH
MANAGEMENT ORGANIZATION
Monetary assets of any organization are its strategic resource, optimizing cash flow a key factor in ensuring the financial viability and sustainability of the company.
The article drew attention to the relevance of such problems as lack of uniform
methods of optimization of cash flows in the domestic and international accounting
practices, provides reasonable conclusions about the positive and negative aspects of the
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methods used. Feature of this material is to provide overall direction to regulate the
management, improvement and optimization of cash flows.
Keywords: cash deficit, the surplus funds to optimize cash flow, Baumol model, the
model of the Miller-Orr model Stone model of Monte Carlo.

Котельнікова Н.А.
ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЯК ОДИН З
ВАЖЛИВИХ І СКЛАДНИХ ЕТАПІВ УПРАВЛІННЯ
ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Грошові активи будь-якої організації є її стратегічним ресурсом, оптимізація
грошових потоків - найважливіший фактор у забезпеченні фінансової спроможності і
стійкості компанії.
У статті звернуто увагу на актуальність такої проблеми, як відсутність єдиних
методів оптимізації грошових потоків у вітчизняній та міжнародній практиці
бухгалтерського обліку, даються обгрунтовані висновки стосовно позитивних і
негативних сторін використовуваних методик. Особливістю представленого матеріалу
є пропозиція загальних напрямів управління з метою регулювання, вдосконалення та
оптимізації грошових потоків організацій.
Ключові слова: дефіцит грошових коштів, профіцит грошових коштів,
оптимізація грошових потоків, модель Баумоля, модель Міллера-Орра, модель Стоуна,
модель за методом Монте-Карло.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Оптимизация денежных потоков
— это важнейший фактор в обеспечении финансовой состоятельности и
устойчивости компании. Поиск путей оптимизации денежных потоков
возникает постоянно, и эта проблема стоит достаточно остро на предприятиях
любой отрасли промышленности в каждой из стадий производства. Ведь
именно эффективно организованные денежные потоки — симптом
финансового здоровья компании.
Одной из причин наличия такой проблемы является низкая
эффективность управления предприятием, несовершенство используемых
финансовых методов и инструментов. Поэтому одним из направлений
преодоления дефицита денежных средств является формирование
эффективной системы управления денежными потоками, которая бы
обеспечивала достижение тактических и стратегических целей деятельности
предприятия, а также финансовую стабильность и платежеспособность в
долгосрочной перспективе.
Цель статьи. Теоретическое и практическое исследование денежных
потоков предприятий на современном этапе и комплекса мероприятий по их
оптимизации. Достижение поставленной цели предполагало необходимость
решения ряда задач, содержание которых отражает последовательность
этапов предпринятого исследования:
- провести сравнение используемых в современной отечественной и
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международной практике моделей управления денежными потоками, выявить
их недостатки и преимущества;
- предложить меры, направленные на оптимизацию денежных потоков
предприятия, и разработать рекомендации по улучшению механизма
управления денежными потоками предприятия.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Денежные средства
являются наиболее ограниченными ресурсом при переходе к рыночным
методам хозяйствования, и успех предприятия во многом определяется
способностью руководителей рационально
распределять и использовать
денежные средства.
Непрерывный кругооборот денежных средств во времени представляет
собой денежный поток. На современных предприятиях этот участок работы
становится одним из наиболее перспективных способов увеличения прибыли.
Решение поставленной задачи возможно путем рациональных действий в
области:
1. Оптимизации объема денежных средств;
2. Ускорения их оборота;
3. Синхронизации расходов и поступлений, а также их эффективного
использования [3].
Наиболее важным и сложным этапом управления денежными потоками
предприятия является их оптимизация. Оптимизация денежных потоков
представляет собой процесс выбора наилучших форм их организации на
предприятии с учетом условий и особенностей осуществления его
хозяйственной деятельности.
Одним из направлений оптимизации денежных потоков на
предприятии является оптимизация остатков денежных средств.
Зарубежными специалистами предлагается четыре основных модели расчета
оптимального остатка денежных средств и контроля за ним: модель Баумоля,
модель Миллера-Орра, модель Стоуна, модель по методу Монте-Карло.
Наиболее популярной является модель Баумоля, появившаяся в 50-х гг.
В ней предполагается, что предприятие начинает работать, имея
максимальный и целесообразный для него уровень денежных средств, и затем
постоянно расходует их в течение некоторого периода времени. Все
поступающие средства от реализации товаров и услуг предприятие
вкладывает в краткосрочные ценные бумаги. Как только запас денежных
средств истощается, т. е. становится равным нулю или достигает некоторого
заданного уровня безопасности, предприятие продает часть ценных бумаг и
тем самым пополняет запас денежных средств до первоначальной величины.
При росте объѐма денежных средств, предприятие действует по
обратному алгоритму, покупая ценные бумаги и тем самым приводя сумму
денежных средств к оптимальной величине[1].
Недостаток модели Баумоля — предположение о предсказуемости и
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устойчивости денежного потока. Также в ней не учитываются цикличность и
сезонность, свойственные большинству денежных потоков.
Модель, разработанная Миллером и Орром, представляет собой
компромисс между простотой и реальностью. Она помогает ответить на
вопрос: как предприятию следует управлять своим денежным запасом, если
невозможно предсказать каждодневный отток или приток денежных средств?
Миллер и Орр используют при построении модели процесс Бернулли стохастический процесс, в котором поступление и расходование денег от
периода к периоду являются независимыми случайными событиями.
Порядок действий по управлению остатков денежных средств сводится
к следующему: остаток средств на счете произвольно меняется до тех пор,
пока не достигает верхнего предела. Как только это происходит, предприятие
начинает покупать достаточное количество ценных бумаг с целью вернуть
запас денежных средств к некоторому нормальному уровню (точке возврата).
Если запас денежных средств достигает нижнего предела, то в этом случае
предприятие продает свои ценные бумаги и таким образом пополняет запас
денежных средств до нормального предела.
При решении вопроса о размахе вариации (разность между верхним и
нижним пределами) рекомендуется придерживаться следующей политики:
если ежедневная изменчивость денежных потоков велика или постоянные
затраты, связанные с покупкой и продажей ценных бумаг, высоки, то
предприятию следует увеличить размах вариации и наоборот. Также
рекомендуется уменьшить размах вариации, если есть возможность
получения дохода благодаря высокой процентной ставке по ценным бумагам.
Главным недостатком модели является то, что верхний предел объѐма
денежных средств устанавливается в зависимости от нижнего, но при этом не
существует четкой методики установления нижнего предела. Специалисту,
контролирующему уровень ликвидности, в определении нижнего предела
приходится опираться на здравый смысл и опыт, отсюда возникает
субъективность оценок модели.
Модель Стоуна дополняет модель Миллера-Орра и основана на
прогнозах движения денежных средств на ближайшее будущее. Достижение
верхнего предела величины денежных средств не вызовет их немедленного
перевода в ценные бумаги, если в ближайшие дни у организации, согласно
прогнозам, ожидаются относительно высокие выплаты. Это позволяет
минимизировать количество операций по конверсии и, следовательно,
снижать связанные с ними расходы[4].
Имитационное моделирование по методу Монте-Карло. Модель может
быть использована для определения целевого остатка. На основе данных из
бюджета денежных средств делаются прогнозы предстоящих денежных
потоков. Далее в методику прогнозирования вносится предположение о
вероятностной природе показателей.
Имитационное моделирование бюджета денежных средств по методу
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Монте-Карло осуществляется с помощью специальных компьютерных
программ. Результаты анализа - размеры чистых денежных потоков (излишек
или недостаток) при различных уровнях вероятности того, что они не
превысят полученных значений[1].
Описанные модели управления денежными потоками хорошо
отработаны в зарубежных компаниях. Отечественные способы управления
денежными средствами в отличие от западных характеризуются динамизмом
своих подходов, определяемых быстрыми изменениями внешних и
внутренних факторов.
Отечественными авторами предложена оптимизация денежных потоков
путем обеспечения сбалансированности, синхронизации и роста чистого
денежного потока.
Так как и дефицит, и избыток денежных ресурсов негативно
сказываются на результатах хозяйственной деятельности организаций,
первоочередным этапом признается обеспечение сбалансированности
объемов притока и оттока денежных средств.
При дефиците денежных средств снижается ликвидность и уровень
платежеспособности предприятия, вследствие чего происходит рост
просроченной задолженности предприятия по кредитам банку, поставщикам,
персоналу по оплате труда.
При избыточном денежном потоке наблюдается потеря реальной
стоимости временно свободных денежных ресурсов в результате инфляции,
замедляется оборачиваемость капитала по причине простоя денежных
средств, теряется часть потенциального дохода в связи с упущенной выгодой
от доходного размещения денежных ресурсов[2].
Для обеспечения сбалансированности дефицитного денежного потока
предприятий в краткосрочном периоде необходимо разрабатывать
следующие мероприятия:
1. По ускорению привлечения денежных средств:
 обеспечение частичной или полной предоплаты за реализуемую
продукцию, пользующуюся большим спросом на рынке;
 сокращение сроков предоставления товарного кредита покупателям;
 увеличение размера ценовых скидок при реализации продукции за
наличный расчет;
 использование современных форм реинвестирования дебиторской
задолженности (учет векселей, факторинга, форфейтинга).
2. По замедлению выплат денежных средств:
увеличение по согласованности с поставщиками сроков
предоставления товарного кредита;
приобретение долгосрочных активов на условиях лизинга;
реструктуризация
полученных
кредитов
путем
перевода
краткосрочных в долгосрочные.
Одновременно
должны
разрабатываться
мероприятия
по
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сбалансированности дефицитных денежных потоков предприятия в
долгосрочном периоде:
1. По увеличению положительного денежного потока:
o дополнительная эмиссия акций;
o привлечение долгосрочных кредитов;
o привлечение стратегических инвесторов;
o продажа части долгосрочных финансовых вложений;
o продажа или сдача в аренду неиспользуемых видов основных
средств.
2. По сокращению отрицательного денежного потока:
снижение суммы постоянных издержек предприятия;
сокращение объема реальных инвестиций;
продажа в муниципальную собственность объектов социальнокультурного быта;
другие мероприятия.
Для оптимизации избыточного денежного потока осуществляется
деятельность, связанная в основном с активизацией инвестиционной
политики, направленной на долгосрочное погашение кредитов и на
увеличение объема реальных и финансовых инвестиций.
Синхронизация денежной наличности должна быть нацелена на
устранение сезонных и циклических различий в формировании как
положительных, так и отрицательных денежных потоков, а также на
оптимизацию средних остатков денежной наличности.
Обеспечение максимизации чистого денежного потока предприятия,
способствующее повышению уровня самофинансирования предприятия, а
также снижению зависимости от внешних источников финансирования,
достигается путем снижения суммы постоянных и переменных издержек
предприятия, проведения эффективной налоговой политики, использования
метода ускоренной амортизации, а также продажи неиспользуемых видов
основных средств и нематериальных актив.
Данные модели позволяют оптимизировать величину денежных
средств и оценить общий объем денежных средств и их эквивалентов.
Модели исходят из разных предпосылок о характере движения денежных
средств, но все они направлены на определение оптимального интервала
колебания денежной наличности, где превышение верхней границы говорит о
нерациональном использовании денежных средств, а снижение меньше
нижней границы означает риск нехватки денежных средств со всеми
вытекающими последствиями[2].
Однако в современных условиях, когда часто изменяется конъюнктура
рынка, наблюдаются заторы в платежах, использование предложенных
моделей не дает ожидаемых результатов. Поэтому большинство
управляющих прогнозируют объем остатков денежных средств на основе
исследования сложившихся тенденций, а также показателей ликвидности.
67

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

Минимальные и максимальные границы остатков денежных средств на
текущих счетах в банке устанавливаются с учетом объема и структуры
оборотных активов, длительности конверсии денег, а также факторов,
влияющих на скорость их оборота, таких как средний объем запасов и их
оборачиваемость, объем и сроки поступления денег за отгруженную
продукцию, объем и время оплаты текущих обязательств[3].
Выводы. Проведенный анализ свидетельствует о важности
дальнейшего исследования проблемы оптимизации денежных потоков
предприятия, как в теоретическом, так и в практическом аспекте.
Формирование механизма оптимизации денежных потоков является одним из
наиболее
приоритетных
направлений
финансового
менеджмента
предприятий, однако для эффективной его реализации необходим глубокий
качественный и количественный анализ на различных уровнях.
Использование
современных
методов
экономико-математического
моделирования является необходимым условием регулирования и
оптимизации денежных потоков предприятий. Именно такой подход даст
возможность эффективно использовать денежные средства и направлять их
на цели развития предприятия.
Для организации нормальной работы предприятия необходим полный
контроль за денежными потоками внутри организации. В условиях инфляции
и кризиса неплатежей может выжить только такое предприятие, которое
сможет создать свою технологию планирования, учета и контроля денег и
финансовых результатов.
1. Балабанов И. Т. Финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2009 – 479 с.
2. Красова О. Ю. Модель оптимизации денежных потоков в системе управления
предприятием [Текст] / О. Ю. Красова, Н. П. Карлова // Проблемы и перспективы
экономики и управления: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. СанктПетербург, апрель 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 181-185.
3. Пузанкевич, О. Денежные потоки: управление на предприятии / О. Пузанкевич //
Финансы. Учет. Аудит. – 2008’11 – с. 31-34.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Значну роль у
розвитку земної цивілізації відіграє процес передачі знань та вмінь із
покоління в покоління. Зафіксована інформація повинна надійно зберігатися,
тому, що нею необхідно користуватися необмежений час.
В сучасних умовах інформаційних технологій і засобів
телекомунікацій існуюча система паперового документування господарських
операцій та документообігу, як на окремо взятому підприємстві, так і при
оформленні документами господарських відносин між підприємствами,
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установами, організаціями, потребує кардинальних змін. Значне збільшення
обсягів інформації, потреба в її оперативності та якості вимагає навантаження
на управлінський персонал.
Доречно зазначити, що глобалізація у всіх сферах діяльності,
розширення міжнародних зв’язків, зовнішньоекономічної діяльності також
вимагають серйозних реформувань у технології документування,
документообігу, веденні обліку, спрощенні контролю, складанні та поданні
різних видів звітності, а, відповідно, і в управлінні господарськими
процесами.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження порядку формування
оцінки електронного документообігу, в тому числі компоненти електронного
документообігу, що потребують удосконаленню.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Електронний документ
– документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,
включаючи обов’язкові реквізити документа [1].
Розробкою і оформленням електронного цифрового підпису
завершується процес створення електронного документа [1].
Електронний документообіг (обіг електронних документів) –
сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання,
одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів,
які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з
підтвердженням факту одержання таких документів.
Електронний документообіг повинен здійснюватися на основі
упорядкованої системи документування управлінської діяльності, а її засоби
повинні бути сумісними і передбачати можливість їх об’єднання в єдину
систему.
Склад програмного забезпечення і засобів, що використовуються для
електронного документообігу та безпеки інформації з обмеженим доступом,
залежить від конкретних умов роботи апарату управління з електронними
документами, зокрема від структури управління, його розміщення, умов праці
працівників, кількості і змісту документів.
Головне призначення систем електронного документообігу - це
організація збереження електронних документів, а також роботи з ними.
Підприємству впровадження системи електронного документообігу
надає ряд переваг:
1) скорочення циклів проходження документів і часу виконання
контрольних функцій;
2) створення єдиного інформаційного простору, об’єднуючого
співробітників всієї організації на рівні загальних ділових процесів і систем
колективної роботи;
3) ефективна підтримка процесів накопичення, керування і доступу до
інформаційних ресурсів усіх співробітників;
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4) прискорення й спрощення отримання інформації про поточний стан
документа або ділового процесу;
5) зберігання в документальній формі історії взаємостосунків
співробітників організації зі своїми клієнтами, постачальниками і
контрагентами;
6) скорочення часу пошуку інформації, необхідної для прийняття
управлінських рішень, при одночасному підвищенні їх якості та надійності за
рахунок повноти і своєчасності наданої інформації;
7) максимальне скорочення обороту паперових документів, економія
людських і виробничих ресурсів за рахунок скорочення витрат на керування
потоками документів;
8) скорочення часу пошуку архівних документів і здешевлення
збереження паперових документів за рахунок електронної форми збережених
документів;
9) введення єдиного стандарту роботи з електронними документами,
що забезпечує захищеність, керованість і доступність документів;
10) захист інформації від несанкціонованого доступу та ліквідація
витоку інформації, що відбуваються через неупорядкованого зберігання
великих обсягів документації.
Серед способів, спрямованих на вдосконалення документообігу,
виділяються дві групи: вдосконалення технології документообігу і
скорочення обсягу документообігу.
До першої групи відносять всі процедури проходження документів в
установі та підприємстві: створення моделей засновницького документообігу,
складання маршрутних карт технологічного процесу, розробка раціональних
схем документообігу, складання оперограмм і документограмм, схем руху
документів і ін
До способів, що дозволяють ефективно удосконалювати технологію
документообігу, відносять оптимізацію процедур підготовки та оформлення
документації, упорядкування документаційною навантаження в часі з метою
більш рівномірного її розподілу [2].
Скорочення обсягу документообігу пов’язано із регламентацією
документування,
зменшенням
кількості
внутрішніх
документів,
раціоналізацією документації, створенням уніфікованих систем документації
(УСД), розробкою уніфікованих вимог до текстів, а також використанням
бездокументних зв’язків.
Головна умова скорочення обсягів документів - впорядкування їх
виникнення. Основним методом упорядкування процесу документування є
уніфікація як окремих груп документів, так і всієї системи діловодства. На
практиці це виражається в створенні різних систем документації, суворо
встановлюють склад застосовуваних документальних форм і регламент
користування ними. При уніфікації з документальних ланцюжків
вилучаються зайві ланки, документи, не відповідні вимогам сьогоднішнього
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дня і створювані просто за звичкою. Застосовувані однотипні форми
замінюються єдиною. Наприклад, після уніфікації організаційно-розпорядчої
документації кількість застосовуваних форм скорочується в 4 рази.
Скасування видання наказу про відрядження також сприятиме скороченню
обсягу документації. Склад уніфікованих форм закріплюється в табелі
документів, який затверджується керівником і має нормативний характер.
Таким чином, уніфікація дозволяє впорядкувати документи і тим
самим скоротити обсяг документообігу. Встановлення в табелі річної потреби
кожної форми лімітує виготовлення бланків.
Електронний документообіг скорочує інформаційні потоки до
оптимального мінімуму, забезпечує спрощення і здешевлення процесів збору,
оброблення і передачі з допомогою технологій автоматизації цих процесів.
У зв’язку з розвитком електронно-обчислювальної техніки і
впровадженням автоматизованих систем управління питання про
ефективність документаційного забезпечення управління стає все більш
актуальним. Впровадження системи електронного документообігу є способом
удосконалення документообігу. Електронний документообіг скорочує
інформаційні потоки до оптимального мінімуму, забезпечує спрощення та
здешевлення процесів збору, обробки і передачі інформації за допомогою
новітніх технологій автоматизації цих процесів. [3]
Завдання скорочення обсягу документообігу має два основних аспекти
– скорочення кількості створюваних документів і скорочення витрати
ресурсів на виробництво документів. Найбільш важливим є, природно,
перший аспект.
Висновки. Застосування передбачених Законами електронних
документів, документообігу в підприємницькій діяльності є досить
актуальним питанням. Адже це дає можливість значно розширити ринки
збуту продукції, зменшити витрати і час на укладання договорів, оперативне
узгодження різних питань, на ведення обліку та подання звітності різним
контролюючим органам. Крім того, це дає можливість більш відповідально
відноситись до оформлення документів, складання звітів, більш обачно
підходити до виконання певних операцій та передбачає інші позитивні
вирішення важливих питань в бізнесі.
1. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від
22.05.2003 р. № 851-ІV.
2. Кузнєцова Т.В. Документи і діловодство / Т.В. Кузнєцова, М.Т. Лихачов, А.Л.
Райхцаум; укладач М.Т. Лихачов / / Справ. Посібник. - М.: Економіка. - 2007. 271 с.
3. Матвієнко О., Цивін М. Основи організації електронного документообігу:
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 112 с.
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ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В
ОТЧЕТНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье проанализировано современное состояние формирования
экологической информации и ее раскрытия в отчетности сельскохозяйственных
предприятий. Раскрыто понятие «социальная отчетность», обосновано ее значение,
как инструмента управления социальной ответственностью предприятия.
Ключевые слова: окружающая среда, природоохранная деятельность,
экологический учет, экологическая информация, предприятие, финансовая отчетность,
социальная отчетность.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Сільське
господарство є експлуатаційною галуззю національної економіки. Тому
ефективне та стабільне функціонування сільськогосподарського виробництва
залежить від раціонального використання земельних, водних, біологічних
ресурсів, які являють собою природний капітал, що потребує досконалої
системи менеджменту – розумного, науково обґрунтованого контролю над
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його витрачанням, збереженням та примноженням. Базою для здійснення
екологічного менеджменту повинен стати екологічний облік – спеціально
створена підсистема бухгалтерського обліку, покликана для збору, обробки та
узагальнення інформації про екологічну діяльність підприємства, її
планування та результати.
Дані екологічного обліку використовуються при складанні
статистичних звітів з метою державного контролю за екологічними та
економічними процесами в державі. В Україні запроваджено міжнародні
стандарти екологічного аудиту, затверджено форми статистичної звітності
для підприємств, що провадять екологічну діяльність, мають очисні споруди,
сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище,
виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються
управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, проте сама
система екологічного обліку не визначена законодавством як така, а
стандартів щодо його ведення в Україні не існує. Відповідно, ймовірність
точності, співставності, цінності і релевантності екологічної інформації
залишається низькою. В той час, коли вичерпуються природні ресурси,
нагромаджуються отруйні речовини і відходи, увага керівників підприємств,
установ, організацій та органів державної влади прикута до обсягів
виробництва та результатів роботи фінансової системи держави. Зрозуміло,
що природоохоронна діяльність в країні з екстенсивним розвитком
господарства може впроваджуватися тільки на законодавчому рівні. А тому
удосконалення системи відображення екологічної інформації у звітності
сільськогосподарських підприємств України є актуальною проблемою.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Над проблемами адаптації екологічної інформації до системи
національних рахунків, регламентованої та соціальної звітності підприємств
працювало багато вітчизняних і зарубіжних науковців. Серед них:
Н.А. Левченко, О.В. Черних, Г. Дейлі,
Л.М. Пелиньо, І.В. Замула,
Ю.О. Івахів, С. Король, В. Шаповал, Л.В. Слюсарева, В.Ф. Мервенецька,
Т.В. Давидюк та інші.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Як окрема підсистема
бухгалтерського обліку, екологічний облік має свої об’єкти та методичну
складову: облік доходів і витрат від екологічної діяльності, активів
природоохоронного призначення, екологічного податку, рентних платежів,
штрафних санкцій за порушення екологічного законодавства, а також збір
інформації та складання звітів про екологічну діяльність.
Призначення регламентованої (фінансової, статистичної та податкової)
звітності суб’єктів господарювання – не тільки фінансовий контроль
господарюючих суб’єктів, а й державний моніторинг масових соціальних,
економічних і, зокрема, екологічних явищ в країні, покликаний для виявлення
загальнодержавних проблем та пошуку шляхів їх вирішення.
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Дані про об’єкти екологічного обліку не знаходять відображення у
фінансовій звітності сільськогосподарських підприємств. У податковій
звітності відображаються суми податків до сплати (зокрема, екологічного
податку, плати за користування надрами тощо), а у рядку 06.4.8 додатку ІВ до
податкової декларації з податку на прибуток вказуються суми понесених
екологічних витрат.
Стосовно статистичної звітності, то основний звіт, який дає вихідну
інформацію про витрати на охорону довкілля сільськогосподарських
підприємств – форма державного статистичного спостереження № 1екологічні витрати «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного
середовища та екологічні платежі» (затверджена Наказом Держкомстату
України від 03.06.2008 № 172). Ця звітність є річною, її подають органу
державної статистики за місцем здійснення економічної діяльності ті
юридичні особи, які здійснюють витрати на охорону навколишнього
природного середовища, сплачують платежі за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин, скиди забруднених зворотних вод, розміщення
відходів у навколишньому середовищі, виконують науково-дослідні роботи,
надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю
природоохоронного спрямування. Також важливими джерелами інформації є
звіти форм № 9-б-сг «Внесення
мінеральних,
органічних
добрив,
гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай» (затверджена Наказом
Держкомстату України від 03.06.2008 № 173) та № 50-сг «Основні показники
роботи сільськогосподарських підприємств» (затверджена Наказом
Держкомстату України від 21.06.2010 № 234).
Таким чином, основне джерело екологічної інформації для державного
статистичного спостереження – звіт форми № 1-екологічні витрати. Варто
зазначити, що даний звіт подають респонденти, визначені встановленим
переліком, а оскільки ведення екологічного обліку не регламентується
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та не
перевіряється, то зобов’язання складати даний звіт є єдиною мотивацією до
обліку природоохоронної діяльності. Аналіз державної екологічної політики
та показників діяльності підприємств показує, що новоприйняті стратегії та
парафовані міжнародні угоди з охорони середовища на практиці не діють. Це
слугує черговим підтвердженням, що для вирішення екологічних проблем
України необхідно не лише коригувати та розширювати нормативні акти, а
змінити підхід до державного управління природокористуванням та
приділити увагу формуванню екологічної свідомості та культури населення.
У процесі посиленого використання інформаційних технологій та
запровадження концепції збалансованого розвитку в міжнародній практиці
обліку і менеджменту відбувається становлення нового типу звітності –
соціальної. У працях науковців зустрічаються також синонімічні поняття
«корпоративна соціальна звітність», «соціально відповідальна звітність»,
«соціальна звітність», «соціальна і екологічна звітність», «звітність зі
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стійкого розвитку», «нефінансова звітність». Сутність соціальної звітності –
надання для всіх користувачів (фактичних та потенційних акціонерів,
співробітників, партнерів, споживачів) публічної інформації про екологічні та
соціальні аспекти діяльності підприємств-респондентів [2 – 4].
У даній статті використовується поняття «соціальна звітність», під
якою слід розуміти інструмент інформування про те, яким чином і якими
темпами підприємство реалізує закладені у своїх планах розвитку цілі
економічної стійкості, соціального добробуту та екологічної стабільності і
доводять інвестору, що дана компанія приділяє увагу екологічним і
соціальним аспектам своєї діяльності. Соціальний звіт розкриває інформацію
про пріоритети та цінності підприємства (в тому числі і екологічні), про його
стосунки з колом пов'язаних з ним організацій і соціальних груп [2].
До основних особливостей соціальної звітності, які відрізняють її від
фінансової, податкової або статистичної, відносяться такі:
- конкретна спрямованість на користувача, тобто звітність призначена не
лише для контрагентів та контролюючих органів, а і для кінцевих споживачів
продукції;
- предметна складова – відображення не тільки економічних і фінансових
результатів, а і соціальних та екологічних наслідків діяльності;
- повна відкритість інформації;
- нормативне регулювання – міжнародні стандарти GRI, АА 1000, SA
8000, ISO 14000;
- використання всіх видів вимірників (натуральних, трудових, грошових)
та індикаторів (екологічних, соціальних, економічних);
- довільні звітні періоди (рекомендовано раз на 1-2 роки), форми, змістове
наповнення [2, 3].
Корпоративна соціальна відповідальність – відносно нове явище, яке
сформувалося водночас з етапом формування постіндустріального
суспільства у високорозвинутих країнах. Тоді як річні фінансові звіти
підприємства складають вже приблизно 150 років, ідея випуску соціальних
звітів виникла приблизно 30 років тому. Перші соціальні звіти були зроблені
європейськими компаніями в 70-х роках минулого століття. Найбільшого
поширення нефінансова звітність отримала в Європі та Північній Америці. В
азіатському регіоні активно долучилися до процесу звітності компанії Японії
і Південної Кореї. В Україні лише 10% великих підприємств готують
соціальні звіти (в розвинутих країнах ця частка сягає 80%, у країнах, що
розвиваються – 45%) та оприлюднюють їх на власних веб-сайтах [4].
Рекомендована структура соціального звіту виглядає так:
1. Офіційне звернення керівника підприємства.
2. Загальні відомості про підприємство.
3. Структура управління підприємством.
4. Короткий опис складових відповідальності, яку несе підприємство
перед споживачами.
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5. Екологічні показники (використання ресурсів, викиди, стоки,
відходи, чистота продукції, діяльність транспорту, суми штрафів).
6. Соціальні показники (охорона здоров’я, безпека праці, навчання і
професійна підготовка фахівців).
7. Суспільні погляди (існуюча політика з розвитку, програми,
підтримка політичних партій, співпраця з організаціями тощо).
8. Висновок аудитора (необов’язково).
9. Додатки.
За результатами незалежного дослідження «Індекс прозорості
компаній», що реалізується Центром «Розвиток КСВ» та ізраїльською
компанією Beyond Business, у 2012 році найбільш повні соціальні звіти в
Україні оприлюднили: група холдингових компаній «Систем кепітал
менеджмент» (значення індексу прозорості 73%), групи підприємств «ДТЕК»
(66%), «Метінвест» (63%), ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» (56%) та ПрАТ
«Київстар» (53%) [1].
У сільському господарстві подібні звіти складають лише ПАТ
«Миронівський хлібопродукт» (21%, 15 місце у рейтингу), ТОВ «Нібулон» і
ТОВ «Кернел Трейд» (по 16%, 22 місце), решта сільськогосподарських
підприємств – середні та малі суб’єкти господарювання, які, як правило, не
мають власних інтернет-сторінок і сайтів, перебувають на спеціальних
режимах оподаткування, не сплачують екологічний податок, і не подають
звітів з природоохоронної діяльності в місцеві органи статистики.
В Україні створено Центр розвитку корпоративної соціальної
відповідальності, Спільноту соціально-відповідального бізнесу, а також
Консультативну раду з розробки Національної концепції розвитку соціальної
відповідальності бізнесу. Проте у нашій державі відсутні організації, які б
аналізували та систематизували соціальну звітність підприємств і достатня
кількість спеціалістів у даній галузі.
Висновки. Вирішення екологічних проблем України потребує
свідомого і злагодженого управління бізнес-процесами. Облік, як основна
інформаційна система підприємства, має забезпечувати необхідні дані
внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття рішень.
На сьогоднішній день в Україні не прийнято нормативних актів щодо
екологічного обліку та звітності на підприємствах, тоді як у зарубіжних
країнах набагато активніше відбуваються процеси екологізації. Суспільство
високорозвинутих держав вже давно усвідомило необхідність перегляду
традиційно споживацької парадигми господарювання і переходу до нової
форми співіснування з природою в рамках концепції збалансованого
розвитку.
Сьогодні вітчизняні науковці диспутують з приводу адаптації
структури
екологічної
інформації
у
статистичних
звітах
сільськогосподарських підприємств, розробляють нові форми звітів з метою
пристосувати зібрані дані до розрахунку макроекономічних показників за
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міжнародними стандартами статистики. Чимало досліджень також
присвячено перспективам і проблемам становлення інституту соціальної
звітності в Україні, адже нефінансове звітування допомагає визначати
ефективність управління програмами економічного, соціального та
екологічного впливу діяльності підприємства, донести стратегію соціальновідповідального бізнесу працівникам і клієнтам, продемонструвати ринку
свою зацікавленість проблемами довкілля і суспільного розвитку та
покращити репутацію підприємства загалом.
1. Індекс прозорості компаній. – К.: Seven Color, 2012. – 28 c.
2. Король С. Нефінансова звітність підприємства / Світлана Король // Вісник КНТЕУ.
– 2011. - №6. – с. 102-113.
3. Слюсарева Л.В. Використання нефінансової звітності, як запорука застосування
соціально-етичного маркетингу підприємствами України / Л.В. Слюсарева // Вісник
Сумського аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2012. - №3
(51). – с. 90-93.
4. Черних О.В. Соціальний як інструмент управління соціальною відповідальністю
компанії / О.В. Черних // Сталий розвиток економіки. – 2012. – №2. – с. 203-205.
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В статье рассматривается теоретические аспекты рентабельности предприятий
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. В сучасних умовах
господарювання показник рентабельності актуальний, оскільки показує
ступінь прибутковості підприємства. Та проблема полягає в тому, що ресурси
підприємства обмеженні, а отже, виникає питання, як понісши найменші
витрати, отримати найбільший прибуток.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Методологічною основою проведеного дослідження є роботи
таких провідних вітчизняних вчених - економістів як Васильєв В.В.,
Короткевич О.В., Тітов М.В., Шарова А.М, Мазаракі А.А. , Павловська О.В.
та інших. Вивчення їх дало можливість узагальнити теоретичні та методичні
основи резервів підвищення ефективності господарсько - фінансової
діяльності в сучасних умовах.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Прибуток показує
абсолютний ефект діяльності підприємства без урахування використаних при
цьому ресурсів, тому його слід доповнювати показником рентабельності.
Ступень прибутковості підприємства і характеризує рентабельність.
Рентабельність – це якісний, вартісний показник, що характеризує
рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в
процесі виробництва і реалізації продукції.
Проаналізуємо даний показник в розрізі за 2009-2011 роки.
Таблиця 1
Рентабельність операційної діяльності підприємств України
в 2009-2011 роках [4]
Коефіцієнт
Показники
2009
2010
2011
Всього
3,3
4
5,2
сільське господарство, мисливство,
14,7
23,2
3,5
лісове господарство
промисловість
1,8
3,6
6
будівництво
-0,9
-1,2
–0,3
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Продовження табл. 1
торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку
торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт
оптова торгівля посередництво в
оптовій торгівлі
роздрібна торгівля; ремонт побутових
виробів та предметів особистого
вжитку
діяльність готелів та ресторанів
діяльність транспорту та зв’язку
фінансова діяльність
операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг та надання послуг
підприємцям
освіта
охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги
надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у
сфері культури та спорту

4,5

9,8

10,9

-2,4

12,6

24,8

5,5

10,3

10,1

3,3

5,8

9,3

-3,3
8,5
1,5

-1,8
7,2
3,2

4,3
3,3
2

5,1

-4,2

4,6

6

6,7

5,9

3,1

3,9

4

-13,7

-14,8

–16,7

К рентабельності

Рис.1 Рентабельність підприємств України в 2009-2011 роках
80

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

За даними фінансової звітності підприємств за 2011 рік [1] рівень
рентабельності їх операційної діяльності (відношення фінансового
результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності) склав
5,2%, що перевищує показник рентабельності за відповідний період минулого
року на 1,2%. Так середня рентабельність підприємств зросла з 3,6% до 6%.
Серед видів економічної діяльності найвищий рівень рентабельності
мають підприємства, що займаються торгівлею автомобілів та мотоциклів, їх
технічним обслуговуванням (24,8%), а також підприємства торгівлі, з
ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
(10,9%), в тому числі оптова торгівля-посередництво в оптовій торгівлі
(10,1%).
Значно нижчою є рівень рентабельності підприємств охорони здоров’я
та надання соціальної допомоги (4,0%), підприємств транспорту та зв’язку
(3,3%), підприємств, що займаються фінансовою діяльністю (2%).
Підприємства, що надають комунальні та індивідуальні послуги, працюють у
сфері культури та спорту та підприємства будівництва за 2011 рік отримали
збиток від операційної діяльності і як наслідок – рівень рентабельності їх
операційної діяльності є негативним ( - 16,7%) та ( - 0,3%).
Різкий спад рентабельності відмічено в сільськогосподарській галузі
виробництва на 19,7%.
Отже, за даними міністерства статистики України, можна зробити
висновок, що в цілому економічне зростання в 2011 році більш відчутне, аніж
в 2010 році. Разом із збільшенням обсягів виробництва, зріс і обсяг реалізації
продукції, покращилися фінансові результати підприємств, а також
ефективність їх діяльності.
Рентабельність підприємства напряму залежить від його прибутку. Для
одержання максимального прибутку підприємство повинне найбільш
ефективно використовувати ресурси, що знаходяться в його розпорядженні.
Тому для підвищення рентабельності підприємства потрібно збільшувати
прибуток і цього можна досягти наступними методами:
нарощувати обсяги виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг;
зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції, тобто
знижувати її собівартість;
з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є в
розпорядженні підприємства, в тому числі і фінансові ресурси;
вміти найдоцільніше розміщувати (вкладати) одержаний раніше
прибуток з точки зору досягнення оптимального ефекту [2, с.54].
Щоб підвищити показник рентабельності, потрібно також:
скоротити всі витратні статті, а саме: зменшити транспортні витрати;
налагодити систему збуту; підвищити продуктивність праці; підприємству
необхідно скоротити витрати на виробництво та реалізацію продукції;
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здійснювати заходи щодо підвищення продуктивності праці своїх
працівників;
кваліфіковано, зі знанням справи здійснювати цінову політику,
оскільки на ринку діють переважно вільні (договірні) ціни;
грамотно будувати договірні відносини з постачальниками,
посередниками, покупцями;
підвищення якості продукції тощо.
Незважаючи на всі проблеми й труднощі в економіці України,
практично в усіх її сферах сформовано фундамент ринкової економіки,
нагромаджено критичну масу ринкових перетворень. Це відкриває реальну
перспективу для динамічного зростання та якісного розвитку вітчизняної
економіки.
Для поповнення промисловості новим технологічним устаткуванням,
зменшення енерго та матеріалоємності виробництва і підвищення
конкурентоспроможності продукції, міністерство промислової політики має
постійно розробляти й реалізовувати на машинобудівних підприємствах
галузеві і державні комплексні науково-технічні програми, які за своїм
змістом мають бути інноваційними. Ці програми мають передбачати освоєння
виробництвом сучасного обладнання нового покоління для енергетики,
гірничо-металургійного комплексу, автомобілебудування, залізниці та інших
галузей. Обладнання безперечно має відповідати вимогам міжнародних
стандартів.
Висновки. Отже, підприємства повинні активно шукати всі можливі
шляхи вдосконалення виробництва, підвищення конкурентоспроможності
власної продукції, це і буде сприяти зростанню рентабельності як самого
підприємства, так і економіки України в цілому.
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Мариняк Н.В.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
УЧЕТА И УПЛАТЫ НДС В УКРАИНЕ
В статье рассматриваются теоретические аспекты бухгалтерского учета налога
на добавленную. Предложены направления совершенствования механизма взимания
налога на добавленную стоимость.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговое обязательство,
налоговый кредит, бухгалтерский учет, налоговый учет, финансовая отчетность, счета
бухгалтерского учета.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Входження України
в ринкову економіку зумовило необхідність створення власної податкової
системи, яка постійно вдосконалюється, оскільки постійно змінюються
потреби суб’єктів господарювання та державних органів. Податок на додану
вартість (ПДВ) в Україні є джерелом формування доходів Державного
бюджету. Цьому сприяло те, що він є податком на споживання, і кінцевий
споживач виступає його платником. ПДВ є одним із домінуючих податків,
яким маніпулює тіньовий сектор через недосконалість економіки. Зокрема, це
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проявляється в ухиленні від сплати ПДВ, незаконному відшкодуванні
величезних сум податку з державного бюджету, значній кількості зловживань
платників при користуванні пільгами і формуванні податкового кредиту, що є
досить обтяжливими для бюджету. Причинами цього став складний механізм
розрахунку сплати ПДВ та надмірне податкове навантаження на
підприєсмтва. Ці негативні риси функціонування ПДВ зумовлені
недосконалістю організації обліку, звітності та контролю за ним, тому
дослідження цієї теми є особливо актуальним.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. У зв’язку з вагомою суспільно-економічною важливістю податку
на додану вартість в життєвому функціонуванні держави та суб’єктів
підприємницької діяльності, він активно обговорюється та розглядається у
багатьох літературних джерелах. Питання бухгалтерського обліку
розрахунків за податками і платежами є надзвичайно актуальним і привертає
до себе увагу, тому його дослідженням займаються такі науковці, як:
О. Адамик, О.В. Будько, Л.М. Гавриловська, В.Г. Грищенко, О.М. Десятнюк,
О.О. Дудоров, П.М.Гарасим, А.П. Гарасим, М.М. Коцупатрий,
А.О. Нікітішин, Т.О. Пасько, Н.М. Ткаченко, П.Я. Хомин та ін. Які в своїх
працях розкривають питання, присвячені перевагам та недолікам
застосування даного податку в Україні та питанням вдосконаленню стягнення
та реформування в цілому, пов’язаних з методикою бухгалтерського обліку
потребує окремих змін та вирішення з урахуванням положень ПКУ.
Цілі статті. Метою статті є дослідження стану відображення ПДВ в
обліку та виявлення шляхів усунення недоліків.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Хоча прийнятий
Податковий кодекс спрямований на зближення податкового та фінансового
обліку і передбачає зміну методичних аспектів, порядку відображення в
обліку податків, зборів, обов’язкових платежів, у тому числі порядку
відображення в обліку ПДВ, не всі задекларовані цілі законодавцям вдалося
вирішити. Цей непрямий податок є обтяжливим для підприємства, тому ці
питання розглядались при прийнятті ПКУ, та були внесені певні корективи, з
2011 року податкова накладна в якій зазначена сума 10 000 грн. і більше
підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, тільки після цієї
реєстрації продавець може надати її покупцю [1]. Це може призвести до
несвоєчасного відображення суми податкового кредиту з ПДВ та загальної
суми ПДВ до сплати, оскільки покупець може визнати суму податкового
кредиту лише за наявності податкової накладної, яка, в свою чергу, буде
затримуватись у продавця. Згідно Наказу №1002 від 24.12.10 р. виправлення
помилок у Реєстрі може здійснюватися лише методом «сторно», у момент
виявлення таких помилок, а коректурним методом такі помилки виправляти
не дозволяється [2]. Усі ці нововведення будуть сприяти деталізації та
конкретизації розрахунків суми ПДВ до сплати в бюджет, що будуть
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попереджувати зловживання, що здійснюються платниками ПДВ, що в свою
чергу, робить адміністрування даного податку ще громіздкішим, що
ускладнює роботу як бухгалтерів підприємств, так і державних органів.
Проте, деякі зміни будуть сприяти розвитку комп’ютерного шахрайства, тому
держава має забезпечити чіткий контроль електронних передач даних
Реєстрів та сприяти якнайкращому оволодінні бухгалтерами комп’ютерних
технологій звітності стосовно ПДВ та інших податків та зборів [5].
Аналізуючи новий Податковий кодекс України, необхідно зазначити,
що суттєвих змін в порядку обліку та звітності з ПДВ не відбулося.
Головна проблема, яка виникає при відображенні ПДВ в
бухгалтерському обліку пов’язана з тим, що правило першої події, яке
використовується для визначення ПДВ не співпадає з моментом визнання
доходів та витрат в бухгалтерському обліку.
При отриманні передоплати підприємство використовує субрахунок
643 «Податкові зобов’язання», на якому згідно з Інструкцією про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, ведеться
облік суми податку на додану вартість .
Субрахунок 643 є пасивним, транзитним, оскільки на ньому
тимчасово, за дебетом обліковується сума ПДВ, яка в момент отримання
авансу визнана як податкове зобов’язання. При цьому дебетові обороти на
субрахунку 643 виникають раніше за кредитові і до моменту здійснення
заключної операції (відвантаження товарів, робіт, послуг) будуть відображені
у складі статті Балансу «Інші оборотні активи», що необґрунтовано збільшує
активи підприємства.
Крім того, назва субрахунку не відповідає дійсному його
призначенню. Сума податкових зобов’язань, яка збільшує заборгованість
підприємства до бюджету відображається на субрахунку 641 «Розрахунки за
податками» (відповідному аналітичному рахунку). Тому назву субрахунку
643 «Податкові зобов’язання» слід змінити на «Податкові розрахунки з
податкових зобов’язань», акцентувавши увагу, що він використовується
тимчасово і у випадку здійснення передоплат.
Якщо на момент складання фінансової звітності не отримані товари
(послуги), то сума податкового кредиту, підтвердженого податковою
накладною, буде відображатися в пасиві Балансу за статтею «Інші поточні
зобов’язання». В той же час фактично ніяких зобов’язань у підприємства не
виникає. За цих умов слід змінити назву субрахунку 644 «Податковий
кредит» на «Податкові розрахунки з податкового кредиту».
В аналітичному обліку до субрахунку 644 «Податковий кредит»
доцільно відкрити аналітичні рахунки:
6441 «Підтверджений податковий кредит»;
6442 «Непідтверджений податковий кредит».
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Це забезпечить контроль за сумами податкового кредиту, за якими
відсутні податкові накладні (або не належно оформлені податкові накладні)
[4].
Не слід забувати, про регулюючу функцію податку на додану вартість.
Щоб підвищити ступінь ділової активності економіки, податковий прес треба
послабити. Якщо зменшити основну ставку податку та ввести одну-дві
пільгові (крім нульової, що вже існує), то у суб’єктів господарювання можуть
з’явитися додаткові стимули для збільшення обсягів виробництва. Таким
чином розшириться база оподаткування, і зросте загальна сума доходів
зведеного бюджету. Також через послаблення тиску ПДВ зростуть доходи
населення зросте сукупний попит [6].
На нашу думку, в Україні доцільно було б встановити наступні види
ставок:
- основна — 17 %;
- підвищені — 20 % і 25 %;
- знижені — 5 % і 10 % і 15%.
Знижені ставки доцільно застосовувати під час реалізації деяких
товарів вітчизняного виробництва: продуктів харчування, ліків, дитячих
товарів, товарів щоденного попиту, тощо. Що стосується підвищених ставок,
то, наприклад, обороти з реалізації підакцизної продукції вітчизняного
виробництва можна оподатковувати податком на додану вартість за ставкою
20 %, а іноземного виробництва — за ставкою 25 %. Вибір підакцизної
продукції як бази оподаткування підвищеними ставками ПДВ дозволить
максимально реалізувати регулюючу функцію цього податку: шляхом
обмеження споживання шкідливої для здоров’я продукції та шляхом
підтримки вітчизняного виробника [7].
У перспективі доцільно поступово переходити до диференційованої
шкали ставок, керуючись принципами: товари першої необхідності – знижена
ставка, товари розкоші – підвищена ставка, усі інші товари – стандартна
ставка. Розмір ставок податку на додану вартість мають визначатися не лише
бюджетними потребами, а й реальними доходами споживачів. Враховуючи
скрутний фінансовий стан у державі, необхідно зазначити, що запровадження
диференційованих ставок сьогодні буде малоефективним, оскільки зумовить
зростання адміністративних витрат щодо обслуговування податку на додану
вартість та значно ускладнить механізм його дії.
Згідно пункту 4 Наказу №1379 у графі «Вид цивільно-правового
договору» податкової накладної зазначається вид цивільно-правового
договору згідно з видом договірних зобов'язань, визначених Цивільним
кодексом України. Наприклад договір про надання послуг, договір купівлі
продажу, договір підряду [4].
У випадку усної домовленості без укладання письмового договору
вказується вид договору згідно з видом договірних зобов’язань, визначених
ЦКУ. Виходити треба з сутності господарської операцій, яка здійснюється за
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усною домовленістю. При цьому у графі щодо дати договору вказується дата
виконання усної домовленості, а в графі номер договору ставиться прочерк.
Згідно пункту 201.1 Податкового кодексу код товару згідно УКТ ЗЕД
вказується у разі постачання підакцизних товарів або товарів, ввезених на
митну територію України. При цьому, код УКТ ЗЕД вказується на всіх ланках
постачання, а не тільки при першій поставці особою, яка була безпосереднім
імпортером.
Для того, щоб дізнатися, що товари були у минулому ввезені на митну
територію України податкова служба радить вивчати супровідну
документацію на товар, в якій повинна зазначатися країна походження товару
та виробник. Виходячи з цього вимагати у постачальника вказувати код
товару згідно УКТ ЗЕД у податковій накладній. Довідник кодів УКТ ЗЕД
затверджено Законом України «Про митний тариф України» від 05.04.2001
№2371-III.
Якщо податкова накладна виписується на передоплату, а товар
фактично ще не імпортовано та покупець не має ВМД то варто дізнатися
якомога більше характеристик товару та скористуватися довідником кодів
УКТ ЗЕД.
Якщо суб’єкт господарювання отримав неправильно заповнену
податкову накладну або накладну не зареєстровану в Єдиному реєстрі
податкових накладних або постачальник взагалі відмовився надати податкову
накладну, то для таких випадків, Пунктом 201.1 Податкового кодексу
передбачена можливість отримувача товарів подати на свого постачальника
скаргу, яка додається до звітної податкової декларації з ПДВ. До заяви
додаються копії чеків або інших документів, що підтверджують факт оплати
або поставки товарів. Лише така скарга надає отримувачу товарів чи послуг
право на податковий кредит без наявності оригіналу податкової накладної.
Документи, які підтверджують оплату податку на додану вартість у
складі передоплати або факт отримання товарів чи послуг треба подати до
канцелярії податкової служби. Це необхідно зробити у граничні строки
подання декларації з ПДВ. Інакше, податкова служба буде мати всі підстави
зняти податковий кредит, сформований без оригіналів податкових накладних
на підставі поданої скарги.
Назви товарів у номенклатурі податкової накладної повинні
вказуватися виключно на державній мові. Виключенням є лише випадки
неможливості перекладу з іноземної мови торгової марки або назви товару на
державну мову. Тому з метою збереження ідентифікації товару в податковій
накладній в графі 3 «Номенклатура товарів/послуг продавця» допускається
зазначати назву торгової марки, назву товару та у вигляді абревіатури
номенклатуру товару без перекладу його на державну мову [3].
Надання знижки ніяк не відображається у податковій накладній. У ній
зазначається виключно кінцева сума з урахуванням знижки.
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Важливо також, що рєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних
підлягають наступні податкові накладні:
 сума податку на додану вартість яких перевищує 10 тис.грн.
 виписана при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів
та товарів, ввезених на митну територію України (незалежно від суми ПДВ у
такій податковій накладній).
На платника ПДВ, який неправильно заповнив податкову накладну
може чекати адміністративна відповідальність за порушення встановленого
порядку ведення податкового обліку, передбачена статтею 163-1 Кодексу
України про адміністративні правопорушення (до 170 грн.).
Таким чином, податок на додану вартість є найпрогресивнішою
формою споживання. Разом з тим, як свідчить вітчизняний досвід, практика
нарахування й сплати податку неповною мірою відповідає вимогам
ринкового середовища, що вимагає подальшого вдосконалення механізму
справляння податку на додану вартість відповідно до умов перехідної
економіки України.
Висновки. Дослідивши недоліки функціонування податку на додану
вартість вважаємо за можливе запропонувати напрямки вдосконалення
механізму справляння ПДВ:
1) встановити диференційовані ставки податку на додану вартість;
2) обмежити перелік пільг, залишити тільки пільги, що стосуються
предметів першої необхідності;
3) в аналітичному обліку до субрахунку 644 «Податковий кредит»
доцільно відкрити аналітичні рахунки для підтвердженого і непідтвердженого
податкового кредиту.
Виконання цих завдань у повному обсязі забезпечить досягнення
високої ефективності податку на додану вартість в найкоротші строки.
1. Податковий кодекс України, від 02.12.2010 р. №2755-VІ [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua
2. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв.
наказом МФУ від 30.11.99 р. №291 // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №12.
– С.59-120
3. Наказ Мінфіну «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку
заповнення податкової накладної» 01.11.2011 № 1379 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws.
4. Будько О.В. Особливості нарахування і сплати ПДВ в бухгалтерському обліку
згідно ПКУ / О. В. Будько// Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
5. Дудоров О.О. Кримінально-правова протидія безпідставному відшкодуванню
податку на додану вартість / О. О. Дудоров // Науковий вісник Національного
університету державної податкової служби України. – 2008. – № 1(40). – С. 248–256.
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СУЩНОСТЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И МЕТОДИКА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА
РАСЧЕТОВ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
В статье раскрыта сущность заработной платы как экономической
катекатегории. Отражены проблемы учета расчетов по заработной плате работников и
предложена методика совершенствования аналитического учета расчетов по выплатам
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Питання оплати
праці є найгострішим в період ринкових трансформацій. Актуальність
досліджуваної теми зумовлена тим, що якісний підбір та створення належних
умов праці персоналу, їх соціальна захищеність — важлива складова успіху
діяльності будь якого підприємства, установи чи організації. Створення
ефективної системи і методики ведення обліку розрахунків з оплати праці є
основним завданням головного бухгалтера на кожному підприємстві.
Цілі статті. Метою даного дослідження є аналіз сучасних проблем
обліку розрахунків з оплати праці та спроба вдосконалення цієї важливої
ділянки в системі бухгалтерського обліку підприємств, установ та
організацій, що обумовлює вирішення наступних завдань:
1) визначення економічного змісту поняття заробітної плати;
2) аналіз основних проблем в обліку розрахунків за заробітною
платою;
3) внести зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку, а саме в
рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Аналіз літературних джерел щодо проблематики обліку
розрахунків з оплати праці та шляхів його удосконалення дає змогу
визначити головне коло питань, які досліджувались фахівцями цієї галузі
такими, як Ф. Бутинець, Г.Кім, І. Сахарцева, В. Сопко, Н. Ткаченко та ін.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У сучасній економічній
літературі відсутнє загальноприйняте визначення заробітної плати.
Нижче наведено найпоширеніші визначення заробітної плати:
- економічна категорія, що відображає відносини між роботодавцем і
найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості (доходу);
- грошове вираження вартості і ціни робочої сили, що виступає у формі
заробітку, виплаченого власником підприємства працівнику за виконану
роботу;
- трудовий дохід, який отримує найманий працівник у результаті
реалізації здатності до праці і який має забезпечити об’єктивно необхідне
відтворення робочої сили;
- елемент витрат на виробництво, що включається до собівартості
продукції (робіт, послуг), і водночас – головний чинник матеріальної
зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці;
- виражена в грошовій формі частина національного доходу, що
розподіляється по кількості і якості праці, витраченої кожним працівником,
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що надходить у його особисте споживання;
- винагорода або заробіток, обчислений у грошовому виразі, який за
трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за роботу, яку
виконано або має бути виконано 6 .
Останнє визначення найточніше відповідає трактуванню заробітної
плати в Законі України ―Про оплату праці‖, затвердженого Постановою ВРУ
№108/95-ВР від 24.03.1995 р. зі змінами та доповненнями, де заробітна плата
визначається як винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку
за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним
роботу 1 .
Проте, таке трактування є дуже поверхневим і не розкриває повною
мірою соціально-економічний зміст цього поняття. Оплату праці слід
розглядати з таких позицій: працівника (є основним джерелом доходу і, як
наслідок, детермінантою підвищення рівня життя); підприємця (це, по-перше,
елемент витрат на виробництво, що належить до собівартості продукції
(робіт, послуг); по-друге, стимул матеріальної зацікавленості працівника в
досягненні високих кінцевих результатів); держави (є об’єктом
оподаткування, джерелом поповнення місцевих і державного бюджетів,
забезпеченням надходжень до пенсійних та інших фондів соціального
страхування та, відповідно — звільнення бюджетних коштів для інвестування
та виконання програм розвитку).
Основними завданнями обліку праці та її оплати є:
своєчасне і точне оформлення документів за обсягами виконаних
робіт, одержаної продукції і перерахунок заробітної плати відповідно до
кількості та якості затраченої праці;
правильний розподіл за працівниками сум нарахованої заробітної
плати та за об’єктами обліку витрат;
своєчасне і правильне нарахування і виплата заробітної плати
кожному працівникові;
контроль за утриманнями із заробітної плати;
своєчасне складання та подання звітності із заробітної плати;
контроль за витратами фонду оплати праці.
Питання нарахування заробітної плати, а також бухгалтерського обліку
оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного
підприємства. Це одна з найважливіших і найскладніших ділянок облікової
роботи, що вимагає отримання точних і оперативних даних. Облік оплати
праці дозволяє прослідити зміни в чисельності працівників, робочого часу,
заробітної плати за видами виплат і категоріями працівників, преміями,
розрахунках з кожним працівником підприємства. На підставі цих даних
здійснюється контроль за використанням фонду оплати праці,
співвідношенням зростання продуктивності праці та середньою заробітною
платою. Удосконалення обліку оплати праці працівників набуває значення у
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зв'язку з їх провідною роллю в економічному зростанні України у контексті
забезпечення відтворення робочої сили, виконання заробітною платою її
функцій, ліквідації негативних соціальних та економічних наслідків
стримування росту заробітної плати.
Одним з важливих питань реформування бухгалтерського обліку
заробітної плати є вдосконалення діючої моделі аналітичного обліку.
Дані аналітичного обліку відіграють важливу роль, характеризуючи
розміщення та склад персоналу за місцями його використання,
відпрацьований і невідпрацьований час, обсяг продукції, виконання норм
продажів, фонд заробітної плати і його структуру, динаміку заробітної плати
за категоріями персоналу, місцями виникнення витрат.
Аналітичний облік незамінний при визначенні розміру оплати праці та
відрахувань з неї за кожною особою окремо та при віднесенні витрат на
рахунки, субрахунки. 7 .
Відповідно до П(С)БО 26 «Виплати працівникам» отримані
працівниками виплати включають: поточні виплати, виплати при звільненні,
виплати по закінченні трудової діяльності, виплати інструментами власного
капіталу підприємства, інші довгострокові виплати, які в свою чергу
поділяються ще на декілька видів.
Так, виплати працівникам включають:
заробітну плату за окладами та тарифами;
інші нарахування з оплати праці;
виплати за невідпрацьований час (щорічні відпустки та інший
оплачуваний невідпрацьований час);
премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом
дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують
відповідну роботу 4 .
Облік всіх цих виплат відповідно до Інструкції до Плану рахунків
необхідно здійснювати на рахунку 66 «Розрахунки за виплатами
працівникам», що має такі аналітичні рахунки:
661 «Розрахунки за заробітною платою»
662 «Розрахунки з депонентами»
663 «Розрахунки за іншими виплатами»
За кредитом рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»
відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова
заробітна плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші
нарахування, за дебетом - виплата заробітної плати, премій, допомоги тощо, а
також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами,
вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної
плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу 2 .
Таким чином, з огляду на різноманітність нарахованих працівникам
виплат, в обліку розрахунків з оплати праці постає проблема нагромадження
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зазначених вище виплат на одному субрахунку, що унеможливлює
деталізацію даних щодо сум нарахованих працівникам. Тому постає питання
удосконалення діючої моделі аналітичного обліку оплати праці.
М.В. Корягін та О.О. Попкова для кращого висвітлення даних по
нарахованій заробітній платі на рахунках бухгалтерського обліку в своїй
праці пропонують виділити такі аналітичні рахунки до синтетичного рахунка
661 «Розрахунки з оплати праці»:
661/1 «Основна заробітна плата» — це нарахована заробітна плата,
винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці
(норми часу, виробітку, обслуговування).
661/2 «Додаткова заробітна плата» — винагорода за працю понад
установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови
праці. Вона охоплює доплати, надбавки. Гарантійні та компенсаційні
виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням
виробничих завдань і функцій.
661/3 «Премії та інші заохочувальні виплати» — це премії за
безперервну роботу на підприємстві до нарахованої зарплати і до суми
відпускних.
661/4 «Компенсаційні виплати» — нарахування за невідпрацьований
час, непередбачені чинним законодавством, зокрема працівникам, які
вимушено працювали скорочений робочий час та перебували у відпустках з
ініціативи адміністрації (крім допомоги з часткового безробіття) 5 .
Таким чином, аналізуючи наведений вище розподіл аналітичних
рахунків до субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою», можна
зробити висновок, що даний підхід до введення саме таких субрахунків
збігається з поділом фонду заробітної плати на його складові, а саме: фонд
основної заробітної плати, фонд додаткової заробітної плати, фонд інших
заохочувальних та компенсаційних виплат 3 .
Проте, таке введення аналітичних рахунків все ж не достатньо
висвітлює всі можливі нарахування працівникам підприємств. Ось,
наприклад, Покатаєва О.В. з метою удосконалення аналітичного обліку
розрахунків з оплати праці пропонує ввести такі субрахунки до рахунку 66
«Розрахунки за виплатами працівникам»:
661 «Розрахунки за заробітною платою»;
661.1 «Розрахунки за нарахованими виплатами»;
661.11 «Поточні виплати»;
661.12 «Заробітна плата за окладами і тарифами»;
661.13 «Інші нарахування з оплати праці»;
661.14 «Виплати за невідпрацьований час»;
661.15 «Премії та інші заохочувальні виплати»;
661.16 «Комісійні винагороди»;
661.2 «Виплати при звільненні»;
661.3 «Виплати після закінчення трудової діяльності»;
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661.4 «Розрахунки за виплатою відпускних»;
661.5 «Інші довгострокові виплати працівникам».
В такий спосіб запропоновані аналітичні рахунки збігаються з
визначенням складу виплат працівникам, наведеним в П(С)БО 26 «Виплати
працівникам».
Так, рахунок 661.1 «Розрахунки за нарахованими виплатами» включає
такі нараховані суми заробітної плати, що відносяться відповідно до П(С)БО
26 до поточних виплат.
Рахунок 661.2 має назву «Виплати при звільненні». На ньому
пропонується відображати інформацію про виплати працівникам при
звільненні, зобов’язання щодо яких визнається у разі, якщо підприємство має
не відмовне зобов’язання звільнити працівника або кількох працівників до
досягнення ними пенсійного віку або надавати виплати при звільненні за
власним бажанням згідно із законодавством, контрактом чи іншою угодою.
На рахунку 661.3 «Виплати після закінчення трудової діяльності»
можливе відображення сум зобов’язань та активів, що пов’язані з виплатами
по закінченню трудової діяльності працівниками.
На рахунку 661.4 «Розрахунки за виплатою відпускних» можливе
ведення обліку сум відпускних. Введення цього рахунку дасть змогу виділи
суми нараховані працівникам за час перебування їх у відпустці.
На рахунку 661.5 «Інші довгострокові виплати працівникам» доцільно
відображати виплати працівникам інструментами власного капіталу
підприємства та інші довгострокові виплати.
Саме таке введення аналітичних рахунків до субрахунку 661
«Розрахунки за заробітною платою»,може бути найдоцільнішим, адже таким
чином в будь який час можна отримати детальну інформацію з обліку
розрахунків з оплати праці.
Отже, здійснюючи удосконалення аналітичного обліку оплати праці,
підприємства мають підходити до цього питання обґрунтовано, враховуючи
доцільність, використовуючи результати наукових досліджень, передового
досвіду, адже від організації обліку розрахунків з оплати праці залежить
якість, правдивість, справедливість, повнота та своєчасність розрахунків з
персоналом з оплати праці.
Висновки. Результати аналізу нормативно-правових актів чинного
законодавства України, праць вітчизняних вчених та наукових публікацій,
свідчать про недостатню аналітичність інформації, що формується в системі
бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці.
Для вирішення цього питання було розглянуто та проаналізовано
запропоновані варіанти організації аналітичного обліку розрахунків з
працівниками українських науковців та доповнено власними.
Таким чином, запропоновано як один з варіантів удосконалення обліку
розрахунків з оплати праці, ввести аналітичні рахунки до синтетичного
рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою», що відповідають
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визначеним у П(С)БО 26 виплатам працівникам, які поділяються на поточні
виплати, виплати при звільненні, виплати по закінченні трудової діяльності,
виплати інструментами власного капіталу та інші довгострокові виплати.
1. Закон України «Про оплату праці» затв. Постановою ВРУ №108/95-ВР від 24.03.1995 р.
(зі змінами та доповненнями);
2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. Наказом МФУ від
30.11.1999 р. № 291;
3. Інструкція зі статистики заробітної плати, затв. Наказом Державного комітету статистики
України від 13.01.2004 р. № 5;
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затв. Наказом
МФУ від 28.10.2003 р. № 601;
5. Корягін Н.В., Попкова О.О. Аспекти ведення бухгалтерського обліку інших
заохочувальних та компенсаційних виплат персоналу // Науковий вісник НЛТУ України.
— 2011. — №21.6. — http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_6/211_Kor.pdf
6. Кравченко М.А. Сутність оплати праці як економічної категорії. — 2010. — №1. —
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Biznes/2010_1/2010/01/100115.pdf
7. Покатаєва О.В., Кошулинська Г.О. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на
підприємстві. - 2010. - №3.

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/ep/2010_3/files/DU310_29.pdf

УДК 527
Марчук І.О., ст. гр.ОАм-51
Науковий керівник: Писаренко Т.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет.
МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ
У статті розглянуто основні методологічні аспекти обліку інвестиційної
нерухомост, порядок визначення вартості, та розкриття інформації щодо первісної та
справедливої вартості.
Ключові слова: інвестиційна нерухомість, земельні ділянки, будівлі, споруди,
первісна та справедлива вартість.

Marchuk I.
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МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
В статье рассмотрены основные методологические аспекты учета
инвестиционной недвижимости. Порядок определения стоимости, и раскрытия
информации первоначальной и справедливой стоимости.
Ключевые слова: инвестиционная недвижимость, земельные участки, здания,
сооружения, первоначальная и справедливая стоимость.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Ефективний
розвиток економіки підприємств в умовах ринкових перетворень в Україні
неможливий без активізації інвестиційного процесу, істотного збільшення
обсягу інвестицій, обрання найефективніших джерел фінансування.
Інвестиційна нерухомість – це окремий вид довгострокових (необоротних)
активів, під якими мають на увазі власні або орендовані на умовах фінансової
оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі,
утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення
власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання
послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності [1].
Особливості обліку інвестиційної нерухомості
залишаються
недостатньо дослідженими. Саме тому виникає потреба визначення основних
методологічних засад обліку об’єктів інвестиційної нерухомості.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням обліку інвестиційної нерухомості присвячена значна
кількість наукових робіт. Загальні проблеми теорії і практики обліку
інвестиційної нерухомості висвітлено в працях таких вітчизняних науковців:
Голова С.В., Головка Т.В., Собка В.В., Мочерного С.В., Пушкаря М.С.,
В.В. Бабича, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, С.Ф. Голова, О.О. Ємця, В.І.
Єфіменка, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Я.Д. Крупки, Є.В. Мниха,
А.А. Пересади, О.М. Петрука, М.С. Пушкара, В.С. Рудницького, В.В. Сопка,
Н.Ткаченко, М.Г. Чумаченка, В.Г. Швеця, О.Д. Шарапова, В.О. Шевчука,
І.Г. Яремчука, Н.О. Розсмислова та інші.
Цілі статті. Метою статті є визначення основних методологічних
положень обліку і формування бухгалтерської інформації про інвестиційну
нерухомість.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основним нормативним
документом, який регулює методологічні аспекти обліку інвестиційної
нерухомості в Україні є П(с)БО 32 «Інвестиційна нерухомість». Згідно цього
положення інвестиційна нерухомість відповідає таким умовам:
- це власні або орендовані на власних умовах фінансової оренди
земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі;
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- утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення
власного капіталу;
- призначені не для виробництва та постачання товарів, надання
послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності [1].
Таким чином, інвестиційною нерухомістю визначається насамперед
нерухомість, що утримується підприємством з метою передачі в оренду та
отримання орендних платежів. З урахуванням П(с)БО 32 класифікувати
інвестиційну нерухомість як інвестиційну можна лише за умови, якщо вона
передаватиметься в операційну оренду. У складі нерухомості підприємства
виділено операційну нерухомість, до якої відносяться: власні або орендовані
на умовах фінансової оренди земельні ділянки, споруди, будівлі, які
розташовані на землі та утримуванні з метою виробництва та цілей
господарської діяльності.
За наявності ознак, за якими певний об’єкт основних засобів може бути
віднесено і до операційної нерухомості, підприємство самостійно розробляє
критерії для їх розподілу, які зазначає в Наказі про облікову політику
підприємства.
Так Бурденко І.М. пропонує детальну класифікацію інвестиційної
нерухомості за видами для чіткості у визнанні та оцінки інвестиційної
нерухомості, а саме:
- земля, утримувана для довгострокового збільшення капіталу, а не для
короткострокового продажу при звичайній діяльності;
- земля, утримувана для майбутнього, але ще не визначеного
використання;
- будівля, яка є власністю суб’єкта господарювання, що звітує
орендодавцю та надана в оренду з однією чи кількома угодами про
операційну оренду;
- будівля, яка не зайнята, але утримується для надання оренди згідно
однієї чи кількома угодами про операційну оренду;
- земельні ділянки (або інші об’єкти нерухомості), придбані з метою
передавання у фінансову та операційну оренду;
- земельні ділянки, які утриманні за договором фінансової оренди і
передано за договором операційної оренди;
- будівля готелю навіть, якщо власник передав третій стороні функції
управління комплексом послуг.
Інвестиційна нерухомість зараховується на баланс підприємства за
вартістю, якщо:
- придбана – сум, що сплачуються постачальникам за виконання
будівельних робіт, робіт поставки; реєстраційні збори; суми непрямих
податків; комісійні винагороди пов’язані з придбанням; інші прямі витрати
понесені при купівлі об’єкта;
- створена – вартість об’єкта інвестиційної нерухомості визначена на
дату початку використання, виходячи з суми витрат на його створення;
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- отримана в фінансову чи операційну оренду визначеної П(с)БО 14
«Оренда» [4].
Специфічним для даної ланки обліку є те, що згідно П(с)БО 32
«Інвестиційна нерухомість» підприємство на дату балансу відображає у
фінансовій звітності об’єкт за справедливою вартістю, якщо її можна
достовірно визначити. Оцінка за справедливою вартістю здійснюється
шляхом переоцінки на кожну дату балансу. Проте, за визначенням,
бухгалтерська звітність історична, тому будь яка з оцінок не буде відповідати
принципу достовірності на той момент, коли звітність надійде до отримувача.
Супрунова І.В. виділяє основні проблемні аспекти, щодо визначення
справедливої вартості інвестиційної нерухомості:
- відсутність активного ринку інвестиційної нерухомості;
- проведення операцій купівлі – продажу, об’єктів, які не мають
аналогів;
- обмеженням інформації про угоди з інвестиційною нерухомістю;
- недостатність послуг з професійної оцінки інвестиційної
нерухомості;
- нестабільністю та коливаннями економіки у державі [5].
Позитивним аспектом є використання користувачами, справедливої
вартості обліку інвестиційної нерухомості, які складають звітність за
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Створення діючих
ринків інвестиційної нерухомості, дозволять визначати справедливу вартість
відповідно до класифікації об’єкта.
Дослідження методологічних основ обліку інвестиційної нерухомості
потребує удосконалення методичного забезпечення бухгалтерського обліку,
зокрема в частинні розробки методологічних рекомендації щодо обліку
інвестиційної нерухомості при різних видах одержання суб’єктами
господарювання.
Дані методологічні рекомендації дозволять підприємствам самостійно
вибирати порядок обліку інвестиційної нерухомості відповідно до
класифікаційних ознак та галузі виробництва.
Висновки. Проаналізувавши існуючі підходи до відображення
господарських операцій з нерухомістю в обліку, можна зробити наступні
висновки: об’єкти інвестиційної нерухомості обліковуються при купівлі,
створенні та одержанні у оренду за первісною вартістю, а як показує практика
відображення в звітності підприємства використовують справедливу вартість.
Що не дозволяє досконало обліковувати і відображати в звітності об’єкти
інвестиційної нерухомості через ряд обмежень, а саме :
- відсутність активного ринку інвестиційної нерухомості;
- проведення операцій купівлі – продажу, об’єктів, які не мають
аналогів;
- обмеженням інформації про угоди про інвестиційну нерухомість;
- недостатність послуг з професійної оцінки інвестиційної
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нерухомості;
- нестабільністю та коливаннями економіки у державі.
Для налагодження процесів обліку, вважаємо за доцільне
запропонувати створення методичних рекомендацій обліку щодо
відображення об’єктів інвестиційної нерухомості як за справедливою так і за
первісною вартістю в різних галузях економіки.
Створення нормативного документу регулювання обліку інвестиційної
нерухомості не повинно суперечити чинному законодавству.
Перспективами подальших досліджень є удосконалення відображення
інформації про інвестиційну нерухомість у обліковй політиці підприємств.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість»
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 2 липня 2007 р. № 779:
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu32.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 ―Основні засоби‖ затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92: [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh /psbu7.
3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 «Інвестиційна нерухомість» від
18.12.03р.
4. Бурденко І.М.. Основи обліку інвестиційної нерухомості//Бухгалтерія в сільському
господарстві.- 2010.-№4.-с.39-41
5. Супрунова І.В. Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості в обліку / Бізнес
бухгалтерія.-2010- №29 (89)- с. 40-43.
6. Чалий І. Інвестиційна нерухомість: з чого розпочати / І.Чалий// Бізнес –Бухгалтерія.
Право. Податки. Консультації. – 2007. – № 47 (774). – С. 50-55.
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ESSENCE RECEIVABLES AND CLASSIFICATION OF
ACCOUNTING FOR GOOD
The article examines the economic substance of receivables. The basic classification
features receivables. Posted refined interpretation of the term "receivables". The suggestions
for improving the classification of receivables to increase analyticity accounting and control
of its repayment.
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Мыхалевич М.Н.
СУТЬ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ЕЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
В статье исследована экономическая сущность дебиторской задолженности.
Раскрыты основные классификационные признаки дебиторской задолженности.
Подано уточненная трактовка термина «дебиторская задолженность». Внесены
предложения по совершенствованию классификации дебиторской задолженности для
повышения аналитичности учета и контроля за ее погашением.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, классификация, бухгалтерский
учет, сомнительный долг, безнадежный долг.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У процесі
господарської діяльності підприємств виникає дебіторська заборгованість,
інформація про яку відображається у активі балансу і є вагомою його
частиною. При цьому дебіторська заборгованість виникає за різними
напрямками: від реалізації готової продукції, надання послуг, виконання
робіт, продажу необоротних і оборотних активів, від підзвітних осіб
підприємства тощо. У момент виникнення дебіторська заборгованість
оцінюється за її первісною вартістю. Між виникненням дебіторської
заборгованості і надходженням коштів у її погашення виникає певний
проміжок часу і чим більшим він є, тим підвищується ймовірність
виникнення безнадійного боргу. Подальший розвиток ринкових умов
господарювання та глобалізація економіки на макрорівні обумовлюють
пошук шляхів удосконалення обліку дебіторської заборгованості в цілому та
уточнення її сутності зокрема..
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дебіторська заборгованість як об’єкт бухгалтерського обліку
викликає немалий інтерес зі сторони як вітчизняних так і зарубіжних вчених.
Проблему обліку дебіторської заборгованості, її класифікації та сутності
досліджували такі вчені як Голов С.Ф., Клепікова З.В., Крайник О.П.,
Кірейцев Г.Г., Лишиленко О.Г., Момот Т., Стоун Д., Хітчинг К. та ніші.
Проте наявність різних підходів щодо трактування досліджуваної категорії
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свідчить про те, що дане питання є не до кінця вивченим і потребує
додаткових досліджень.
Цілі статті. Метою статті є уточнення сутності дебіторської
заборгованості для належної організації її обліку.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Аналіз літературних джерел та
діючих нормативних документів свідчать про неоднозначність підходу
вчених щодо трактування сутності дебіторської заборгованості.
Так, Голов С.Ф. та Лищенко О.Г. визначають дебіторську
заборгованість як фінансовий актив, що є контрактним правом однієї сторони
отримати гроші й узгоджується з відповідним зобов’язанням сплати іншої
сторони [1].
Кірейцев Г.Г. трактує дебіторську заборгованість як
складову
оборотного капіталу, яка є комплексом вимог до фізичних чи юридичних осіб
щодо оплати товарів, продукції, послуг [2].
На думку Крайник О.П. та Клепікова З.В. дебіторська заборгованість –
це форма відстрочки платежу - відкритий кредит (неформальна або
формальна угода), яка передбачає виконання послуг замовником або
реалізації продукції покупцю з відстрочкою оплати за них. Такий кредит
вважається безкоштовним та без чіткого визначення строку [3].
Момот Т. визначає дебіторську заборгованість як безвідсоткову позика
контрагентам, а Бєлозерцев В. - як грошове вираження результату вимушеної
або заздалегідь запланованої господарсько-економічної операції кредитного
характеру з контрагентами (юридичними або фізичними особами), що мала
місце у минулому та борг за неї може бути достовірно визначений,
узгоджений з контрагентом та сплачений підприємству у майбутньому, а в
поточний момент відображений у балансі підприємства як актив [4].
Зарубіжні вчені Д. Стоун, К. Хітчинг та інші трактують дебіторську
заборгованість як суму боргів, які винні підприємству юридичні або фізичні
особи та які виникли у результаті господарських взаємовідносин з ними [5].
Не має єдиного підходу щодо встановлення сутності досліджуваної
категорії і в нормативно-правових актах.
Зокрема, у Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів
бюджетних установ дебіторську заборгованість визначено як фінансовий
актив установи, що виникає унаслідок договірних відносин між двома
юридичними особами, серед яких одна, що є власником активу, після
настання відповідних умов угоди має право на отримання платежів, товарів,
робіт та послуг [6].
У інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків дебіторська заборгованість трактується як сума вимог банку до
юридичних і фізичних осіб на певну дату щодо отримання активів, послуг
тощо [7].
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У іншому нормативному документі зазначено, що дебіторська
заборгованість - це заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів (у
тому числі яка забезпечена векселями) за надані їм продукцію, товари, роботу
або послуги; фінансових і податкових органів за податками, зборами та
іншими платежами до бюджету; також заборгованість з сум нарахованих
дивідендів, відсотків, роялті тощо, що підлягають надходженню;
заборгованість пов'язаних сторін та з внутрішньовідомчих розрахунків; інша
поточна дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість, у разі
створення щодо неї резерву сумнівних боргів, наводиться за чистою
реалізаційною вартістю [8].
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» досліджувану категорію
визначають як суму заборгованості дебіторів на певну дату [9].
Отже, дебіторська заборгованість трактується вченими як форма
відстрочки платежу, частина оборотного капіталу чи боргом інших
підприємств даному підприємству.
Для належної організації обліку важливим є чітка класифікація
дебіторської заборгованості. Так, відповідно до часу погашення
заборгованість поділяють на поточну і довгострокову. До поточної слід
відносити суму дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального
операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати
балансу.
При цьому, поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги визначається активом одночасно з визнанням доходу від
реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною
вартістю. У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги
з утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської
заборгованості та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів,
що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така
різниця визначається дебіторською заборгованістю за нарахованими
доходами (процентами) у періоді її нарахування.
Довгострокова дебіторська заборгованість - це сума, яка не виникає в
ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти
місяців з дати балансу.
Так як між виникненням і погашенням дебіторської заборгованості
виникає певний проміжок часу, то в будь-який момент може виникнути
сумнів щодо надходження грошових коштів. А тому виділяють:
1) сумнівну дебіторську заборгованість;
2) безнадійну дебіторську заборгованість;
3) чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості.
До категорії сумнівної необхідно віднести поточну дебіторську
заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.
До безнадійної належить поточна дебіторська заборгованість, щодо
якої існує впевненість про її непогашення боржником або за якою минув
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строк позовної давності. Зазначимо, що відповідно до Податкового кодексу
України, безнадійна заборгованість – це заборгованість, що відповідає одній з
таких ознак:
а) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної
давності;
б) прострочена заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності
майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове
стягнення майна боржника, не призвели до повного погашення
заборгованості;
в) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у
встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку
з їх ліквідацією;
г) заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності
коштів, одержаних після звернення кредитором стягнення на заставлене
майно відповідно до закону та договору, за умови, що інші дії кредитора
щодо примусового стягнення іншого майна позичальника, визначені
нормативно-правовими актами, не призвели до повного покриття
заборгованості;
ґ) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією
обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин),
підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
д) прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб,
які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, недієздатними або
оголошені померлими, а також прострочена заборгованість фізичних осіб,
засуджених до позбавлення волі [10].
Відповідно, чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості
визначається як різниця між сумою поточної дебіторської заборгованості за
вирахуванням резерву сумнівних боргів.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
класифікується шляхом групуванням дебіторської заборгованості за строками
її непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи.
Коефіцієнт сумнівності, як правило, зростає зі збільшенням строків
непогашення дебіторської заборгованості. Величина резерву сумнівних боргів
визначається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи та коефіцієнта
сумнівності відповідної групи.
Одним з важливих критеріїв класифікації є об’єкти дебіторської
заборгованості, а саме:
1) товари, роботи, послуги;
2) видані аванси, розрахунки з підзвітними особами, нарахованими
доходами, за претензіями, відшкодуванням раніше завданих збитків, за
позиками членам кредитних спілок, іншими дебіторами;
3) фінансові інвестиції;
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4) векселі одержані;
5) витрати майбутніх періодів.
Традиційна класифікація дебіторської заборгованості передбачає її
розподіл за правовим критерієм на строкову або прострочену. До строкової
відноситься дебіторська заборгованість, строк погашення якої ще не настав
або становить менше одного місяця і яка пов’язана з нормальними строками
розрахунків, визначеними в угодах. Прострочена – це заборгованість з
порушенням договірних термінів, або заборгованість, що пов’язана з
помилками в оформленні розрахункових документів.
Як свідчить дослідження є багато ознак, що покладено в основу
класифікації дебіторської заборгованості. При цьому кожне підприємство
повинне визначити власні основні підходи до групування дебіторської
заборгованості відповідно до специфіки його діяльності. Важливим є
наявність деталізованої інформації про кожен вид дебіторської заборгованості
для належного управління ними.
Так, при класифікації дебіторської заборгованості пропонуємо
враховувати вид діяльності, від якого вона виникла, а саме:
1) дебіторська заборгованість від основної діяльності;
2) дебіторська заборгованість від іншої діяльності.
У складі першої необхідно виокремити групу вітчизняних і зарубіжних
боржників з подальшою деталізацією за тривалістю взаємозв’язків та групами
ризику.
Висновки. Дебіторська заборгованість є важливим об’єктом обліку,
який повинен забезпечити своєчасність одержання інформації за її видами,
строками непогашення тощо для своєчасного управлінського впливу. На
основі аналізу літературних джерел запропоновано уточнене визначення
досліджуваної категорії, а саме: «дебіторська заборгованість – це грошове
вираження боргу юридичних чи фізичних осіб, що виник в результаті різних
видів діяльності підприємств і має форму безвідсоткового кредиту без
визначеного терміну платежу». Запропоновані підходи до класифікації
дебіторської заборгованості значно прискорять одержання інформації про
величину дебіторської заборгованості для своєчасного прийняття
управлінських рішень щодо недопущення виникнення сумнівних і
безнадійних боргів.
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Мукоид И.Л.
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В УКРАИНЕ: СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье раскрыто понятие внутреннего аудита, как одной из составляющих
внутрихозяйственного контроля, определены объекты, субъекты, функции, задачи и
его структура. Отображены недостатки развития внутреннего аудита в Украине и
внесены предложения по их устранению.
Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит, организация
внутреннего аудита, задачи внутреннего аудита.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. З розвитком
ринкових відносин в Україні, інтеграцією різних суб’єктів господарювання та
умов ведення бізнесу у власників вітчизняних підприємств виникає
необхідність в максимізації доходів та мінімізації витрат діяльності. Саме
тому підприємства намагаються посилити контроль за виробничогосподарською діяльністю, адже в кризових умовах важливо не лише
планувати та контролювати свої доходи та витрати, а й управляти
результатами такого контролю. Така ситуація зумовлює зростання значення
внутрішнього аудиту як однієї з функціональних складових інформаційного
забезпечення управління витратами.
На даний час значення внутрішнього аудиту як самостійного виду
контролю в Україні є недооціненим. Це пов’язано з відсутністю в
достатньому обсязі необхідної інформації з методики створення, значення,
функцій, об’єктів, прийомів та засобів внутрішнього аудиту, що і визначає
актуальність теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемам внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю
присвячено багато праць відомих вітчизняних науковців, таких як:
В.Д. Андрєєва, А.С. Бакаєва, М.Т. Білухи, І.А. Бєлобжецького, С.М. Бичкова,
А.М. Богомолова, Л.Т. Гіляровської,
М.В. Борисенка, В.В. Бурцева,
Г.Л. Вознюка, Є.І. Волошиної, І.Н. Дмитренка, І.В. Козлова, В.М. Мельника,
А.С. Пантелєєва, М.Ф. Сафонової, а також таких зарубіжних авторів як:
Е.А. Аремсона, Дж. К. Лоббекома та інших.
Цілі статті. Метою даної статті є розкриття поняття внутрішнього
аудиту, його мети, основних завдань і функцій, поставлених перед
внутрішнім аудитом, визначення основних проблем розвитку внутрішнього
аудиту в сучасних умовах господарювання.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В економічно
розвинутих державах внутрішньому аудиту починає приділятися така ж сама
увага, як і зовнішньому. Хоч становлення зовнішнього аудиту вже відбулося,
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але вітчизняний внутрішній аудит і в професійному, і в законодавчому, і в
інституціональному аспектах знаходиться ще в початковому стані розвитку.
Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 610 «Розгляд роботи
внутрішнього аудитора», поняття внутрішнього аудиту визначається як
діяльність служби, створеної підприємством, по перевірці, оцінюванні та
моніторингу відповідності й функціонування систем бухгалтерського обліку і
внутрішнього контролю [5, с.684].
Мета внутрішнього аудиту полягає в сприянні ефективному
виконанню завдань і цілей, задля яких функціонує підприємство.
Відповідальність за організацію внутрішнього аудиту покладається на
керівника підприємства, який повинен організувати безперервний процес
ефективного контролю в усіх підрозділах підприємства, а також організувати
взаємовідносини зі всіма підрозділами і зовнішніми організаціями з питань
контролю фінансово-господарської діяльності [1, c.435].
Побудова належного внутрішнього аудиту має бути здійснена на
засадах системності, що передбачає визначення об’єктів, суб’єктів
внутрішнього аудиту, які виконують його контрольні дії та методику
реалізації [4, с.56].
Об’єкти внутрішнього аудиту можуть бути різними в залежності від
особливостей економічного суб’єкта і вимог його керівництва або власника.
Тому, можна виділити такі основні об’єкти внутрішнього аудиту:
стан і ведення бухгалтерського фінансового обліку;
стан необоротних активів і запасів;
фінансова звітність та її вірогідність;
система управління підприємством;
платоспроможність та фінансова стійкість;
оподаткування: правильність при визначенні доходу, який підлягає
оподаткуванню, своєчасність і повнота сплати податків;
достовірність проектно-кошторисної документації
внутрішньогосподарський контроль і т. ін. [7, с.301].
Суб’єктами внутрішнього аудиту є працівники підприємства, які
здійснюють контрольні дії при виконанні покладених на них обов’язків або
лише на основі певних прав. Суб’єктами внутрішнього аудиту також можуть
бути спеціалісти бухгалтерського підрозділу на етапі оформлення,
спеціалісти, що приймають рішення про активи підприємства (превентивний
контроль) та спеціалісти, які проводитимуть ретроспективний контроль
операцій та системи бухгалтерського обліку у розрізі аналітичних показників.
Функції внутрішнього аудиту мають визначатися керівництвом або
власником підприємства залежно від змісту і специфіки його діяльності.
Однак, можна виокремити низку функцій, які притаманні внутрішньому
аудиту підприємств незалежно від особливостей їх діяльності: перевірка
систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю; перевірка
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додержання законів та ін. нормативних актів, а також вимог облікової
політики, інструкцій, рішень і вказівок керівництва або власників; оцінка
ефективності механізму внутрішнього контролю; сприяння мінімізації втрат
виробничих запасів, грошових коштів, основних засобів; перевірка наявності,
стану і забезпечення збереження майна підприємства; оцінка використаного
підприємством програмного забезпечення; спеціальні службові розслідування
окремих випадків (наприклад, підозр у зловживаннях) та розробка і надання
пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та рекомендацій щодо
підвищення ефективності управління [2, с.187].
Із функціями внутрішнього аудиту пов’язані його завдання, які
залежно від специфіки роботи, особливостей організації структури і завдань
підприємства, які ставить адміністрація перед собою у певний момент часу
можуть бути різними.
До основних завдань внутрішнього аудиту відносяться наступні:
1) оцінка ефективності виробництва, продуктивності праці,
раціональності використання засобів виробництва;
2) допомога працівникам в покращенні ефективності їх роботи;
3) забезпечення задоволення потреб управлінського персоналу щодо
надання контрольної інформації з питань, що їх цікавлять;
4) система внутрішнього контролю в частині достовірності
інформації, дотримання законодавства, збереження активів, ефективності і
результатів діяльності окремих операційних і структурних підрозділів і
компаній в цілому;
5) пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства
[7, с.302].
Структура внутрішнього аудиту підприємства складається з таких
трьох елементів: умови проведення аудиту, системи бухгалтерського обліку і
процедур аудиту. Кожний елемент розуміється як наявність правил,
процедур, методики і документації, розроблених для захисту своїх коштів,
отримання надійної інформації з фінансів, підвищення ефективності роботи і
дотримання відповідних вимог. У поєднанні всі елементи структури
внутрішнього аудиту забезпечують підприємству зниження небажаного
ризику ділової і фінансової діяльності, а також ризику появи помилок при
веденні бухгалтерському обліку.
Необхідність створення внутрішнього аудиту пояснюється тим, що для
досягнення стратегічних цілей та забезпечення реалізації прийнятих
управлінських рішень підприємства, внутрішньогосподарський контроль,
який в основному здійснюється керівниками структурних підрозділів та
функціональних відділів підприємства, вважається недостатнім. Це
пояснюється тим, що:
 керівники структурних підрозділів зайняті поточною виробничою,
збутовою, постачальницькою та іншими видами діяльності та не володіють
відповідними знаннями і досвідом в галузі рішення, що ухвалюється, тому
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необхідний спеціальний орган, який здійснював би консультації керівників
щодо ефективності виробництва на місцях та забезпечував підготовку
достовірної інформації з метою прийняття управлінських рішень;
 система бухгалтерського обліку не дає необхідної інформації для
своєчасного ухвалення рішень, через те, що бухгалтерська інформація
стосується минулого і лише тих операцій, що мають грошову оцінку, а
прийняття рішень – стосується майбутнього та відображається у різних
вимірниках;
 діяльність сучасного підприємства характеризується наявністю
великої кількості досвідчених спеціалістів, які хоча не є керівниками, однак
через делегування їм повноважень мають приймати важливі для підприємства
рішення. Тому, для повного охоплення контролем сфери управління
підприємством необхідні додаткові організаційні заходи;
 виконання працівниками бухгалтерії свого основного завдання –
відображення фактичного стану справ на підприємстві, а також здійснення
часткового контролю ( у межах наданої їм компетенції) не вирішує всіх
проблем контролю в масштабі підприємства, а отже, і не забезпечує
реалізацію стратегічних цілей підприємства [3, с.221-222].
Таким чином, лише внутрішній аудит може забезпечити потребу
управлінського персоналу щодо якості розробки та ефективної реалізації
стратегічних рішень, стійкого розвитку та існування підприємства в умовах
жорсткої конкуренції.
Отже, ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення проблем,
які мають місце в організації внутрішнього аудиту і ускладнюють його
успішний розвиток.
На нашу думку, на даний момент можна визначити наступні основні
напрями вдосконалення внутрішнього аудиту в Україні:
- розробка нових та удосконалення діючих нормативно-правових
актів внутрішнього аудиту;
- створення професії «внутрішній аудитор» і розвиток відповідного
інституту;
- формування зацікавленості та необхідності розвитку даної професії
як на рівні держави, так і на рівні підприємств різних галузей;
- формування організаційної структури служб внутрішнього аудиту;
- вдосконалення методології проведення внутрішнього аудиту;
- здійснення професійної підготовки фахівців з внутрішнього аудиту
тощо.
Висновок. Таким чином, незважаючи на проблемні питання, що
стосуються проведення внутрішнього аудиту в Україні, саме даному виду
контролю властива максимальна гнучкість, здатність швидкого виправлення
помилок та удосконалення фінансово-господарської діяльності на рівні
самого суб’єкта господарювання. Саме завдяки цим властивостям внутрішній
аудит має значний потенціал для подальшого розвитку.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний стан
розвитку економіки України вирізняється новими підходами до ведення
бізнесу, що обумовлені зростаючою внутрішньою та міжнародною
конкуренцією, укрупненням бізнесу, вимогою підвищення оперативності
його реагування на зміни зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, а також
широким застосуванням інформаційних технологій в управлінні.
Економічний прогрес повинен стосуватись усіх галузей економіки,
тому не можна не відмітити що діяльність сільськогосподарських
підприємств у сучасних умовах господарювання також вимагає підвищення
ефективності їх бізнесу та перегляду основних функцій управління, зокрема й
контролю. Оскільки в Україні мають на меті відродити конкурентоспроможне
сільське господарство, потрібно відмітити що одним з питань на шляху його
розвитку є організація належного внутрішнього контролю.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Аналізуючи наукову літературу можна стверджувати, що питання
функціонування внутрішньогосподарського контролю досить актуальне.
Зокрема цій проблемі присвячені праці Ф.Ф. Бутинця, Н.Г. Виговської, Л.В.
Дікань, Є.В. Калюги, В.С. Рудницького, В.О. Шевчука та інших. Однак деякі
питання його функціонування у сільськогосподарських підприємствах є
невирішеними, зокрема існує неоднозначне трактування сутності
внутрішньогосподарського контролю та й невизначена чітка система
контролю.
У сучасних публікаціях спостерігається тенденція недостатності
дослідження питань теорії й організації внутрішньогосподарського контролю,
відсутність методичних розробок комплексного характеру в розрізі його
напрямів і об'єктів, незважаючи на високу практичну потребу. Крім того,
існуючі різні підходи до організації контролю діяльності орієнтовані,
насамперед, на зовнішніх користувачів. Так як досить масштабно в
рекомендаціях
розписані
вимоги
щодо
складання
звітності
сільгосппідприємств, але разом з тим не приділяється належна увага
контролю внутрішніх процесів діяльності сільськогосподарських підприємств
з метою управління ними, запобігання викривлення даних обліку та звітності.
Внутрішньогосподарський контроль – це контроль із середини
компанії, на противагу зовнішнім видам контролю, таким як законодавче
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регулювання, контроль з боку зовнішніх контролюючих організацій тощо.[1,
c. 107]
Т.П.
Сморжанюк,
Т.В.
Шрам,
В.Є.
Труш
розглядають
внутрішньогосподарський контроль як систематичне спостереження і
перевірку процесу виробництва з метою встановлення його відхилень від
заданих параметрів. Суть полягає в усвідомленій та планомірній дії системи,
яка впливає на підзвітні й підконтрольні ланки для реалізації основної мети –
забезпечення високої ефективності виробництва при найменших витратах,
повна збереженість майна, профілактика безгосподарності та розкрадань,
виховання в працівників бережливості. [2, c. 31]
Л.В. Дікань внутрішньогосподарський контроль характеризує як
процес, який забезпечує якісну розробку й ефективне досягнення цілей,
накреслених організацією, шляхом реалізації прийнятих управлінських
рішень. [3, c. 7]
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Існуючі дослідження
діючої системи внутрішньогосподарського контролю сільськогосподарських
підприємств свідчить про те, що основним її недоліком на сучасному етапі є
наступний характер контролю. Тобто такий контроль здійснюється після
завершення
господарських
операцій,
проводиться
в
основному
інвентаризаційною комісією, має за мету визначити відхилення фактичних
показників від запланованих параметрів. З цього приводу варто зазначити, що
ефективність діяльності суб’єктів внутрішньогосподарського контролю
залежить від багатьох факторів
Неможливо не відзначити, що внутрішній господарський контроль
корисний тільки в тому разі, якщо він спрямований на досягнення конкретних
цілей.
Дуже важливим є створення системи внутрішньогосподарського
контролю на підприємстві є, основними завданнями якої було б: здійснення
упорядкованої й ефективної діяльності підприємства; забезпечення
ефективності дотримання розподілу відповідальності й повноважень кожного
працівника підприємства; забезпечення належних умов зберігання майна
підприємства. Для досягнення перелічених цілей необхідною умовою є
узгодженість системи бухгалтерського обліку і системи внутрішнього
господарського.
З метою підвищення ефективності контролю Є. Калюга пропонує
внутрішній контроль здійснювати у двох напрямах: із боку керівників та
фахівців відділів і служб; із боку працівників бухгалтерії [4, c. 354]
Часто на вітчизняних підприємствах спостерігається тенденція
покладати на бухгалтера обов’язки як обліковця господарських операції так і
контролера за діяльністю підприємства, що не є вірним на
сільгосппідприємстві, так як бухгалтер не може контролювати всі
технологічні процеси. Часто така побудова обліку і контролю приводить до
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викривлення даних обліку. Бухгалтер повинен для початку отримувати вірні
дані з виробництва для реєстрації господарських операцій, що забезпечить
належний контроль.
Відзначимо, що бухгалтерський контроль – це контроль, який
здійснюється працівниками бухгалтерії підприємства і головним бухгалтером
з метою виявлення відхилень фактичних показників від запланованих (даних
обліку) та попередження недоліків й усунення ризиків у діяльності
підприємства.
Адміністративний – це контроль, який здійснюється керівником
підприємства та керівниками функціонуючих підрозділів з метою виконання
виробничих і фінансових планів, а також обов’язків посадовими особами. [4,
c. 357]
Організація адміністративного контролю у структурних підрозділах
підприємств являє собою виконання в конкретних умовах відповідними
фахівцями в межах їхніх функціональних обов’язків визначених контрольноревізійних процедур, пов’язаних із плануванням та здійсненням контролю.
Планування контролю є початковим кроком до організації належного
внутрішнього контролю.
Першим кроком планування є аналіз сильних та слабких сторін
підприємства, можливостей та небезпеки (так званий SWOT – аналіз). На
основі проведення такого аналізу розробляється стратегія підприємства, а
далі - план, який дає можливість підприємству оцінити, наскільки реально
досягнення поставлених цілей, які є перешкоди. План - це кількісний вираз
цілей підприємства та розробка шляхів їх досягнення. Плани розробляються
як по підприємству в цілому, так і за кожним структурним підрозділом.
У ході проведених досліджень стану внутрішньогосподарського
контролю на підприємствах України, можна виділити факти, що негативно
впливають на їх діяльність. Ними є:
недостатня ефективність контролю, неправильна його організації та
незадовільне дотримання його вимог.
Дані недоліки викликанні відсутністю інтересу до внутрішнього
контролю, так як часто підприємства звертають увагу лише на зовнішній
контроль з боку контролюючих органів. Це зумовлено не тільки
недостатньою організацією внутрішнього контролю на підприємствах, а й
наявністю певних проблем на державному рівні, які створюють тенденції
щодо зростання кількості та обсягів основних фінансових порушень.
Проте, основним недоліком є зловживання службовим становищем,
невиконання або неякісне виконання службових обов’язків, неправильна
оцінка операцій із заготівлі, виробництва чи реалізації з точки зору
доцільності та економічності.
На нашу думку, результатом винекнення даної ситуації на
підприємстві є, в першу чергу, вина власника. Саме власник підприємства
повинен чітко розуміючи сутність, мету, завдання внутрішнього контролю та
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приділяти належну уваги побудові ефективної системи його здійснення.
Оскільки, не розуміння може призвести до невиправних ситуацій. Часто
власники підприємств намагаються економити там де це навпаки недоцільно.
Підсумовуючи вищесказане зазначимо, що в сучасних умовах
господарювання внутрішньогосподарський контроль сільськогосподарських
підприємств є важливою функцією управління, яка забезпечує виявлення
відхилень від заданих параметрів і попередження помилок та ризиків, а також
підвищення ефективності господарської роботи й системи управління
суб’єкта господарювання.
Як система, внутрішньогосподарський контроль проявляється через
його риси: комплексність, функціональність і систематичність. При цьому
система
внутрішньогосподарського
контролю
кожного
сільськогосподарського підприємства матиме свою організаційну структуру
залежно від специфіки та мети його діяльності.
Висновки. Таким чином, проведені результати досліджень свідчать,
що можливості контролю як функції управління використовуються сьогодні
недостатньо. В окремих випадках система внутрішнього контролю не
відповідає вимогам наукового управління з причин методологічного та
організаційного характеру. З огляду на дані проблеми та недоліки важливого
значення набуває розробка конкретних пропозицій та дієвих заходів щодо
покращення функціонування внутрішнього контролю на вітчизняних
підприємствах. Серед методів підвищення ефективності системи
внутрішнього контролю на сучасних підприємствах найбільш доцільними та
дієвими є методи розподілу повноважень і відповідальності між
працівниками, ротація кадрів, здійснення контролю за окремими напрямами
підприємницької діяльності, удосконалення контролю при плануванні
продажу, формування справи-досьє на покупців і замовників, діагностика і
прогнозування проблем
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Никифоряк В.С.
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
ЭВОЛЮЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
Исследована история становления налоговой системы Украины, начиная со
времен Киевской Руси и заканчивая настоящим. Рассмотрены особенности эволюции
налоговой системы Украины на каждом этапе, проанализированы его влияние на
экономическое развитие государства, а также выделены недостатки налоговой
системы Украины на разных этапах развития.
Ключевые слова: налоги, налоговая система.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Податкова система невід’ємна складова людської цивілізації. Вона суттєво впливає на всі
сторони соціально-економічного життя сучасного суспільства. Без науково
обґрунтованої та раціонально сформованої податкової системи неможливо
уявити сьогодні економічно розвинуту державу. Незважаючи на великі
історичні досягнення щодо розвитку податкових систем в економічно
розвинутих державах, продовжуються пошуки їх оптимізації за рахунок
найбільшого поєднання інтересів населення, суб’єктів підприємництва і
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держави. В сучасних умовах нестабільності та кризових явищ постає потреба
у створенні ефективної системи оподаткування, що спонукає поглянути у
минуле, щоб не допустити низки помилок сьогодні.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вивченням питання історії становлення податкової системи
України займається значна кількість науковців, проте воно є недостатньо
дослідженим. Серед дослідників питань, пов'язаних з розвитком податкових
систем, можна виділити таких вчених, як О.Ю. Гусак, Н.Н. Британська, Д.В.
Шпильова, К.Г. Синиченко, М.С. Грушевський, О. Субтельний, А.М.
Соколовська, Т. Я. Цимбал, Ф.О. Ярошенко, В.Л. Павленко та інші.
Цілі статті. Метою статті є дослідження історії становлення
податкової системи України, аналіз її особливостей та вивчення її впливу на
економічний розвиток держави.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Податкова система один із головних атрибутів держави, відображення її соціально-економічного
та політичного становища. Історія виникнення податків досить давня,
оскільки вони зародились ще на початку перших цивілізацій. Розвиток
суспільства істотно вплинув на зміну податкових систем, оскільки
змінювались функції податків, їх форма, завдання. Із утворенням державних
формувань система оподаткування набувала більш чіткого характеру.
Етапи еволюції вітчизняної податкової системи проходили в межах
історичних періодів розвитку: Київської Русі; Галицько-Волинського
князівства, Великого Князівства Литовського, Української козацької держави,
Запорізької Січі, перебування український земель у складі Австро-Угорської
та Російської імперій, Радянської України, Незалежної України.
В часи Київської Русі (VIII ст.) податки існували у вигляді
безсистемних платежів, що мали переважно натуральну форму і називалися
данина, подимне, полужне, полюддя тощо. Данину, що стягувалась на
утримання княжого двору, сплачували здебільшого продуктами сільського
господарства й промислів. Близько 1/3 зібраної данини князь брав на свої
особисті потреби, а решта йшла на утримання дружини, органів управління,
ведення війни. До прямих податків також належали дари та оброк [8, 43].
У 947 р. княгиня Ольга здійснила першу реформу податкової системи
України – започаткувала стабiльне стягнення податкiв. Правнук Ольги –
князь Ярослав Мудрий – склав перший писемний звiд законiв – знамениту
"Руську правду", складовою частиною якої був i "Закон вiрний", яким
детально регламентувалася система оподаткування [9, 153]. Разом з тим варто
зазначити, що навіть у ті часи були виділені категорії людей, які звільнялися
від сплати данини. До них належали дружинники, князівські слуги,
духовенство [12, 89]. З появою "Руської правди" князя Ярослава Мудрого
було законодавчо закріплено сплату непрямих податків, що були важливим
джерелом князівських прибутків, які існували у формі торгових і судових
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зборів (мита) [9, 154].
Пiсля хрещення Русi було впроваджено обов'язкову церковну
"десятину". З плином часу цей податок перетворився на добровiльнi
благодiйнi пожертви на користь церкви. Однiєю з характерних особливостей
розвитку феодальних вiдносин на Галицько-Волинських землях було
видiлення серед феодалiв дуже сильної i впливової боярської верхівки, яка на
змiну вiдробiтковiй рентi встановила продуктову ренту. За такої форми ренти
безпосереднiй виробник стає бiльш самостiйним i дiстає змогу створювати
деякий надлишок понад ту кiлькiсть продуктiв, яка задовольняє його
необхiднi потреби [4, 99].
У першiй половинi ХІІІ ст. роздроблена Київська Русь була завойована
татаро-монголами, які встановили на деяких землях свою податкову систему i
для стягнення податкiв перiодично здiйснювали переписи населення,
господарств та майна. Усе чоловiче населення змушене було платити на
користь завойовникiв спецiальний грошовий податок – "вихiд" з кожного
чоловiка та з кожної голови худоби. Крiм того, збирачi податкiв "баскаки"
стягували натуральну данину ("татарщину", "ям", "тамгу" тощо), призначали
примусовi роботи тощо. Проте податковий тягар на цих українських землях
був слабшим, ніж на тих, де управляли українські князі і бояри [6, 355].
Внаслідок міжусобиць в Золотій Орді поширився політичний контроль
Великого Князівства Литовського на всю Південно-Західну Русь. Руські землі
становили 9/10 загальної площі князівства і мали великий вплив на суспільнополітичне й культурне життя Великого Князівства Литовського. Тут
зберігалась податкова система періоду Київської Русі та діяли закони
"Руської правди" аж до другої половини XVI ст., коли ці землі внаслідок
Люблінської унії Великого Князівства Литовського з Польщею (1569р.)
увійшли до складу Речі Посполитої [9, 160].
У кінці XVI ст. – на початку XVII ст. широкого розповсюдження в Речі
Посполитій, зокрема в Україні, набула практика здавання збирання
надзвичайних і міських податків в оренду. Подібна ситуація значно
збільшила нерівність і зловживання під час збирання податків, адже орендарі
намагались зібрати не лише суму, яка йшла до коронної казни, а й значні
кошти для себе [6, 360].
Наприкінці XV ст. на історичну арену вийшло козацтво, яке відіграло
значну роль в економічному розвитку українських земель. Запорізька Січ
мала свою власну податкову систему, особливістю якої було те, що вона
одночасно включала до свого складу: традиційні, характерні для нашого
народу фіскальні інструменти з минулого; запозичені елементи; оригінальні,
що були лише в козацькій державі [13, 233].
За часів Б. Хмельницького з кожного двору вільних військових сіл і
містечок збирали 4 таляри чиншу для купівлі військових припасів, а також 23 злотих з дому для гетьмана. З 1665 р. почали збирати податок з млинів в
обсязі третини помолу для утримання російських гарнізонів, який сплачувало
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все працездатне населення; податки з різних промислів; з продажу хліба,
різних продуктів, худоби та інші види податків (за перевіз через ріки, з весіль,
на утримання ратуш тощо). У 1783 р. було встановлено подушний податок
сумою 1 крб. 20 коп. за рік з селян і козаків та 72 коп. з поміщицьких і
монастирських селян (для порівняння 70 коп. у корчмі коштувало відро меду)
[12, 96].
За царювання імператриці Катерини II на українських землях було
встановлене "подушне", що сплачувалося грішми і стягувалось у визначених
розмірах із ревізьких душ, які значилися у сільських чи міських громадах під
час одного з переписів населення, так званих ревізій. Так тривало аж до 1859
р., коли було створено комісію для перегляду податків і зборів, члени якої
одностайно дійшли висновку, що лише скасувавши "подушну подать", можна
істотно покращити систему прямого оподаткування [4, 99].
У 1875 році встановлено державний поземельний податок – єдиний
податок, який сплачували зі своїх земель поміщики-дворяни. У 1879 році
замість податкової комісії було засновано нову комісію для обговорення
пропозицій про скасування подушного податку, а в 1887 році подушну подать
з селян було замінено поземельним податком. Обтяжливі податки стали для
України злободенною проблемою [7, 341].
У перші дні після жовтневого перевороту 1917 року внаслідок багатьох
об’єктивних причин надходження податків та інших доходів припинилося.
Раднарком прийняв декрет, яким диктувалося обов’язкове стягнення таких
прямих податків: прибуткового, одноразового і податку на приріст прибутків
[8, 52].
Наприкінці 20-х – на початку 30-х років минулого століття в
українських селах існувала система натурально-продуктових та грошових
повинностей селян. Особливості оподаткування селянських господарств в
Україні у цей період випливали з класового принципу податкової політики
радянської держави, її фіскального характеру [4, 101].
У роки Другої світової війни податки в розрахунку на душу населення
зросли більш ніж утроє, вартість життя – на 72 %. Надалі фінансова система
Радянського Союзу еволюціонувала в напрямі діаметрально протилежному до
процесу загальносвітового розвитку. Поряд з податками вона активно
використовувала адміністративні методи вилучення прибутків [10, 59].
Після проголошення Україною незалежності почалася кропітка робота
зі створення власної податкової системи. Вагомий вклад у розроблення
власної концепції системи оподаткування вніс Закон України "Про систему
оподаткування", прийнятий Верховною Радою України 25 червня 1991 р.
Цілеспрямоване формування власної податкової системи в Україні
почалося з 1992 року. Умовно процес становлення податкової системи в
Україні можна поділити на чотири етапи: I етап - 1992-1993 роки, II - етап 1994-1999 роки, ІІІ етап - 2000-2009 роки та IV етап - 2010 рік - по
сьогоднішній день [11, 108].
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У першому етапі не тільки з'явилися нові види податків: податок на
дохід, податок на додану вартість, але й були сформовані три концепції
перспективного розвитку податкової системи України:
- перша концепція - оподаткування обсягів реалізації, по яких за
звітний період
надійшла оплата за рахунок продавця, за системою
диференційованих ставок, залежно від сфери і виду діяльності;
- друга концепція - це існування податку на прибуток за єдиною
ставкою на рівні 30-35% з пільгами для інвестиційної діяльності, зменшення
ставки по податку на додану вартість до 20%, чітке розмежування податків на
загальнодержавні і місцеві, перехід в оподаткуванні фізичних осіб до
сукупного річного доходу як об'єкта оподаткування. Основоположниками цієї
концепції є Головна державна податкова інспекція, Міністерство фінансів та
Міністерство економіки України;
- третя концепція - антологічна з другою концепцією, але акцент
поставлений на значні пріоритети для виробників продукції та товарів.
Засновником цієї концепції став Український союз промисловців і
підприємств.
До початку 1993 року податкова система розвивалася згідно з другою
концепцією. У 1993 році були прийняті два закони - «Про податок на
прибуток» та «Про оподаткування доходів підприємств і організацій», ставки
за цими податками відповідали нормам першої концепції, що значно
збільшило податковий тягар на виробника.
Під час другого етапу формування податкової системи в Україні були
сформовані чіткі податкові механізми, до існуючих податків доданий податок
на промисел, остаточно узаконена система місцевих податків з прийняттям
Декрету КМУ «Про місцеві податки і збори» від 20.05.1993 року.
Також були внесені зміни та доповнення до Закону України «Про
систему оподаткування прибутку підприємств» та «Про податок на додану
вартість».
Під час вже третього етапу формування податкової системи в Україні
набрав чинності Закон України «Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами» у
2001 році, з 2004 року вступили в дію Закони України «Про податок з доходів
фізичних осіб», внесені зміни до закону «Про оподаткування прибутку
підприємств», яким зменшено ставку податку до 25%. Відбулися й інші
прогресивні зміни у напрямку зменшення податкового тягаря.
Четвертий етап становлення та розвитку податкової системи України
почався у 2010 році. Він характеризувався активним намаганням створити
Податковий кодекс та запровадити його найближчим часом [11, 110].
Такий Податковий кодекс було створено та прийнято Верховною
Радою України і підписано Президентом країни (вступив в дію 1 січня 2011
року) [1]. Однак побудова Податкового кодексу була дуже важкою внаслідок
значних суперечностей між різними колами країни, що були зацікавлені або
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не зацікавлені у такому документі.
Податковий кодекс - це комплексний документ, який в цілому
характеризує податкову систему країни, а тому його положення не можуть
абсолютно задовольняти усіх учасників фінансових відносин в країні.
Прийняття Податкового кодексу слід розглядати як позитивне явище у
фінансовій системі держави, адже він дає загальні перспективи до розвитку
не лише податкової системи країни, а й всієї фінансової системи, до якої
відповідною частиною входить податкова система.
Відповідно до Податкового кодексу податкова система України
характеризується меншою кількістю податків і зборів: до прийняття кодексу
було 29 загальнодержавних і 14 місцевих, а після прийняття 18 і 5 відповідно.
Позитивним моментом прийняття Податкового кодексу є зменшення значної
кількості як загальнодержавних так і місцевих податків і зборів та поступове
зниження ставок податків [2, 46].
Зокрема, планується до 2014 року поступово знижувати податок на
прибуток підприємств до 16%. Можна відзначити такі особливості
проведення оподаткування податку на прибуток, що виникли на сучасному
етапі розвитку податкової системи. По-перше, покращилась податкова база
щодо сплати цього податку, тобто момент визначення доходу, а саме дохід
від реалізації визначається за датою переходу покупцеві права власності на
такий товар. Визначається те, що отримана передоплата не є доходом. Це
означає, що суми отриманих авансів за товари (роботи, послуги) більше не
потраплятимуть у доходи платника, а сплачені передоплати – у витрати.
По-друге, нарахування амортизації в цілях оподаткування
здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову
політику з метою складання фінансової звітності. Тобто відбувається
зближення податкового і бухгалтерського обліку, оскільки раніше у
податковому обліку потрібно було обов’язково застосовувати нормативний
метод нарахування амортизації поряд з іншими бухгалтерськими методами.
Це сприяє зменшенню роботи в бухгалтерії, проте негативним є те, що
збільшується кількість груп основних засобів та інших необоротних активів.
Доцільно розглянути зміни щодо оподаткування податком на додану
вартість. За податковим зобов’язання з ПДВ, що виникнуть з 1 січня 2014
року ставка податку становитиме 17%, до цього часу ставка податку – 20%.
Досить спірним питанням при прийнятті Податкового кодексу стала
спроба реформувати оподаткування малого бізнесу. З часу дії спрощеної
системи оподаткування, що була затверджена Указом Президента України
―Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва‖ від 03.07.1998 р., багато громадян України почали
займатися підприємницькою діяльністю. При розробленні проекту
Податкового кодексу законодавці пропонували дещо змінити спрощену
систему оподаткування. Так, зокрема, ці зміни передбачали погіршення умов
оподаткування для платників податку – підприємців малого бізнесу.
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Негативним моментом для фізичних осіб-підприємців було планування
збільшити ставки єдиного податку [2, 48].
Таким чином, податкова система України на даний час перебуває у
стані реформування. Щодо ефективності впровадження Податкового кодексу
не можна сказати однозначно, тому що простежуються як позитивні, так і
негативні наслідки для різних суб’єктів господарювання, адже будь яка
реформа є тривалим та болючим процесом і потребує певного часу для її
адаптації.
Отже, за всю історію формування податкової системи України податки
мали різні форми та види, але кожен з них вніс свій вклад у процес
формування економіки нашої держави. На основі цього можна виділити ряд
позитивних та негативних моментів, які слід використати в процесі
удосконалення існуючої системи оподаткування.
Досліджуючи податкову систему Київської Русі спостерігаємо, що
неврегульованість розмірів та періодичності збирання податків зумовлює
значні зловживання, що рано чи пізно призведе до незадоволення і ряду
протистоянь в країні. Проте з досвіду Київської Русі бачимо (на прикладі
княгині Ольги і князя Ярослава Мудрого), що лише ефективне введення
реформ і єдиного законодавчого документу здатне врегулювати податкові
правовідносини, чого бракує нашій податковій системі.
Дослідження податкової системи Великого Князівства Литовського
підтверджують, що лише розсудлива політика керівництва щодо
оподаткування дасть змогу стабілізувати економічне становище країни.
Високою ефективністю характеризувалась податкова система часів
Запорізької Січі. Декілька її особливостей можна застосувати і в наш час,
зокрема те, що податки в ті часи мали чітке цільове призначення, а покарання
за їх нецільове використання було достатньо жорстким, що попереджувало
виникнення правопорушень. Важливим є те, що запозичення елементів
податкової системи іноземних країн здійснювалось дуже обдумано і
максимально пристосовувалось до реалій тих часів.
Податкова система часів імператриці Катерини ІІ була дуже жорсткою,
про що свідчать тяжке економічне становище найбідніших верств населення,
існування подвійного оподаткування. Такий підхід призвів до багатолітнього
економічного занепаду українських земель.
Податкова система 20-30-х р.р. унеможливлювала індивідуальне
господарювання, адже була побудована таким чином, аби на заможних селян
(куркулів) припадав найбільший податковий тиск. Це все пригнічувало
розвиток індивідуального підприємництва, що частково позначилось на
сучасному економічному стані України, адже у свідомості наших громадян
ще залишились стереотипи господарювання тих часів, а також боязнь до
самостійного підприємництва і прийняття управлінських рішень.
Перші спроби створення податкової системи в Україні були зроблені в
1990 році, коли разом з набуттям нашою державою незалежності, почали
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зароджуватись підприємництво, нові форми власності та різні форми
організації виробництва. Тоді на базі регіональних відділів державних
доходів у фінансових органах були створені податкові інспекції, які
підпорядковувались Міністерству фінансів України.
Внаслідок прийняття Податкового кодексу було скасовано велику
низку Законів України, які протягом 19 років регулювали оподаткування і
слугували об’єктом критики та вдосконалення. Отже, Податковий кодекс
повістю не вирішив усіх питання вдосконалення та розвитку системи
оподаткування в Україні, але його започаткування є великим кроком у
майбутнє, тобто подальший розвиток оподаткування, формування бюджетів
на новій податковій базі тощо.
Висновки. У різні періоди розвитку суспільства змінювались не лише
види податків і форми їх стягнення, але і ставлення до них. Податки стають
ефективним знаряддям втілення державної політики з питань економіки та
соціального розвитку.
Податкова система України, яка діяла до прийняття Податкового
кодексу не повною мірою відповідала вимогам нинішнього стану економіки
та суспільних взаємовідносин і вимагала певних заміни окремих елементів
податкового механізму. Тому при підготовці Податкового кодексу даний
аспект був врахований і передбачав: послабити податкове навантаження на
платників податків за рахунок зниження ставок окремих податків, зробити
податки нейтральними по відношенню до всіх платників податків шляхом
скасування низки пільг та винятків в оподаткуванні, спростити
адміністрування податків.
Отже, дослідження еволюції податкової системи України повинно
використовуватись для створення ефективної системи оподаткування,
оскільки часто сьогодні повторюються ті ж самі помилки і прорахунки, які
вже не раз негативно впливали на економічний розвиток нашої держави.
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ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Рассмотрены понятия системного подхода к факторам влияния на выбор и
обоснование учетной политики предприятия. Раскрыта роль классификации факторов
влияния на формирование учетной политики в системе бухгалтерского учета
предприятия.
Ключевые слова: учетная политика, системный подход, факторы,
классификация факторов.

Омельчук А.А.
SYSTEMIC APPROACH TO FACTORS AFFECTING THE
PROCESS OF ACCOUNTING POLICIES
The notion of a systematic approach to the factors influencing the selection and
justification of accounting policies. The role of classification of factors influencing the
formation of accounting policies in the accounting system of the enterprise.
Keywords: accounting policies, systems approach, factors, classification factors.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Важливим
складником господарської діяльності підприємства є облікова політика, яку
розробляє індивідуально кожне підприємство і яка покликана забезпечувати
надійність та достовірність їх фінансово-інформаційної системи.
Основною метою облікової політики є забезпечення створення
інформаційної системи підприємства з врахуванням вимог законодавчих актів
і нормативних документів про фінансово-майновий стан підприємства та
результати його діяльності, які необхідні як для внутрішніх так і зовнішніх
користувачів для прийняття ними обґрунтованих управлінських рішень.
Формування облікової політики – це складний та багатогранний процес, який
вимагає від керівництва підприємства професійних знань, здатності
ефективно планувати, прогнозувати діяльність та своєчасно приймати
управлінські рішення. Уміло сформована облікова політика сприяє
ефективності управління господарською діяльністю підприємства, його
перспективному розвитку, зручності й прозорості ведення бухгалтерського
обліку. Тому визначення особливостей господарювання та факторів впливу
на облікову політику є важливим у напрямі удосконалення організації
бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідження особливостей формування облікової політики на
підприємствах багато уваги приділяли як вітчизняні, так і зарубіжні вчені,
серед яких можна виділити: Ф.Ф. Бутинця, Б.І.Валуєва, С.Ф. Голова,
П.Є. Житного, М.С. Пушкаря, П.Я. Хомина, В.В. Сопко, А.Г. Загороднього,
Н.М. Ткаченко, В.Г. Швеця, М.Т. Щирбу, М.О. Шкабуру, Н.А. Букало,
О.М. Бондаренко, М.П. Білана, Г.О. Партина та інших. Незважаючи на
цінність результатів їх досліджень, питання окремих положень щодо
методології та організації облікової політики мають дискусійний характер,
що і зумовило вибір теми дослідження.
Питання системного підходу щодо вивчення факторів впливу на
процес формування облікової політики досліджувались багатьма науковцями,
серед них: Ф.Ф. Бутинець, П.Є. Житний, В.М. Мосін, М.С. Пушкар та ін.
Мосін В.М. зауважує, що системний підхід являє собою логічний
спосіб мислення, відповідно до якого процес вироблення й обґрунтування
будь-якого рішення відштовхується від визначення загальної мети системи й
підпорядкування досягненню цієї мети діяльності всіх підсистем, включаючи
плани розвитку й всі інші параметри цієї діяльності. При цьому дана система
розглядається як частина більшої системи, а загальна мета її розвитку
погоджується із цілями розвитку цієї великої системи [8, с. 11].
Аналіз економічної літератури свідчить, що більшість науковців (М.С.
Пушкар, М.Т. Щирба, М.О. Шкабура, А.Г. Загородній, Г.О. Партин та ін.)
поділяють фактори впливу на внутрішні, що залежать від організації
фінансово-економічної діяльності підприємства і зовнішні, на які
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підприємство відповідно вплинути не може.
Цілі статті. Систематизувати фактори, що впливають на облікову
політику та запропонувати підхід щодо їх класифікації.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Створення цілісної
системи обліку передбачає активне застосування специфічного елемента
регулювання бухгалтерського обліку та звітності — облікової політики
підприємства.
Під «обліковою політикою підприємства», відповідно до Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», слід
розуміти сукупність принципів, методів і процедур, що використовує
підприємство для складання і подання фінансової звітності [10].
Слід зазначити, що облікова політика підприємства являє собою
розпорядчий документ, обов’язковість складання якого зазначена у ст. 8 п. 5
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
згідно з яким: «Підприємство самостійно: визначає облікову політику
підприємства...» [10].
У практиці господарювання підприємств різних галузей економіки
розробкою та складанням наказів займається юридичний відділ чи
юрисконсульт, але щодо Наказу про облікову політику, то слід зазначити, що
цей документ складається головним бухгалтером підприємства. Він повинен
запропонувати, відповідно до чинних нормативно-правових актів України,
певний комплекс облікових методів і процедур, який є індивідуальним для
підприємства і дає можливість скласти Наказ про облікову політику не лише з
урахуванням загальнопоширених принципів і норм бухгалтерського обліку, а
й специфіки діяльності підприємства. Враховуючи, що облікова політика – це
насамперед політика власника відносно системи обліку підприємства, то
суб’єктом її формування може бути: бухгалтерська служба, головний
бухгалтер, служба внутрішнього контролю, аудиторська або інша
спеціалізована фірма.
Класифікація впливу факторів на створення облікової політики за
різними найбільш поширеними підходами представлена на рис. 1.
Створення облікової політики на підприємстві дуже трудомісткий і
відповідальний процес, адже підприємству доведеться не один рік працювати
згідно з розробленою і затвердженою ним обліковою політикою. Це вимагає
більш зваженого підходу до розробки облікової політики.
При формуванні облікової політики одним із головних завдань є
зосередження уваги на виділенні тих факторів, які суттєво впливають на
функціонування господарюючої системи. Для детального вивчення ролі
окремих факторів здійснюють їх групування за відповідними ознаками.
Класифікація в будь-якому дослідженні має суттєве значення, вона значною
мірою визначає методологію, обсяг і зміст облікової політики. Більшість
науковців класифікують фактори за простим та доступним принципом – за
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місцем їх виникнення: зовнішні та внутрішні (М.С. Пушкар та М.Т. Щирба
[2], М.О. Шкабура [3] та інші).

Рис. 1. Класифікація факторів впливу на облікову політику за різними
підходами [2; 3; 4; 5; 6; 10]
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Рівні впливу
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Мікрорівень
(підприємство)

Назва
групи
факторів
4

Внутрішні

№
з./п.

За місцем виникнення

Постійна зміна економічного середовища, в якому функціонує
підприємство, призводить до переходу внутрішніх факторів в категорію
зовнішніх, і навпаки. Наприклад, такий фактор, як рівень автоматизації
виробничих та управлінських процесів, може розглядатись як внутрішній
фактор, коли мова йде про автоматизовані системи на конкретному
підприємстві. А також як зовнішній фактор, якщо розглядати в цілому
світовий рівень розвитку автоматизації виробництва та управління.
Аналогічно можна розглядати і рівень кваліфікації управлінського персоналу
та працівників бухгалтерської служби та деякі інші фактори [1].
В процесі формування облікової політики потрібно відслідковувати усі
фактори, які так чи інакше мають вплив на облікову політику. Найдоцільніше
це здійснити застосувавши системний підхід до зовнішніх і внутрішніх
факторів.
Слід відмітити те, що вищенаведені класифікаційні ознаки факторів
мають умовний характер, вони дають можливість зрозуміти їх вплив тільки
на певному етапі формування Наказу про облікову політику. Адже їх
регулювання здійснюється працівниками підприємства на основі
професійного судження.
Розглянувши погляди вчених на низку класифікаційних ознак
факторів, які впливають на вибір і обґрунтування облікової політики,
пропонуємо застосувати конкретний розподіл факторів впливу, як до галузі в
цілому, так і до індивідуального суб’єкта господарювання, тобто виділивши
їх на мікро- та макрорівні.
Класифікацію факторів впливу на облікову політику наведено в
табл. 1.
Таблиця 1
Класифікація факторів впливу на мікро- та макрорівні
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Перелік факторів
5
- виробнича структура підприємства
(цехова, безцехова);
- масштаби діяльності підприємства
(рівень концентрації і спеціалізації
виробництва, обсяги виробництва,
чисельність працюючих тощо);
- тип виробництва (одиничне, серійне,
масове) і його вид (основне виробництво,
допоміжне);
- організація постачальницько-збутової
діяльності підприємства;
- системи та умови заінтересованості
виконавців результатами фінансовогосподарської діяльності підприємства в
цілому та його структурних підрозділів
та ін.
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За змістом

За часом дії

Зовнішні

Продовження табл. 1

128

- інфраструктура ринку;
- загальноприйняті принципи
бухгалтерського обліку та ін.
- стратегія фінансово-господарського
розвитку (цілі та завдання економічного
розвитку підприємства; поточні та
перспективні плани підприємства;
залучення кредитних ресурсів,
здійснення інвестиційних програм тощо)
та ін.
- існуюча практика обліку;
- система ціноутворення (ринкові ціни;
трансфертні ціни; планово-розрахункові
ціни тощо);
- матеріально-технічна база (наявність
технічних засобів реєстрації інформації,
комп’ютерної техніки тощо);
- рівень автоматизації виробничих і
управлінських процесів та ін.
- система інформаційного забезпечення
підприємства економічних та правових
питань;
- наявність ефективної системи
внутрішнього контролю;
- зовнішні та внутрішні користувачі;
- склад та форми фінансової звітності;
- система внутрішньої звітності та ін.
- структура бухгалтерської служби
(фінансова, управлінська (виробнича)
бухгалтерія) та розподіл обов’язків між
обліковими працівниками;
- рівень кваліфікації управлінського
персоналу і працівників бухгалтерської
служби (фінансової та управлінської
бухгалтерії);
- перелік центрів витрат та сфер
відповідальності та ін.
- вплив інфляційних (дефляційних)
процесів;
- законодавчі акти і нормативні
документи з питань підприємництва,
бухгалтерського обліку і оподаткування
та перспективи їх зміни;
- система оподаткування (звичайна,
спрощена) та ін.
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Внутрішні

Продовження табл. 1
- форма власності (державна, колективна,
приватна тощо) та організаційно правова
форма підприємства (державне,
приватне,
товариство з обмеженою
відповідальністю,акціонерне товариство
тощо);
- галузева приналежність
(промисловість,сільське господарство,
будівництво, транспорт,торгівля тощо) та
вид діяльності (виробнича, комерційна,
фінансова);
- організаційна структура управління та
наявність структурних підрозділів
(філіалів, представництв) і їх економічні
взаємозв’язки;
- технологічні особливості процесу
виробництва (підприємства переробної
промисловості) та ін.

Висновки. Наведений перелік та класифікація факторів, що впливають
на формування облікової політики, не є вичерпними. Проте цілком
дозволяють зрозуміти системність цих факторів.
Класифікація вищевикладених факторів на макро- та мікрорівень має
важливе значення, адже в процесі формування облікової політики потрібно
відслідковувати усі фактори, які так чи інакше мають вплив на облікову
політику. Найдоцільніше це здійснити застосувавши системний підхід до
факторів на мікро- та макрорівні. Що, в свою чергу, дозволить усунути
негативні впливи та розробити таку облікову політику підприємства, яка
реалізує найоптимальніші принципи та методи бухгалтерського обліку і
сприятиме прийняттю ефективних управлінських рішень.
При цьому лише системний підхід дозволяє реалізувати облікову
політику для цілей управління господарськими процесами в контексті
стратегії розвитку тієї виробничої системи, в якій вона діє.
1.

2.
3.

4.

Організація бухгалтерського обліку [підручник для студентів спеціальності
«Облік і аудит» вищих навчальних закладів] / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. –
3 - є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП. «Рута», 2002. – 592 с.
Пушкар М.С., Щирба М.Т. Теорія і практика формування облікової політики:
Монографія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2010. – 260 с.
Шкабура М.О. Системний підхід до формування облікової політики
підприємства, «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). –
Ч.3. – 2012.
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У статті досліджено основні аспекти визнання основних засобів, формування їх
первісної вартості, класифікації та подальших витрат, що виникають в процесі
експлуатації, а також зміни, що відбулися в обліку основних засобів у зв'язку із
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Парфелюк О.В.
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТЫ
В статье исследованы основные аспекты признания основных средств,
формирования их первоначальной стоимости, классификации и последующих затрат,
возникающих в процессе эксплуатации, а также изменения, произошедшие в учете
основных средств в связи с введением в действие Налогового кодекса Украины.
Ключевые слова: основные средства, объект основных средств,
первоначальная стоимость, бухгалтерский учет, налоговый учет.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Україна має великий
економічний потенціал і ефективність її господарства залежить від того, як
він використовується в цілому і основні засоби зокрема. Вони формують
матеріально-технічну базу підприємства. Від правильного та раціонального їх
обліку залежить процес їх відтворення, поповнення, оновлення та в кінцевому
рахунку – забезпеченість підприємства конкурентоспроможними, сучасними
засобами праці. Для прийняття рішень щодо руху основних засобів необхідно
використовувати надійну, достовірну, прозору та повну облікову інформацію.
У зв’язку з цим, зростає роль і значення обліку основних засобів як
найважливішої функції управління підприємством.
Цілі статті. Метою статті є дослідження основних методологічних
аспектів обліку основних засобів. Для досягнення поставленої мети
завданням дослідження є проведення теоретичного узагальнення основних
організаційних та методологічних аспектів визнання, оцінки основних
засобів, а також підходів до визнання подальших витрат щодо основних
засобів у бухгалтерському та податковому обліку та визначення напрямів їх
зближення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Серед вітчизняних науковців, які досліджують проблеми
організації обліку та формування облікової політики щодо руху основних
засобів підприємств, можна виділити праці Т.В. Барановської,
Ф.Ф. Бутинця, В.А. Дерія, Н.Р. Домбровської, В.П. Завгороднього,
М. Малюги, І.О. Нетреби, Л.О. Терещенко, В.В. Сопка, В.В. Панкова,
М.С. Пушкаря, С.В. Свірко, В.С. Лень, Л.Г. Ловінської, І.Л. Карпенка,
В.В. Ковальова, М.В. Кужельного, М.І. Кутер та інших.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Аналіз прийнятих нормативних
документів з бухгалтерського обліку, в тому числі обліку основних засобів,
дає можливість виділити декілька рівнів нормативного регулювання обліку
даних активів:
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- 1 рівень: Конституція України, Податковий кодекс України (далі –
ПКУ), Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні", Господарський кодекс України;
- 2 рівень: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні
засоби" (далі П(С)БО 7); Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9
ʺ Запасиʺ ; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда";
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 ʺ Витратиʺ ; Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для
продажу, та припинена діяльність" (далі П(С)БО 27);
- 3 рівень: Інструкція про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій; Інструкція з інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків; Методичні рекомендації з
бухгалтерського обліку основних засобів; Методичні рекомендації про
застосування регістрів бухгалтерського обліку; інші нормативно-правові
акти;
- 4 рівень: Наказ про облікову політику підприємства; робочий план
рахунків для обліку необоротних матеріальних активів; наказ про проведення
інвентаризації; посадові інструкції; графіки документообігу та інвентаризації;
регламенти бухгалтерських та інших адміністративних служб; порядок
організації та реалізації внутрішнього контролю.
П(С)БО № 7 визначає «основні засоби» як матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний
строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік) [5].
З точки зору Податкового кодексу України основні засоби - це
матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у
користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних
інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і
архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500
гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що
призначаються платником податку для використання у господарській
діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і
поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати
введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл,
якщо він довший ніж рік) [4].
Згідно із П(С)БО 7 у бухгалтерському обліку виділяють такі групи
основних засобів: інвестиційна нерухомість; земельні ділянки; капітальні
витрати на поліпшення земель; будинки, споруди та передавальні пристрої;
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машини і обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар;
робоча і продуктивна худоба; багаторічні насадження; інші основні засоби.
У системі оподаткування виділяють16 груп основних засобів та інших
необоротних активів: група 1 – земельні ділянки; 2 – капітальні витрати на
поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом; 3 – будівлі, споруди,
передавальні пристрої; 4 – машини та обладнання; 5 – транспортні засоби; 6 –
інструменти, прилади, інвентар; 7 – тварини; 8 – багаторічні насадження; 9 –
інші основні засоби; 10 – бібліотечні фонди; 11 – малоцінні необоротні
матеріальні активи, 12 – тимчасові (нетитульні) споруди; 13 – природні
ресурси; 14 - інвентарна тара; 15 – предмети прокату; 16 – довгострокові
бібліотечні активи.
Методичними рекомендаціями з обліку основних засобів та ПКУ
регламентовані умови збільшення первісної вартості об'єкта основних засобів
за рахунок витрат на капітальний ремонт, а саме:
- витрати на капітальний ремонт об'єктів основних засобів можуть бути
визнані капітальними інвестиціями, якщо вони можуть бути ідентифіковані з
окремою амортизованою частиною основних засобів;
- вартість капітальних робіт, що призводять до збільшення очікуваних
майбутніх економічних вигод від використання об'єкта основних засобів,
включається до капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної
вартості основних засобів [4].
Витрати, пов'язані з основними засобами, що виникають після їх
придбання або створення, списують на витрати звітного періоду, в якому
вони понесені. Проте ці витрати можуть бути капіталізовані, тобто додані до
балансової вартості основного засобу, якщо:
а) існує ймовірність, що ці витрати призведуть до збільшення первісно
очікуваних економічних вигод;
б) ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до конкретного
активу.
Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного
використання об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при
визнанні цього об'єкта активом, і призупиняється на період його виводу з
експлуатації на підставі документів, які свідчать про виведення таких
основних засобів з експлуатації.
При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід
ураховувати:
- очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його
потужності або продуктивності;
- фізичний та моральний знос, що передбачається;
- правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та
інші фактори.
Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, виходячи з
нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за
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місяцем зміни строку корисного використання (крім виробничого методу
нарахування амортизації). На основні засоби груп 1 та 13 амортизація не
нараховується. 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. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця,
наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації [1].
Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку підприємств і
організацій України для всіх груп основних засобів встановлений
необмежений мінімально допустимий строк їх корисного використання. А
відповідно до п. 145.1 статті 145 ПКУ для капітальних витрат на поліпшення
земель, не пов’язаних з будівництвом мінімально допустимий строк
корисного використання становить 15 років; для будівель, споруд,
передавальних пристроїв відповідно 20,15,10 років; для машин та обладнання
з них: групи обчислювальної техніки та зв’язку – 5 і 2 роки; для транспортних
засобів – 5 років; для інструментів, приладів, інвентарю – 4, для тварин – 6;
для багаторічних насаджень – 10; для інших основних засобів – 12 років.
В Податковому кодексі встановлено особливості вибору методів
амортизації для окремих груп інших необоротних активів, а саме:
1) групи 9 «Інші основні засоби», 12 «Тимчасові (нетитульні) споруди», 14 «Інвентарна тара» та 15 «Предмети прокату», визначені У порядку
згідно з п. 145.1 ПКУ, мають амортизуватися за прямолінійним або
виробничим методом. Ці вимоги подібні до вимог п. 27 П(С)БО 7 «Основні
засоби». Єдина відмінність при цьому, що до складу групи «Інші основні
засоби» буде входити і субрахунок 109 «Інші основні засоби»;
2) групи «Малоцінні необоротні матеріальні активи» та «Бібліотечні
фонди» платник податку має право амортизувати:
- у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його
вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка
амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок
невідповідності критеріям визнання активом;
-у першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.
Зокрема для груп 9, 12, 14, 15 дозволеними методами амортизації є
прямолінійний і виробничий.
Важливим чинником, що впливає на розрахунок норми амортизації
підприємством, крім строку корисного використання (експлуатації) та
ліквідаційної вартості, є вартість, що амортизується. Згідно з П(С)БО 7
«Основні засоби» вартість, яка амортизується, - це первинна або переоцінена
вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.
Амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку
корисного використання (експлуатації) об'єкта, установленого платником
податку, але не менше мінімально допустимого строку, помісячно,
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починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних
засобів в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції,
модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших видів
поліпшення та консервації [3].
Висновки. Отже, запровадження Податкового кодексу України
зробило суттєвий крок до зближення податкового і фінансового обліку і
частково усунуло розбіжності в питаннях обліку амортизації необоротних
активів. Це дає можливість зменшити протиріччя між податковим
законодавством і Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку,
полегшити роботу бухгалтерської служби підприємства та формувати
достовірні обліково-аналітичні дані для прийняття управлінських рішень.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. З набуттям
Україною незалежності відбулися суттєві економічні зміни, зумовлені
процесами розбудови ринкової економіки. Стало можливим відродження
кооперативного сектора економіки на більш демократичних засадах. У
перехідний період виникають нові організаційно-правові форми
господарювання, змінюється система економічних відносин з державою,
власниками, господарськими партнерами, працівниками. Втім, на початку
формування нових економічних відносин, які характеризувалися
гіперінфляцією, закриттям підприємств, ростом безробіття і суттєвим спадом
купівельної спроможності населення, підприємства системи споживчої
кооперації України зазнали значних втрат.
У той же час, підприємствами промислово розвинених країнах
накопичений великий досвід роботи в умовах ринкової економіки, однак,
перенести його на систему управління підприємствами та економічними
процесами в Україні автоматично не можна. Тому виникає необхідність
адаптації цього досвіду до специфіки сучасного розвитку економіки нашої
держави.
Серед перших законів незалежної України у квітні 1992 року було
прийнято Закон України «Про споживчу кооперацію» [6], який став надійним
гарантом самостійності та незалежності споживчої кооперації, надав системі
статусу повноправного суб’єкта ринку та визначив її юридичний статус,
закріпив фундаментальні основи системи споживчої кооперації, як масової
громадсько-господарської організації, визнав добровільність членства,
соціальну справедливість, вільне господарське функціонування на основі
ринкових відносин. Це дозволило розпочати реформування системи
споживчої кооперації для її зміцнення й конкурентоспроможності в ринкових
умовах господарювання. Одночасно виникла необхідність проведення
цілеспрямованої роботи щодо вдосконалення внутрішньо кооперативних
взаємовідносин, посилення захисту прав працівників та членів споживчих
товариств. З початком радикальних економічних перетворень та
утвердженням ринкових засад ключовим питанням стало визначення
правових, економічних та соціальних засад діяльності підприємств системи
споживчої кооперації України.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Сутність діяльності підприємств висвітлюється в законодавчих
актах нашої держави та економічній літературі, зокрема, у працях С.Ф.
Голова [1], А.А. Мазаракі [2], М.С. Пушкаря [3] та інших. Проте, ринкова
система господарювання, яка формується в Україні і обумовлює зміну форм
та методів управління економікою підприємств, вимагає нових підходів до
визначення суті, місця та ролі кооперативного підприємства в розвитку
суспільного виробництва.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. У відповідності до Закону
України «Про підприємства в Україні» підприємство є самостійним
господарюючим уставним суб'єктом, яке володіє правами юридичної особи та
здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою
отримання відповідного прибутку (доходу) [5]. Отже, характерними ознаками
підприємства є:
наявність статусу юридичної особи;
проведення діяльності, пов’язаної з виробництвом або реалізацією
продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення
підприємства і забезпечує одержання прибутку.
Виходячи із вище наведеного підприємством не можуть бути:
юридичні особи, що не займаються підприємницькою діяльністю і не
ставлять головною метою отримання прибутку;
відокремлені підрозділи підприємств;
фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність без
створення юридичної особи.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про кооперацію» юридична
особа, створена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно
об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої
діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших
потреб на засадах самоврядування називається кооперативом (кооперативною
організацією) [7]. Визначимо, чи є кооператив підприємством.
Кооператив, як і підприємство є юридичною особою, що займається
господарською та іншою діяльністю [5]. Мета діяльності підприємства отримання прибутку, який є одним із основних узагальнюючих показників
ефективності ведення господарства та у якому відображаються результати
господарсько-фінансової діяльності. Проте, метою діяльності кооперативу є
задоволення потреб своїх членів, а не отримання прибутку. Розглянемо яку
роль відіграє прибуток у кооперативному підприємстві.
Основним компонентом управління економікою є перехід підприємств
на самофінансування. У системі споживчої кооперації самофінансування
означає, що підприємство повинне отримати такий дохід від господарської
діяльності, який забезпечив би покриття не тільки витрат операційної
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діяльності, але й витрат на розширення господарства, соціальний розвиток та
на участь у розвитку системи споживчої кооперації України. Тому, отримання
прибутку є характерним для самої природи споживчої кооперації, для
забезпечення збереження кооперативної власності та самофінансування
кооперативного господарства. Прибуток є основним джерелом фінансування
господарства: збільшення статутного капіталу, капітальних вкладень,
приросту власних оборотних засобів, підготовки кадрів, матеріального
заохочення працівників і пайовиків, культурно-масових заходів. При цьому,
основна мета діяльності кооперативного підприємства полягає у задоволенні
потреб у товарах, роботах, послугах членів споживчих товариств,
підприємств споживчої кооперації України та позасистемних споживачів.
Отже, метою діяльності кооперативного підприємства, хоч і не основною, є,
все-таки, отримання прибутку, а кооператив можна вважати підприємством.
Завданнями діяльності кооперативного підприємства є ефективне
використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів з метою виконання завдань, визначених Законами України «Про кооперацію» [7], «Про
споживчу кооперацію» [6], іншими законодавчими актами України та
Статутом підприємства.
Основні засоби, товари, матеріали, грошові кошти, інші цінності, які
внесені засновниками (пайовиками) до статутного чи пайового капіталу або
придбані у процесі господарської діяльності становлять майно підприємства.
Джерелами формування майна є:
грошові та матеріальні внески засновників;
доходи, одержані від господарсько-фінансової діяльності;
безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій,
підприємств і громадян;
інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
Для забезпечення статутної діяльності підприємства засновники
формують статутний, пайовий та резервний (страховий) капітал.
Розмір статутного капіталу повинен становити не менше суми,
еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки
мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення підприємства. Він
формується таким чином, щоб внесок юридичної особи (осіб) становив не
більше 60 та не менше 51 відсотка, а загальний внесок членів споживчих
товариств — не менше 40 та не більше 49 відсотків від його розміру. Внески
засновники вносять грошима або іншим майном. Рішення про збільшення або
зменшення розміру статутного капіталу приймають збори засновників.
Засновники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у
статутному капіталі підприємства. При необхідності, на підприємстві можуть
створюватися й інші фонди.
Підприємство споживчої кооперації є юридичною особою і має право
від свого імені укладати договори, контракти, набувати майнові і немайнові
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права, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у судових
органах. Правовий статус кооперативного підприємства визначається
законодавством України та статутом підприємства.
Управління кооперативним підприємством і контроль за його
діяльністю засновники здійснюють через відповідні органи: вищим органом
управління підприємства є збори пайовиків, виконавчим органом - правління
на чолі з головою (керівник, директор), органом контролю - ревізійна комісія.
Підприємство самостійно:
планує свою діяльність;
організовує матеріально-технічне забезпечення діяльності;
реалізує товари, виконує роботи та послуги;
встановлює черговість і напрями розрахунків;
забезпечує
організацію
бухгалтерського обліку, складання
фінансової, статистичної та іншої звітності і несе відповідальність за її
достовірність;
встановлює форми і розміри оплати праці працівників підприємства;
визначає Правила внутрішнього трудового розпорядку згідно з
законодавством України;
забезпечує дотримання правил техніки безпеки;
несе відповідальність в установленому законодавством України
порядку за шкоду, заподіяну юридичним та фізичним особам, здоров'ю і
працездатності працівників підприємства.
Трудовий колектив кооперативного підприємства працює на основі
трудового договору (контракту, угоди). Трудові відносини на підприємстві
регулюються законодавством України, Статутом підприємства, колективним
договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Порядок розподілу і використання прибутку визначається зборами
засновників згідно з законодавством України та нормативними актами
Укоопспілки.
Чистий прибуток за рік спрямовується на:
виробничий і соціальний розвиток підприємства;
створення резервного (страхового) фонду;
кооперативні виплати засновникам;
виконання інших статутних завдань.
Збитки підприємства списуються за рахунок резервного капіталу та
інших джерел, визначених зборами засновників [4].
Кооперативне підприємство може розраховувати тільки на власні
можливості в утворенні та отриманні фінансових ресурсів, а при
використанні залучених - чітко контролювати можливість їх погашення.
Фінансове обмеження визначає необхідний рівень ефективності
господарської діяльності та є стимулом до його росту.
Таким чином, найважливішими вимогами, що висуваються до
139

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

діяльності підприємств системи споживчої кооперації України в сучасних
умовах господарювання є:
самоокупність, рентабельність і самофінансування свого розвитку;
матеріальна відповідальність за результати господарювання;
правомірність та легітимність діяльності.
Кооперативне підприємство несе всю повноту відповідальності за
рішення, що приймаються, ризикуючи всім своїм майном у разі неправильно
прийнятого рішення. Формами матеріальної відповідальності за порушення
договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової та податкової дисципліни,
вимог до якості товарів і продукції є штраф, пеня, а також відшкодування
заподіяних збитків.
Висновки. Отже, за умов ринкових перетворень в Україні стратегічна
лінія подальшого розвитку кооперативних підприємств полягає у збереженні
їх життєздатності, стабілізації, розширенні масштабів діяльності та
підвищенні конкурентоспроможності.
1. Голов С.Ф. Управлінський облік : [підручник] /С. Ф. Голов – К : Лібра, 2003. –
704 с.
2. Економіка торговельного підприємства : [підручник для вузів] / А. А. Мазаракі та
ін. ; під ред. проф. Н. М. Ушакової. – К. : Хрещатик, 1999.-800 с.
3. Пушкар М.С. Фінансовий облік : [підручник] / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Картбланш, 2002. - 628 с.
4. Матеріали третіх зборів Ради Укоопспілки дев’ятнадцятого скликання // Режим
доступу: www.licasoft.com.ua/index.php/component/lica/?base=1&id...
5. Україна. Закон. Про підприємства в Україні // Режим доступу: http:
//zakon.rada.gov.ua/go/887-12.
6. Україна.
Закон.
Про
споживчу
кооперацію
//
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2265-12.
7. Україна. Закон. Про кооперацію від 10 липня 2003 р. № 1087-ІУ // Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1087-15.

УДК 657
Поліщук Т.І., ст. гр. ОАм-51
Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький Національний Технічний університет
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНКИ БІЗНЕСУ
ЛІСОМИСЛИВСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
В статті проаналізовано тенденції розвитку лісомисливських господарств
України та Волинської області, з точки зору вартості підприємств і їх бізнесу.
Проведено оцінку трьох лісомисливських підприємств, частина яких безоплатно була
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передана в приватні руки. Аргументовано невідповідність показників звітності цих
підприємств реальному фінансовому стану.
Ключові слова: ліс, оцінка бізнесу, лісові ресурси, оцінка підприємства

Polishchuk T.
PRACTICAL APPLICATION OF BUSINESS VALUATION FOREST
HUNTING FARMS
This article analyzes trends in forestry and hunting farms in Ukraine and Volyn
region, in terms of the value of companies and their business. Evaluation of three forest
hunting companies, some of which was donated transferred to private hands. argued
discrepancy reporting these indicators of the real financial condition.
Keywords: timber, business valuation, forest resources, evaluation

Полищук Т.И.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
ЛЕСООХОТНИЧИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В статье проанализированы тенденции развития лесоохотничьих
хозяйств Украины и Волынской области, с точки зрения стоимости
предприятий и их бизнеса. Проведена оценка трех лесоохотничьих
предприятий, часть которых бесплатно была передана в частные руки.
Аргументированно несоответствие показателей отчетности этих предприятий
реальному финансовому состоянию.
Ключевые слова: лес, оценка бизнеса, лесные ресурсы, оценка
предприятия
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В Україні
формується комплекс інституційних, організаційних та управлінських засад
сталого розвитку лісового господарства, які одночасно спрямовані на
використання природних ресурсів, покращення якості життя та збереження
довкілля. Лісові ресурси служать основою економічної системи ведення
лісового господарства, а обсяги їх використання встановлюються такі, що
забезпечують безперервність виконання лісами еколого-економічних функцій
(захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих, ресурсних).
Згідно Лісового Кодексу України всі ліси є власністю держави.
Верховна Рада України в межах своєї компетенції може надавати земельні
ділянки лісового фонду у постійне чи тимчасове користування, але
залишаючи право власності за собою [3].
Право користування лісами завжди залишалося спірним. Склалося так,
що ще до введення в дію Лісового кодексу окремі території вкриті лісом
перебували у користуванні колгоспів. Але попри це, при створенні лісів
використовували державні кошти, і дерева висаджували на державних
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землях. Однак, за рахунок недосконалого фінансового та економічного
механізму розвитку лісового господарства лісові та мисливські угіддя все
частіше держава почала передавати в користування комунальним та
приватним структурам, залишаючи право власності за собою. Передача лісів
у різні форми власності здійснюється безоплатно, з метою забезпечення
нормальних лісогосподарських процесів.
У зв’язку з цим з’явились нова проблема, яка полягає в недосконалому
управлінні лісами, що належать до різних форм власності.
З приводу цього Кабінетом Міністрів України було затверджено
Концепцію реформування та розвитку лісового господарства (2002-2015рр).
Основна мета даної Концепції полягає у забезпеченні сталого розвитку
лісового господарства, підвищенні ролі лісового сектору в державі. Одним із
основних завдань Концепції є підвищення прибутковості ведення лісового
господарства в лісозабезпечених регіонах [4].
При цьому пріоритетними у процесі реформування галузі повинні
стати заходи, спрямовані на поєднання державної підтримки та впровадження
ринкового механізму, а також збереження лісів переважно у державній
власності. При здійсненні запланованих заходів особливу увагу слід
приділяти сталому управлінню лісовими ресурсами в Україні, покращенню
торгівельних відносин у лісовому секторі між Україною та іншими країнами
Західної Європи, що вимагає наявності міжнародних сертифікатів у
лісогосподарських підприємств, покращенню обізнаності українських
спеціалістів щодо збалансованого ведення лісового господарства, посиленню
національних технічних, експертних та інституційних можливостей щодо
підтримки збалансованого ведення лісового господарства.
Одним із основних засобів покращення управління лісовими ресурсами
та покращення торгівельних відносин вітчизняних лісомисливських
комплексів на міжнародному рівні являється застосування на практиці оцінки
вартості бізнесу. Адже, саме оцінка бізнесу являється важливим
інформаційним показником, який характеризує ефективність менеджменту,
успішність, стійкість, інвестиційну привабливість та реальні можливості
лісомисливських комплексів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню питання практичного застосування оцінки вартості
бізнесу лісомисливських господарств присвячено незначна кількість
наукових праць. Серед науковців, що займалися даним питанням можна
відмітити таких, як І.Б. Колісник, С.Асламов, Д.Бугров, С.Вахтьоров,
А.Гончарук, В.Грузінов, А.Куроченко, В.Прядко, О.Сарахман та ін. Дані
науковці не повною мірою розкрили всі проблемні аспекти даного питання,
що потребує більш детального та глибшого його дослідження.
Цілі статті. Метою дослідження є визначення ролі та обґрунтування
практичного значення оцінки вартості бізнесу лісомисливських господарств.
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Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Лісогосподарський
комплекс відноситься до господарських комплексів, що мають стратегічне
значення для національної економіки, оскільки охоплює усі процеси, що
пов’язані з відтворенням та використанням стратегічного ресурсу – лісу.
На нашу думку, у випадку передачі лісових угідь та земель в тимчасове
чи постійне користування доцільно проводити оцінку вартості лісового
бізнесу. При чому слід враховувати всі можливі вигоди від діяльності, яка
передається, як деревинні (деревина та деревинна продукція) так і
недеревинні блага (соціальні та екологічні).
В такому випадку можна реально оцінити весь лісовий потенціал та
можливі вигоди держави (або ж їх втрата) при передачі чи навпаки – в разі
залишення у власному(державному) користуванні.
Аналізуючи особливості діяльності лісової галузі на прикладі
Волинського ОУЛМГ, варто відмітити, що на початку 2013року на Волині
приватним фірмам віддали майже 80 тисяч гектарів мисливських угідь.
Волинська обласна рада забрала у державних лісгоспів майже 80 тисяч
гектарів мисливських угідь та віддала їх у приватні руки.
Рішення про це депутати прийняли «пакетним голосуванням»: одним
рішенням припинили право користування угіддями, іншим рішенням дали це
право ряду приватних фірм.
У зв’язку з цим припинили право користування угіддями на підставі
добровільної відмови такі підприємства:
- державне підприємство «Мисливське господарство «Звірівське» на
площі 8318 га;
- ДП «Володимир–Волинське лісомисливське господарство» на площі
18 736 га;
- ДП «Горохівське лісомисливське господарство» на площі 4295 га;
- ДП «Любешівське лісомисливське господарство» на площі 1101 га;
- ДП «Камінь-Каширське лісове господарство» на площі 3066 га;
- ДП «Ковельське лісове господарство» на площі 8611 га;
- ДП «Маневицьке лісове господарство» на площі 12116 га;
- ДП «Цуманське лісове господарство» на площі 8591 га;
- ДП «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство
«Камінь-Каширськагроліс» на площі 10895 га;
- Іваничівської районної організації УТМР на площі 857 га.
Угіддя дали таким підприємствам: ПП «Садівська Дача» (4295 га),
МПП «Вероніка (9505 га), ТзОВ «ВЕСТА М» (3536 га), ТзОВ «ВУЛФ-К»
(13217 га), ТзОВ «ДОФ Арбо» (3066 га), ТзОВ «Ішів» (14253 га), ТзОВ
«Майдан Мисливський» (8318 га), ТзОВ «Павлівське мисливське
господарство» (7021 га), ТзОВ «Станово» (10895 га) терміном на 25 років [5].
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Варто зауважити, що деякі із вище зазначених підприємств були лише
місяць як створені, а тому виникає питання щодо прозорості проведення
процедури надання угідь.
Однак, як стверджує голова обласного управління лісомисливськими
господарствами Богдан Колісник, головна причина того, що угіддя віддають у
приватні руки – брак фінансування. Мовляв, держава для мисливств надала у
2012 році 4,5 мільйонів гривень, а вони отримали 550 тисяч гривень доходу.
На нашу думку, у випадку передачі лісових угідь та земель в тимчасове
чи постійне користування доцільно проводити оцінку вартості лісового
бізнесу. При чому слід враховувати всі можливі вигоди від діяльності, яка
передається, як деревинні (деревина та деревинна продукція) так і
недеревинні блага (соціальні та екологічні).
Таке зацікавлення приватних осіб у придбанні мисливських угідь
бажає стверджувати, що вони приносять (або ж можуть приносити), якісь
блага, оцінку яких необхідно здійснювати при безпосередній такій передачі.
Адже, втрата таких можливих благ може завдати шкоди національній
економіці.
В такому випадку можна реально оцінити весь лісовий потенціал та
можливі вигоди держави (або ж їх втрата) при передачі чи навпаки – в разі
залишення у власному користуванні.
Визначення вартості бізнесу та позиції лісогосподарських підприємств
на ринку є ключовим моментом в оцінюванні їхньої діяльності та порівняння
з іншими підприємствами.
За словами начальника Волинського ОУЛМГ Богдана Колісника
«Лісогосподарська
діяльність
державних
лісогосподарських
та
лісомисливських підприємств Волинського обласного управління лісового та
мисливського господарства за січень-червень 2012 року проводились у
відповідності до виробничо-фінансового плану та згідно рекомендацій ВО
«Укрдержліспроект», забезпечувались охорона та захист лісу, виконувались
завдання по збільшенню лісистості області» [6]
Пропонуємо здійснити оцінку вартості бізнесу на прикладі трьох
підприємств лісової галузі, а саме: ДП «Любешівське ЛМГ», ДП «Горохівське
ЛГ» та ДП СЛАП «Любешівагроліс».
Для встановлення оцінки вартості бізнесу лісомисливських
господарств слід враховувати як вартість лісових ресурсів так і вартість
самого підприємства. Адже вартісна оцінка переданих в користування
лісових ресурсів (лісових масивів, мисливських угідь, земельних ділянок)
суттєво буде відрізнятися від оцінки лісомисливських комплексів. Це
пов’язане з тим, що лісгоспи - це не тільки ліс, а й активи, зобов’язання,
капітал.
Тобто, з вище сказаного випливає, що оцінку вартості бізнесу
лісомисливських господарств можна визначити за формулою:
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ВБлмг. = Вп-ва + Влр.

(1.1.)

де: Вп-ва. – вартість підприємства;
Влр. – вартість лісових ресурсів(лісу).
Вартість підприємства можна визначити за допомогою методу чистих
активів, з використанням наступної формули[2]:
ВЧА = Н-(Д+П)

(1.2)

де: Н - вартість необоротних активів;
Д - вартість довгострокових зобов’язань;
П - вартість поточних зобов’язань
В свою чергу вартість лісу можна визначити за допомогою формули
(1.3.) [1].
В.= В д +В втор.прод.+Вл.з. + Вм. г-ва

(1.3.)

де: В – комерційна вартість лісу;
В д. – вартість деревостану;
В втор.прод. - вартість вторинних продуктів лісу;
Вл.з - вартість лісових земель;
Вм. г-ва – вартість мисливського господарства;
Основні показники для визначення оцінки вартості бізнесу ДП
«Любешівське ЛМГ», ДП «Горохівське ЛГ» та ДП СЛАП «Любешівагроліс»
наведено в табл. 1.1 [6].
Таблиця 1.1
Основні показники діяльності лісомисливських господарств для
визначення оцінки вартості бізнесу

411

329

0

0

0

0

0

0

3

Поточні
зобов’язання

1577

399

461

495

688

883

807

145

1255

1066

907

2012
8

237

Довгострокові
зобов’язання

2011
7

102

2

2010
6

68

Необоротні активи

2816

1

3205

2

2610

1

1237

ДП СЛАП
«Любешівагроліс»
2010
2011
2012
9
10
11

350

ДП «Горохівське ЛГ»

Показники (тис.грн)

1103

ДП «Любешівське
ЛМГ»
2010
2011
2012
3
4
5

№
з/п
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49698,7
800,3

50936,0

467823

460379

539653

496054

701,5

48032,1
603,4
482424
456870

302361

40369,6

369164

793,2

436454

454503

561766

639184

Вартість
мисливського
господарства

349870

645,23

638816

7

45069,1

845,0

Вартість лісових
земель

701,4

832,1

6

541770

Вартість вторинних
продуктів лісу

303697

40369,9

5

749,36

5146,9

Вартість
деревостану

574090

4923,4

4

420230

4730,2

Продовження табл. 1.1

Варто зауважити, що значну інформацію по даних показниках не
можливо отримати з даних фінансової звітності чи бухгалтерського обліку, а
тому необхідно звертатись за допомогою до засобів масової інформації,
мережі Інтернет та офіційних сайтів лісової галузі, що в свою чергу, потребує
додаткових затрат часу та коштів.
Розрахунки оцінки вартості бізнесу із застосуванням вище зазначених
формул наведено в табл. 1.2.
Встановлення вартості лісових ресурсів та їх благ із використанням
даних формул дозволить правильно встановити оцінку вартості бізнесу.
Таблиця 1.2
Оцінка вартості бізнесу лісомисливських господарств за 2010-2012рр.

102344
953559
1057405

1100632
891843
1007290

1000957
780338
987310

101434
952799
1057975

1099075
891238

-781

2012

1008071

ДП СЛАП
«Любешівагро-ліс»

2011

779830

605

3

2010

Оцінка вартості
бізнесу
(тис.грн)
2010
2011
2012

987930

ДП «Горохівське ЛГ»

2012
910

2

1557

ДП «Любешівське
ЛМГ»

1157

1

508

2011

-620

2010

Вартість лісових
ресурсів (тис.грн)

999800

Вартість підприємства
(тис.грн)

760

Назва підприємства

-570

№
з/п

Висновки. Таким чином, на підставі вище викладеного можна зробити
висновок, що з кожним роком держава все більше коштів вкладає в розвиток
лісового господарства. Це спричинено тим, що лісовий комплекс України, з
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його багатофункціональними можливостями, є не тільки джерелом
поповнення національної економіки, але й фактором покращення соціальних
та екологічних умов життя населення. Однак, не завжди державного
фінансування вистачає для повноцінного функціонування лісогосподарських
підприємств. В зв’язку з цим держава змушена передавати частини лісового
фонду у приватні руки задля його ж збереження. Проте, не завжди помисли
«приватних рук» щодо використання лісових ресурсів (як деревинних так і
недеревинних) є прозорими. Яскравим прикладом «нездорового»
зацікавлення у використанні лісових ресурсів є передача мисливських угідь
на території Волинського ОУЛМГ в користування приватному сектору.
У зв’язку з цим вважаємо за доцільне здійснювати оцінку діяльності,
тобто бізнесу, при передачі лісового фонду у приватне користування.
Визначення оцінки вартості лісового бізнесу дасть змогу оцінити всі можливі
блага, які держава може втратити, або ж навпаки – отримати при такій
передачі. Тобто, оцінка вартості бізнесу дозволить здійснити передачу
лісового фонду з відшкодуванням певної суми (плати) за отримані
приватними особами благ та вигід від його користування.
1. Загвойська Л.Д. Економічний аналіз інвестиційних проектів : навч. посібн. / Л.Д.
Загвойська, Е.Є. Маселко, М.М. Якуба. – Львів : Вид-во «Афіша», 2006. – 320 с.
2. Калініна О.М. Оцінка вартості підприємства в сучасних умовах. // Калініна О.М.,
Божко Е.А. // Економіка та управління підприємства пі машино будівної галузі:
проблеми теорії та практики, 2010, №2(10)
3. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 // Лісовий Кодекс України від 21.01.1994
№ 3852-XII
4. http://www.lesovod.org.ua/node/3489 // «Концепції реформування та розвитку
лісового господарства України (2002-2015рр)».
5. http://volynlis.at.ua/index/derzhavni_pidpriemstva_volinskogo_oblasnogo_upravlinnja_lis
ovogo_i_mislivskogo_gospodarstva/
6. http://volynlis.at.ua.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток
аудиторської діяльності України сягає більше двох десятиліть.
Найважливішою подією в сфері аудиторської діяльності стало прийняття
Аудиторською палатою України Міжнародних стандартів аудиту в якості
національних стандартів у 2003 році, які містять основні принципи і
необхідні процедури, а також відповідні інструкції необхідні в аудиторській
практиці.
Однак застосування МСА на практиці пов’язано із рядом проблем. А
саме, проблема перекладу основних термінів стандартів, які не завжди
відповідають реаліям вітчизняної практики, також серйозною проблемою є
відсутність визначеної МСА чіткої методики перевірки аудиторських послуг.
Міжнародні стандарти аудиту повинні змінити підхід в аудиті до
єдиної форми в міжнародному масштабі й сприяти розвитку аудиту в країнах,
де рівень професіоналізму нижче загальносвітового.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Значний внесок у наукове дослідження щодо розвитку
аудиторської діяльності в Україні та міжнародних стандартів аудиту зробили
такі українські вчені, як: Огійчук М. Ф., Жук В. М., Усач Б. Ф., Савченко В.
Я., Бондар В. П., Бурова Т. А. та інші.
Цілі статті. Метою дослідження є розгляд проблем впровадження
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Міжнародних стандартів аудиту в аудиторську діяльність України.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Аудит є обов’язковою частиною
функціонування ринкової економіки кожної країни. Відповідно до Закону
України «Про аудиторську діяльність», аудит – це перевірка даних
бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта
господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її
достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів
України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил
згідно із вимогами користувачів [5].
Аудит як форма інтелектуальної діяльності має певні особливості
організації і методики проведення. Міжнародні асоціації бухгалтерів і
аудиторів узагальнили досвід організації і методики обліку та аудиту в
країнах з різними формами власності і господарювання у вигляді
міжнародних норм аудиту (МНА), які певною мірою виконують функції
стандартів з обліку і аудиту.
Метою стандартів аудиту є встановлення загальних правил
аудиторської діяльності щодо організації і методики її проведення. Кожен
стандарт має визначати певну частину або сторону аудиторської роботи,
повинен бути коротким і лаконічним, але з достатньою повнотою описувати
вимоги до регулювання об’єкту стандарту. Стандарти аудиту – єдині вимоги
до порядку здійснення, оформлення, оцінки достовірності інформації, до
порядку підготовки чи кваліфікації, а також регламентації надання окремих
супутніх послуг і підготовки результатів аудиту; це загальні керівні матеріали
для допомоги аудиторам у виконанні їх обов'язків з аудиту фінансової
звітності.
Значення стандартів полягає в тому, що вони: визначають
методологічні засади проведення аудиту; забезпечують високу якість
аудиторської перевірки; допомагають користувачам зрозуміти процес
аудиторської перевірки; створюють громадський імідж професії; усувають
необхідність контролю з боку держави; допомагають аудитору вести
переговори із замовником; забезпечують зв’язок окремих елементів
аудиторського процесу; сприяють використанню в аудиторській практиці
нових наукових досягнень [6].
Аудиторські стандарти повинні відповідати змінам економічних умов,
саме тому вони підлягають періодичному перегляду.
В Україні до 31 грудня 1998 року діяли тимчасові національні
нормативи аудиту. Згодом рішенням АПУ від 18 грудня 1998 року були
затверджені 32 національні стандарти аудиту та Кодекс етики аудиторів.
Проте постійно виникали розбіжності з термінами чинного законодавства та
нормативно-правовими актами України, так як у національних стандартах
аудиту майже вся термінологія використовувалась з Міжнародної федерації
бухгалтерів.
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Постійне
вдосконалення
стандартів
потребує
фінансового,
організаційного та наукового забезпечення. Саме тому Аудиторська палата
України своїм рішенням «Про порядок застосування в Україні Стандартів
аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів», затвердженим
протоколом від 18.04.2003 р. N 122, прийняла Стандарти аудиту та етики
Міжнародної федерації бухгалтерів як національні стандарти аудиту.
Аудиторська палата України за погодженням з Міжнародною
федерацією бухгалтерів здійснює переклад та видання державною мовою
Стандартів аудиту та етики. У палаті працює комісія зі стандартів, що
розробляє національні положення з практики аудиту та інструкції, покликані
узгодити міжнародні стандарти з вітчизняними особливостями в
оподаткуванні, праві та державному управлінні, урегулювати питання, не
визначені законом і стандартами Міжнародної федерації бухгалтерів.
Важливою подією став переклад і публікація нової редакції МСА,
надання впевненості й етики (видання 2007 р.), що розробляються Радою з
міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, затверджуються і
вводяться в дію МФБ і визнані рішенням АПУ як національні з 2006 року, це
видання містить такі найбільш істотні зміни і доповнення:
- оновлено Глосарій термінів;
- вилучено в грудні 2006 року МСА 700 «Аудиторський висновок про
фінансову звітність; обов’язковому застосуванню підлягають положення
переглянутого МСА 700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного
пакету фінансових звітів загального призначення» для аудиторських
висновків, датованих 31 грудня 2006 р.;
- у червні 2006 року вилучено МСА 230 «Документація» і введено в
дію переглянутий МСА 230 «Документація з аудиторської перевірки» [2,
с.205].
Міжнародні стандарти стосовно контролю якості аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг, видані в 2010 року мають
суттєві відмінності проти раніше виданих за структурою, а також
характеризуються достатньо високим науковим рівнем обґрунтування. Вони є
новітнім поколінням стандартів аудиту, в них основна увага приділена
обґрунтуванню і забезпеченню належного рівня впевненості аудиторських
висновків для користувачів. Тому вбачаємо за доцільне дослідити дані
стандарти окремо, з метою визначення їх впливу на формування науки про
аудит [1, с. 46].
Структуру стандартів, виданих Радою з Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг 2010 року, наведено на рис. 1.
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Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг

Супутні
послуги

Концептуальна основа

Аудити та огляди
історичної фінансової
інформації

Завдання з надання впевне-ності,
що не є аудитами чи оглядами
історичної фінансової інформації

1000-1100 Положення з
міжнародної практики
аудиту

3000-3699 – Міжнародні
стандарти завдань з надання
впевненості

2000-2699
Міжнародні
стандарти завдань з
огляду

3000-3399
Застосовні до
завдань з надання
впевненості

4000-4699
Міжнародні
стандарти
супутніх послуг

3400-3699
Стандарти для
спеціалізованих
сфер

Рис. 1. Структура Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.
Міжнародним стандартам контролю якості аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг (2010 р.) притаманні суттєві
структурні відмінності порівняно з раніше виданими стандартами. Зокрема
вони містять:

Міжнародні стандарти завдань з огляду (МСЗО 2000-2699) –
метою яких є встановлення положень і надання рекомендацій щодо
професійної відповідальності фахівця-практика, в разі, якщо він не є
аудитором суб’єкта господарювання, приймає завдання з огляду фінансової
звітності, а також щодо форми та змісту звіту, який надає фахівець-практик у
зв’язку з таким оглядом. Фахівець-практик, який є аудитором суб’єкта
господарювання, залученим до виконання завдання з огляду проміжної
фінансової звітності, виконує такий огляд відповідно до МСЗО 2410 «Огляд
проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором
суб’єкта господарювання»;

Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості (МСЗНВ
3000-3699) – метою яких є встановлення основних принципів і процедур, а
також надання рекомендацій професійним практикуючим бухгалтерам для
виконання завдань з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами
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історичної фінансової інформації, на які поширюється сфера застосування
Міжнародних стандартів аудиту або Міжнародних стандартів завдань з
огляду;

Міжнародні стандарти супутніх послуг (МССП 4000-4699) –
метою яких є встановлення положень і надання рекомендацій стосовно
професійної відповідальності аудитора під час роботи над завданням з
виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації, а також
форми і змісту звіту, що надається аудитором у зв’язку з виконанням такого
завдання [4, с. 247, 310, 391].
Для забезпечення єдиного підходу до організації роботи аудиторів,
рішенням АПУ від 31.03.2011р. затверджено Міжнародні стандарти контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА)
у виданні 2010 року. Пізніше у своєму рішенні від 03.11.2011р. АПУ
уточнила, що МСА у виданні 2010 року застосовується: з 01.01.2011р. по
01.05.2011р. – у добровільному порядку; з 01.05.2011р. – в обов’язковому
порядку.
Таким чином, МСА видання 2010 року повинні застосовуватися
аудиторами України щодо виконання конкретних завдань, рішення про
виконання яких були документально оформленні починаючи з 01.05.2011р.
Тобто в Україні МСА-2010 застосовуються з 1.05.2011 року до тих завдань,
рішення про виконання яких були прийняті не раніше цієї дати [3, с. 41].
Висновки. Міжнародні стандарти аудиту пройшли довгий шлях
формування та розвитку. Проте є ще багато серйозних перешкод, які треба
подолати в процесі їх впровадження в аудиторську практику. У зв’язку з цим,
значної актуальності набувають проблеми гармонізації МСА до потреб
національної економіки. Але все ж таки, застосування міжнародних
стандартів аудиту сприяє поліпшенню якості контролю та активізації
діяльності суб’єктів аудиторської діяльності в Україні.
1. Бурова Т. А. Теоретичні основи розвитку моніторингових і діагностичних систем в
управлінні підприємством / Бурова Т. А. // Ефективна економіка. – 2012. – №5. – С.
45–48.
2. Веріга Г.В. Проблемні аспекти використання міжнародних стандартів аудиту в
Україні / Веріга Г.В., Бєлих Д.О. // Економіка промисловості. – 2010. – № 3. – С.
202–206.
3. Верхогляд В. Новації та перспективи національного аудиту / Верхогляд В. // Баланс.
– 2011. – № 101. – С. 40–42.
4. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг: Видання 2010 року, частина 2. – К.: Міжнародна
федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України. – 409 с.
5. «Про аудиторську діяльність» Закон України від 22.04.1993 № 3125-XII (із змінами
та доповненнями)
6. http://proaudit.com.ua/ - Український портал аудиту.
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In the article the question of expediency presence of foreign banking capital in the
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presence of foreign capital in the domestic banking system.
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Сколодчук О.О.
ПРИСУТСТВИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОТТЕЧЕСТВЕННЫХ БАНКОВ
В статье обоснован вопрос целесообразности присутствия иностранного
банковского капитала в банковской системе Украины. Также рассмотрены возможные
последствия присутствия и увеличение иностранного капитала в отечественной
банковской системе.
Ключевые слова: иностранный банковский капитал, иностранные инвесторы,
целесообразность, глобализация, регулирования.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Роль іноземного
капіталу у формуванні банківського сектору України заслуговує на особливу
увагу, адже саме присутність банків з іноземним капіталом у Банківській
системі наших вітчизняних банків відповідає інтересам розвитку
національної фінансової системи.
Банківський капітал – це основа діяльність будь-якого банку, тому
розуміння економічного змісту банківського капіталу, значення проблем
пов’язаних із їх ефективним формуванням і доцільним використанням,
надзвичайно важливе, особливо для України. Саме нашим вітчизняним
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банкам надзвичайно важко вирішити це питання – формування капіталу
банків, тому що українська банківська система ще дуже молода, вона тільки
на початковому етапі свого власного розвитку.
Та незважаючи на вище перераховані негаразди, сьогодні ми можемо
спостерігати прискорення темпів притоку іноземного капіталу в нашу
банківську систему, що потребує поглибленого дослідження теоретичних та
практичних аспектів цієї проблеми.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми експансії іноземного банківського капіталу на
вітчизняний фінансовий ринок розглянуто в багатьох працях. Загрози та
переваги присутності іноземних банків в Україні досліджували О.
Барановський, В. Геєць, В. Коваленко, О. Козьменко, Р. Корнилюк, В.
Міщенко, Т. Смовженко та ін. Необхідною є систематизація існуючих
досліджень та характеристика сутності й особливостей стратегії зростання
іноземних банків в Україні.
Цілі статті. Дослідження середовища функціонування імпорту
іноземного капіталу в банківську систему України та його ефективності й
проблематики забезпечення фінансової стабільності країни.
Виклад основного матеріалу. Результатом фінансових потрясінь в
економіці країн, що розвиваються, є зростання участі іноземних банків, у
першу чергу за рахунок зниження вартості національних активів.
В Україні перші представництва іноземних банків з’явилися на початку
1990-х рр., а уже станом на 01.01.2009 року банків з іноземним капіталом
налічувалось 53, з них зі стопроцентним іноземним капіталом – 17 [7, с.158].
Детальну інформацію про динаміку зміни кількості банків (2002-2012
рр.) відображена нижче на рис.1.
200
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кількість зареєстрованих банків
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кількість банків з іноземним капіталом

Рис. 1. Динаміка зміни кількості банків України
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Тенденція щодо збільшення частки іноземних ресурсів у вітчизняній
банківській системі перш за все зумовлена недостатньою капіталізацією
вітчизняних банків.
На сьогодні, як відзначає у своїх працях Гусєв Я.О.[2], присутність
банків з іноземним капіталом у банківський системі України відповідає
інтересам розвитку національної фінансової системи, сприяє залученню
іноземних інвестицій. Тому вирішення питання про форми та масштаби
розширення присутності іноземного капіталу в банківській системі України
повинно бути підпорядковане стратегічним цілям, підвищення національної
конкурентоспроможності, економічної безпеки, зміцнення грошово-кредитної
системи України [2, ст. 286-287].
Для аналізу ефективності діяльності іноземних фінансових структур на
теренах України Гусєв Я.О. [3] пропонує визначити узагальнені порівняльні
характеристики можливих наслідків присутності іноземного капіталу в
банківській системі.
Недоліки: втрата державного контролю за діяльністю банків,
ускладнення банківського нагляду; розбіжності між цілями державної
фінансово-економічної політики та метою діяльності банків за участі
іноземного капіталу, інвестування останніх галузі з найвищим рівнем
рентабельності та безпеки; загроза втрати економічного суверенітету.
За даними НБУ, з кожним роком кількість банків з іноземним
капіталом постійно збільшується, про що свідчить рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка збільшення кількості банків з іноземним капіталом в
структурі банків, що мають ліцензію НБУ, од.(побудована за даними [2]).
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Переваги: стимулювання банків до виходу на міжнародні фондові
ринки, розвиток національних ринків капіталу, зростання капіталізації
національної банківської системи; модернізація ринку іноземної валюти;
Удосконалення системи ризик менеджменту в банках.
Станом на 1 січня 2011 р. 55 банки з іноземним капіталом провадили
свою діяльність на вітчизняному банківському ринку, а станом на 1 січня
2012 р. кількість таких банків скоротилася до 53. Водночас кількість банків з
100 % іноземним капіталом за аналізований період збільшилась від 20 до
22.(8,1, с. 217)
Крім того, частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків теж
поступово збільшується, про це свідчать дані рис. 2.
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Рис. 2. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків
(побудовано за даними [2])
Як бачимо, надзвичайно велика зацікавленості іноземних інвесторів в
українському банківському секторі. І це добрий знак.
Останнім часом широко обговорюються питання обмеження
присутності іноземного капіталу на вітчизняному ринку.
На думку І. С. Шкури, що представляє інтереси НБУ, останній ставить
питання введення обмежень наявності іноземного капіталу в банківській
системі України на рівні 50%. Якщо такі заходи буде прийнято, то це
унеможливить не тільки прихід нових інвесторів, але й подальший розвиток
наявних на ринку іноземних інвесторів [4].
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Якщо поділити банки за національною приналежністю їх інвесторів, то
банківський ринок України є досить роз концентрованим. В Україні
іноземний капітал належить інвесторам з таких країн як Росія, Франція,
Австрія, Польща, Нідерланди, Щвеція та інші [5].
Серед іноземних банків, які здійснюють свою діяльність в Україні,
варто виділити:
● ОТП Банк як дочірній банк OTP Bank Plc. – найбільшого банку
Угорщини, що має частку ринку майже 25 %;
● ПАТ "Сведбанк" є одним з великих українських банків;
● ING Bank Ukraine – корпоративний банк, який пропонує клієнтам
широкий спектр корпоративних банківських послуг;
● ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" – універсальний банк, власником
якого є одна з найбільших фінансових груп світу – Credit Agricole Group
(Франція) [9, с. 217].
Основних факторів, що сприяли значній активізації діяльності банків з
іноземним капіталом в Україні: позитивні структурні зрушення у вітчизняній
економіці та високі темпи інфляції; активне зростання попиту на банківські
послуги з боку населення; розширення зовнішньоекономічних зв’язків
українських підприємств [6, с. 87-88].
Висновки. Отже, процеси глобалізації зачіпають економіку України,
зокрема фінансово-банківську сферу. Це означає, що більшість позитивних і
негативних явищ зовнішнього світу буде «імпортуватись» до нашої держави з
відповідними наслідками. Тому економічна політика держави повинна бути
адекватною для того, щоб максимально отримати вигоди і мінімізувати
втрати від участі у цьому світовому процесі.
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підприємств.
Проведено
оцінку
конкурентоспроможності шести сільськогосподарських підприємств Волинської
області. Визначено напрямки адаптації методу бенчмаркінгу до оцінки
конкурентоспроможності аграрних підприємств шляхом використання таких
показників, як конкурентоспроможність керівництва та ефективність використання
земельних ресурсів.
Ключові слова: аграрні підприємства, бенчмаркінг, конкурентоспроможність,
сільське господарство.

Sonich I.
ANALYSIS COMPETITIVENESS COMPANIES:
BENCHMARKING APPROACH
In the articles analysed the methodical going is near the estimation of level of
competitiveness of agrarian enterprises. The estimation of competitiveness of six agricultural
enterprises of the Volyn region is conducted. Certainly directions of adaptation of method of
benchmarking are to the estimation of competitiveness of agrarian enterprises by the use of
such indexes, as a competitiveness of guidance and efficiency of the use of the landed
resources.
Keywords: agrarian enterprises, benchmarking, competitiveness, agriculture.

Сонич И.
АНАЛИЗ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ: БЕНЧМАРКИНГОВОЙ ПОДХОД
В статьи проведен анализ методических подходов к оценке уровня
конкурентоспособности
аграрных
предприятий.
Проведена
оценка
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конкурентоспособности шести сельскохозяйственных предприятий Волынской
области. Определенно направления адаптации метода бенчмаркинга к оценке
конкурентоспособности аграрных предприятий путем использования таких
показателей, как конкурентоспособность руководства и эффективность использования
земельных ресурсов.
Ключевые слова: аграрные предприятия, бенчмаркинг, конкурентоспособность,
сельское хозяйство.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Конкурентоспроможність є актуальною проблемою сучасної економічної
науки і практики ведення господарського життя. Глобалізація ринків, участь
у міжнародному поділі праці, що передбачає проникнення іноземних товарів
на
вітчизняні
ринки,
ставить
проблему
забезпечення
конкурентоспроможності в ряд пріоритетних управлінських завдань, успішне
вирішення якого забезпечить виживання економічних суб’єктів у новому
економічному середовищі [2].
Дослідження
проблеми
конкурентоспроможності
постійно
проводилось у розвинутих країнах. Теоретичним надбанням є наукові праці
економістів різних часів: А. Сміта, Д. Рікардо, Г. Азоєва, І. Ансоффа, С. Брю,
Дж. Кейнса, К. Макконелла, А. Маршалла, Дж. Мілля, А. Пезенті,
М. Портера, Дж. Робінсона, А. Томпсона, М. Трейсі, Р. Фатхутдінова,
Ф. Хайєка, Й. Шумпетера, Д. Юданова та ін.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Конкурентоспроможність аграрних формувань передбачає
можливість їх ефективного функціонування в умовах ринкової економіки. Це
означає, що їх виробнича діяльність має найповніше відповідати споживчому
попиту, забезпечувати максимальну окупність засобів виробництва і капіталу
[6, C.538].
Перші результати дослідження зазначеної проблематики оприлюднені
у працях вітчизняних економістів-аграріїв В. Андрійчука, П. Гайдуцького, М.
Маліка, В. Месель-Веселяка, О. Могильного, О. Онищенка, Б. Пасхавера, М.
Пугачова, П. Саблука, О. Шпичака, В. Юрчишина та ін.
Вчені пропонують використовувати різні методи визначення рівня
конкурентоспроможності підприємств: метод різниць, метод рангів, метод
балів і метод еталону (Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. [8]); індикативний,
метод ієрархій, різниць, конкурентних переваг, експертних оцінок
(Степаненко С.І. [9]); рейтинговий; конкурентного статусу фірми (І. Ансофф
[1]); SWOT-аналіз; метод, заснований на теорії ефективної конкуренції;
методи, засновані на теорії конкурентної переваги; метод бенчмаркінгу
(Нємцов В.Д., Довгань Л.С. [5]).
Цілі статті. Однак вважаємо, що у науковій літературі не повною
мірою висвітлені методичні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності
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аграрних підприємств. Важливість вирішення проблеми забезпечення
конкурентоспроможності аграрних підприємств і недостатнє її вивчення в
Україні зумовили вибір теми дослідження та визначають його актуальність.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Погоджуючись із Ю.
Палкіним, зазначимо, що оцінювати конкурентоспроможність аграрного
сектора нелегко. З одного боку, вона досить висока, оскільки тут
виробляються життєво важлива продукція, на яку існує стійкий попит. Однак,
внаслідок значних коливань доходів, а також залежності їх від природних
(біологічних) факторів, вона має ризикований характер [7, C. 10].
Одним з найновіших та найсучасніших підходів до визначення
конкурентоспроможності підприємства є метод бенчмаркінгу.
Бенчмаркінг - це мистецтво виявлення того, що інші роблять краще ніж
ми, та вивчення, удосконалення і застосування методів роботи інших
організацій. Мета бенчмаркінгу полягає в тому, щоб на основі дослідження
надійно встановити ймовірність успіху підприємництва.
Прийнято вважати, що батьківщиною терміну „Benсhmarking‖ є США.
Однак історія нас переконує в більш ранньому початку вживання поняття
бенчмаркінгу. В Японії „Benсhmarking‖ співвідноситься за змістом з
японським словом „damtotsu‖, що означає „зусилля, занепокоєння, роботу
кращого (лідера), стати ще кращим (лідером)‖. У Китаї, наприклад, відомим є
правило китайського генерала Сун Тзу, котрий писав: „Коли ти знаєш свого
ворога і знаєш себе, тобі не страшний результат сотні війн‖. Тобто, теорія
дослідження своїх ворогів, конкурентів формувалася протягом багатьох
років.
Бенчмаркінг вперше в сучасному його значенні з’явився в 1972 р. в
Інституті стратегічного планування Кембриджа (США). Тоді дослідницькоконсалтингова організація „PIMS‖ (вплив маркетингової стратегії на
прибуток) встановила, що для знаходження ефективного рішення у сфері
конкуренції необхідно знати кращий досвід інших підприємств, які отримали
успіх у схожих умовах.
Західний економіст Марк Хью, який є одним із засновників методу,
визначає бенчмаркінг як постійне порівняння організації виробництва на
підприємстві з організацією виробництва подібного продукту на інших
підприємствах. Тобто, бенчмаркінг забезпечує системний підхід до аналізу
діяльності конкурентів. Як стверджує В. Вітвіцький, на основі аналізу
діяльності вітчизняних підприємств, в Україні бенчмаркінг практично не
використовується [3, с. 8].
Бенчмаркінговий підхід призводить до істотної зміни процедури
ухвалення рішення в маркетингу. Традиційно маркетингові рішення
приймалися на основі результатів маркетингових досліджень та інтуїції
менеджерів відносно комплексу маркетингу. На основі цього розроблялася
маркетингова стратегія підприємства. Сучасні умови ведення бізнесу
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призводять до того, що для забезпечення конкурентоспроможності
підприємства і його стійкого положення подібних дій стає недостатньо необхідно вивчати досвід діяльності і поводження на ринку лідерів бізнесу
для підвищення обгрунтованості стратегій маркетингу.
У таблиці 1 подано порівняльну характеристику значення
бенчмаркінгу у процесі стратегічно орієнтованих маркетингових досліджень.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика значення бенчмаркінгу у процесі проведення
стратегічно орієнтованих досліджень
Характеристики
процесу
дослідження
Загальна ціль
Предмет вивчення
Об’єкт вивчення
Основні обмеження

Значення бенчмаркінгу в стратегічно орієнтованих дослідженнях
Аналіз
Дослідження ринку
Бенчмаркінг
конкурентів
Аналіз ринків,
Аналіз
Аналіз того, що, чому і так
ринкових сегментів
стратегій
гарно роблять конкуренти
та визнання товару
конкурентів
чи підприємства-лідери
Методи ведення бізнесу,
Стратегії
Потреби покупців
котрі задовольняють
конкурентів
потреби покупців
Методи ведення справ, а
Товари та послуги
Ринки та товари
також товари
Ступінь задоволення
Діяльність на
Необмежений
покупців
ринку

Значення для
прийняття рішень

Незначне

Малозначне

Дуже велике

Основні джерела
інформації

Покупці

Галузеві
експерти та
аналітики

Підприємства-лідери в
галузі, а також конкуренти

Джерело: [4, с.248].
Зазвичай бенчмаркінг проводиться за такими параметрами: частка
підприємства на певному ринку, якість продукції, ціна продукції, технологія
виробництва, собівартість продукції, що випускається, рентабельність
продукції, що випускається, рівень продуктивності праці, обсяг продаж,
канали збуту продукції, близькість до джерел сировини, якість менеджерської
команди, нові продукти, співвідношення світових та внутрішніх цін,
репутація підприємства.
Бенчмаркінг, на нашу думку, надзвичайно корисний, особливо в
ситуації, коли необхідно переглянути внутрішню ефективність діяльності
підприємства та визначити нові пріоритети діяльності. Зіставлення
показників ефективності дає можливість зрозуміти вразливі та раціональні
сторони діяльності підприємства порівняно з конкурентами і лідерами у
певній галузі, що дозволяє знайти незаповнені ринкові ніші.
Таким чином, виробничі та маркетингові функції стають максимально
керованими, коли на підприємстві досліджуються і впроваджуються кращі
методи та технології провідних підприємств даної галузі. Такий аналіз може
привести до зростання прибутковості підприємництва з високою
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економічністю, створення корисної конкуренції та задоволення потреб
покупців.
Під час проведення дослідження було обстежено шість
сільськогосподарських підприємств Луцького району Волинської області:
СГПП «Дружба», СГПП «Несвіч», СГПП «Рать», СВК «Урожай», СТзОВ
«Романів», СГ ТзОВ «Городище». Таким чином, була дотримана умова щодо
визначення рівня конкурентоспроможності лише для певної групи
підприємств і умова єдиної стратегічної зони господарювання.
Бенчмаркінг ми проводили за такими параметрами: частка
підприємства на ринку; фондовіддача; рентабельність реалізації продукції;
рівень продуктивності праці; частка собівартості продукції, що випускається,
у доході (виручці) від її реалізації; ціновий сегмент, в якому працює
підприємство по реалізації продукції.
Зважаючи на те, що кожний з цих показників має різну ступінь
важливості для розрахунку рівня конкурентоспроможності підприємства
(КП), були введені коефіцієнти вагомості кожного показника. Рівень
конкурентоспроможності
підприємства
ми
визначали
методом
середньозваженої арифметичної:
КП 0,1 ЧР 0,15 Ф 0,2 Р реал 0,2 ПП 0,2 Ч св 0,15 ЦС , (1)
де ЧР - ринкова частка підприємства;
ЦС- ціновий сегмент, в якому працює підприємство;
Чсв - частка собівартості продукції у виручці від реалізації;
Рреал - рентабельність реалізації продукції;
ПП - рівень продуктивності праці;
Ф - рівень використання основних виробничих фондів (фондовіддача).
Для визначення цінового сегменту, в якому працює підприємство щодо
реалізації сільськогосподарської продукції, ми запропонували формулу (2):

чів
Д ( В) РПі к
чі
і 1
,
m
Д ( В) РПі
і 1
m

цс

(2)

де Д(В)РПi - дохід (виручка) від реалізації і-го виду продукції;
Чiк (Чiв) – частка підприємства на ринку і-го виду продукції,
розрахована за кількістю (вартістю) реалізованої продукції;
m – кількість видів продукції, яку виробляє підприємство.
Результати розрахунків подано в таблиці 2.
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Рента-бельність
реалізації

Ф

Рреал

ПП

Чсв

ЦС

СГПП «Дружба»
СГПП «Несвіч»
СВК «Урожай»
СГПП «Рать»
СТзОВ «Романів»
СГ ТзОВ «Городище»

0,0140
0,0080
0,0079
0,0124
0,0115
0,0081

0,36
0,65
0,18
0,89
0,41
0,18

0,242
0,145
0,039
0,304
0,117
0,033

10,73
17,12
10,01
19,43
17,94
12,22

0,80
0,78
0,89
0,67
0,86
0,99

1,10
1,13
1,06
1,06
1,06
0,98

КП

Місце підприємства

Фондовіддача

ЧР
1
2
3
4
5
6

Частка с/в у
виручці від
реалізації

Назва підприємства

Продуктивність
праці

№

Ринкова
частка

Ціновий сегмент

Таблиця 2
Розрахунок коефіцієнта конкурентоспроможності підприємств методом
бенчмаркінгу

6,75
5,96
4,73
7,60
5,71
4,42

2
3
5
1
4
6

Аналіз показав, що найкращі значення показників мають такі
підприємства: СГПП «Дружба» (частка ринку), СГПП «Рать» (фондовіддача,
рентабельність реалізації продукції, продуктивність праці, частка собівартості
продукції у виручці від реалізації), СГПП «Несвіч» (ціновий сегмент).
Таким чином, за показником конкурентоспроможності, розрахованим
методом бенчмаркінгу, найвищі результати серед досліджуваних підприємств
у СГПП «Рать» (7,60 балів), а найнижчі – у СГ ТзОВ «Городище» (4,42 бали).
Підвищення
конкурентоспроможності
сільськогосподарських
підприємств, фермерських господарств неможливе без підготовки
висококваліфікованих кадрів, здатних в нових ринкових умовах ефективно
працювати та приймати економічно обґрунтовані рішення на основі
комплексного аналізу ринкового середовища, використовуючи вітчизняний і
зарубіжний досвід ведення високоефективного конкурентоспроможного
виробництва.
Однак в сільськогосподарському виробництві спостерігається нестача
спеціалістів та керівників, які могли б працювати в умовах ринкової
економіки, вчасно переорієнтовувати виробництво в необхідному напрямку
відповідно до попиту та пропозиції. Тому під час визначення
конкурентоспроможності підприємства доцільно було б використовувати
такий показник як конкурентоспроможність керівника, який враховував би
його вік, освіту, фах, стаж роботи в галузі і на підприємстві.
Також для сільськогосподарських підприємств важливим критерієм їх
господарювання є ступінь раціональності використання земельних ресурсів.
Тому, оцінюючи рівень конкурентоспроможності аграрних підприємств, не
можна не враховувати вказаний критерій.
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Висновки. Вважаємо, що перевага такого методу визначення рівня
конкурентоспроможності підприємств, як бенчмаркінг, полягає у врахуванні
обох аспектів діяльності підприємства: як зовнішнього (оцінка позиції
підприємства на ринку), так і внутрішнього (оцінка економічних показників
діяльності підприємства).
Враховуючи викладене, з метою більш повної та достовірної оцінки
рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств методом
бенчмаркінгу, пропонуємо додатково використовувати такі показники, як
конкурентоспроможність керівництва та ефективність використання
земельних ресурсів.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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перспективы его улучшения.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Інвестиції відіграють
центральну роль в економічному розвитку країни, вони визначають загальне
зростання її економіки. Від ефективності інвестиційної політики залежать
стан виробництва, рівень технічної оснащеності основних фондів
підприємств, можливості труктурної перебудови економіки, вирішення
соціальних і екологічних проблем. Інвестиції становлять основу розвитку
підприємств, окремих галузей і економіки в цілому. У сучасних умовах вони
є найважливішим засобом забезпечення структурних зрушень у народному
господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників
господарської діяльності на мікро- і макрорівнях. Активізація інвестиційного
процесу є одним із надійніших механізмів соціально-економічних
перетворень. Зараз в Україні існує проблема дефіциту фінансових ресурсів.
Сьогодні держава не в змозі здійснювати інвестування різних сфер економіки
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через брак бюджетних коштів. Варто зауважити, що процеси економічного
росту обумовлюються обсягом і темпами зростання інвестицій, їх структурою
та якісними характеристиками.
Незважаючи на активізацію інвестиційного процесу в Україні,
позитивні тенденції в інвестиційній сфері ще не набули сталого характеру. У
зв’язку з цим проблема покращення інвестиційного іміджу України є
достатньо актуальною.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемі залучення інвестицій в економіку України та вивченню
її інвестиційного клімату присвячені праці багатьох вчених. Зокрема,
І. Барановського, І. Бланка, Т. Бусарєвої, О. Гаврилюка, Л. Гончаренко,
В. Запухляка , О. Каховича, В. Томаревої. Oднак проблеми забезпечення
сприятливого інвестиційного клімату потребують постійного розгляду,
аналізу та вирішення.
Цілі статті. Метою роботи є визначення особливостей інвестиційного
клімату в Україні. Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання:
уточнити сутність поняття "інвестиційний клімат", визначити напрямки
покращення інвестиційного клімату в Україні.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Більшість науковців виділяють
такі ознаки інвестиційного клімату: позитивний ефект для інвесторів,
суб'єктів інвестування, держави та суспільства; інтегральна оцінка; система
умов, наявність стимулів і можливостей для інвестиційної діяльності; гарантії
держави ; ризикованість інвестицій; ефективність економічної політики
держави.
І. Барановський під інвестиційним кліматом розуміє рівень досягнення
потенційних інвестицій у формі коштів [2]. О. Кахович визначає регіональний
інвестиційний клімат як систему соціально-економічних відносин, тим самим
вказуючи не на явище (інвестиційний клімат), а на чинник, що його формує.
Узагальнення напрацювань провідних науковців дозволили виділити
фактори, які визначають інвестиційний клімат, а саме: нормативно- правовий,
фіскальний, монетарний та адміністративний вплив держави; політична воля
всіх гілок влади; дипломатична обстановка; митний режим; макроекономічна
ситуація; стан ринку праці; статус іноземного інвестора; інвестиційна
активність населення; розвиток інвестиційної інфраструктури; внутрішній
попит на інвестиційні ресурси; потенційна ефективність інвестицій;
непрозорість бізнесу; високий рівень злочинності.
Інвестиційний клімат сприяє формуванню умов, за яких економіка
стає сприйнятливою до інвестицій [4], забезпечує захист інвестора від
інвестиційних ризиків [1] і спонукає до вирішення соціальних проблем,
забезпечує високий рівень зайнятості населення, дозволяє оновлювати
виробництво, проводити модернізацію й нарощування основних фондів
підприємств, впроваджувати новітні технології тощо. Натомість
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несприятливий клімат пригнічує економічний розвиток, загострює
економічні, соціальні, політичні та інші проблеми.
В економічній літературі існують різні підходи до визначення
інвестиційної привабливості держави як сукупності політичних, правових,
економічних, екологічних і соціальних умов, що впливають на інвестиційну
діяльність вітчизняних і закордонних інвесторів. Слід зазначити, що систему
визначальних чинників складають: політико-правове середовище, що
характеризується політичною стабільністю суспільства, наявністю і
стабільністю нормативної бази підприємницької і інвестиційної діяльності;
економічне середовище, або стабільність національної валюти, темпи росту
інфляції, режим оподатковування, валютного регулювання та контролю, стан
фондового ринку і фінансово-кредитної системи, платоспроможність
внутрішнього ринку; ресурси і інфраструктура, соціально-культурне
середовище, екологія. Сьогодні Україна не здобула серйозних досягнень у
забезпеченні національної конкурентоспроможності та інвестиційної
привабливості [3]. За оцінками Міжнародної фінансової корпорації сьогодні
Україна за інвестиційною привабливістю значно відстає від інших країн. За
показником легкості ведення бізнесу вона посіла 152 місце (зі 183 країн), в
той час як країни нашого регіону посіли значно вищі позиції: Росія – 120,
Казахстан – 47, Молдова – 81, Білорусія – 69, Польща – 62. Зазначимо, що
Україна покращила свої позиції в порівнянні з минулим роком за показником
отримання дозволів на будівництво, подолання неплатоспроможності за
рахунок більш чітких процедур і термінів, а також кращого захисту
кредиторів.
Характеризуючи стан інвестування в економіку України в цілому, його
можна визначити як кризовий в порівнянні з динамічними процесами, що
відбуваються в міжнародній економіці. Сучасні обсяги інвестицій
залишаються недостатніми для кардинального поліпшення економічної
ситуації в країні. Крім того, інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери
економічної діяльності. Так на підприємствах промисловості зосереджено
31,9 % загального обсягу прямих інвестицій в Україну, у фінансових
установах – 33,0% [1].
Варто також зазначити, що за останні роки спостерігається
непропорційний розподіл обсягів залучення інвестицій у регіони України
(рис. 1).
З графіка видно, що обсяг інвестицій в різних областях не може бути
пропорційним, це пояснюється тим ,що в кожній області різний
інвестиційний клімат. Найбільше інвестицій за 2011-2012 рік залучено в місто
Київ, це пояснюється тим, що Київ є сприятливим для вкладення капіталу.
Най менше інвестицій було вкладено в АР Крим, що може означати, що в цій
частині країни склався несприятливий інвестиційний клімат.
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Рис.1. Непропорційний розподіл обсягів залучення інвестицій у регіони
України (млн. грн.)
В цілому статистичні дані та міжнародна інвестиційна позиція України
свідчать, що Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона
не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у
світове господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має
свій відголос в Україні.
Запорукою поліпшення інвестиційного клімату в Україні вбачається
реалізація комплексу заходів за такими напрямками:
-адміністративний – упорядкування дозвільної системи; захист прав
інвесторів і суб'єктів інвестування; протидія корупції та злочинності;
-економічний – макроекономічна стабільність; зважене використання
податкових та митних пільг, а також регулювання цін і тарифів; перегляд
сучасної амортизаційної політики; детінізація капіталів; лібералізація
валютного ринку та руху капіталу; використання державних закупок і
державного замовлення; фінансування науки; стимулювання запровадження
інновацій;
-організаційний
–
розвиток
інвестиційної
інфраструктури;
упорядкування процедур (приватизації, тендерів, оренди); рекламноінформаційна
підтримка
вітчизняних
виробників;
розширення
співробітництва у ланцюгу "бізнес – органи державного управління – органи
місцевого самоврядування – громадськість"; поглиблення державноприватного партнерства в різних сферах діяльності; доступність та захист
інформації;
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-політичний – консолідація зусиль різних політичних партій;
спадковість пріоритетів розвитку економіки; виявлення політичної волі всіх
гілок влади;
-правовий – чіткі, зрозумілі та стабільні "правила гри";
-соціальний – реформування системи соціального забезпечення
населення [3].
З урахуванням вищевикладеного матеріалу можна зробити такі
висновки. Інвестиційний клімат це комплексне відображення сукупності
умов, за яких, з одного боку, інвестору вигідно спрямувати частину власних
тимчасово вільних активів на розвиток певної країни (галузі, регіону,
підприємства), тим самим забезпечуючи позитивний ефект як для учасників
інвестиційного процесу, так і суспільства загалом; з іншого – захищені права
інвесторів. Проблему інвестиційного клімату слід розглядувати на макро-,
мезо- та мікроекономічному рівні, а відтак, слід вести мову про інвестиційний
клімат, відповідно, держави, регіону та підприємства.
Пріоритетними цілями інвестиційної політики слід визначити
розроблення заходів щодо активізації інвестиційної діяльності та мобілізації
фінансових ресурсів, необхідних для інвестування, реалізацію комплексних
державних програм будівництва, забезпечення структурних перетворень та
підвищення ефективності капітальних вкладень, скорочення термінів
окупності витрат.
Висновки. Таким чином, забезпечення сприятливого інвестиційного
клімату в Україні залишається питанням стратегічної важливості, від
реалізації якого залежать соціально-економічна динаміка, фективність
залучення в світовий поділ праці, можливості модернізації на цій основі
національної економіки.
1. Абрамович І. В. Напрями активізації державної політики щодо залучення іноземних
інвестицій в економіку України / І. В. Абрамович // Економіка та держава. – 2006. –
№ 9. – С. 25–27.
2. Мартиновський В. С. Дослідження інвестиційного клімату України / В. С.
Мартиновський // Вісник - Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.
– 2011
3. Мельниченко О. А. Інвестиційний клімат: сутність та напрями його покращення в
Україні / О. А. Мельниченко // Вісник - Національна бібліотека України імені В.І.
Вернадського. – 2012
4. Томарева В. В. Оцінка інвестиційного клімату України та її регіонів / В. В.
Томарева // Держава та регіони. – 2011. – № 4. – С. 56–61. – (Серія "Економіка та
підприємництво").
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Розвиток України на
сучасному етапі характеризується становленням ринкової економіки, її
інтеграції у систему міжнародних економічних відносин. Діяльність кожного
підприємства передбачає наявність засобів виробництва, вони є одним з
найважливіших елементів продуктивних сил. Виробничо господарська
діяльність та фінансовий стан підприємствабагато в чому залежить від
забезпеченості основними засобами та від їх використання. Якісний стан
основних засобів, ступінь їх розвитку, відповідність новим умовам
господарювання і досягнення науково-технічного прогресу визначають рівень
продуктивних сил суспільства, здатність його виробничого апарату
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вирішувати намічені завдання управління. В сучасних умовах постає
проблема найбільш раціонального та ефективного використання їх основних
засобів. Тому актуальною проблемою є визначення ефективності
використання основних засобів виробництв з урахуванням оцінки їх
технічного стану, використання та виявлення резервів їх підвищення, а також
виявлення найбільш важливих чинників, які впливають на зміну рівня
використання основних засобів суб’єктами господарювання. Для
забезпечення конкурентоспроможності підприємства та отримання
необхідної величини прибутку необхідно здійснювати постійний аналіз
ефективності використання основних засобів та досліджувати фактори, які
впливають на цю зміну. Питання ефективності використання є досить
актуальним, адже від нього залежить життєдіяльність підприємства.Все це
зумовлює актуальність даної теми.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та методологічних
підходів до проблеми аналізу основних засобів зробили провідні вітчизняні
вчені-економісти, такі як Ареф’єва О. В., Білуха М.Т., Богацька Н. Т., Бондар
Н.М., Бутинець Ф.Ф., Зайцева О. Б., Ковальов А. І., Крічка Н.М., Мазуркевич
І.О., Палій В.Ф., Подольська В. О., Пушкар М.С. , Рибченко М.Ф., Чумаченко
М.Р. та інші.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основні засоби
підприємства це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у
натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального
виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово
зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом [1,с.44].
Аналіз основних засобів починають із визначення забезпеченості ними
підприємства, одного із найважливіших чинників підвищення ефективності
виробництва.
Наступним етапом аналізу є дослідження змін, які відбулися в
структурі основних фондів. При аналізі обсягу, структури та динаміки
основних засобів необхідно враховувати, що різні види основних засобів
беруть різну участь у процесі господарської діяльності підприємства.
Виробнича потужність визначається лише величиною промислововиробничих основних засобів.
Аналіз змін структури основних фондів проводиться методом
порівняння питомої ваги кожної групи основних фондів на кінець звітного
періоду з аналогічними даними на початок періоду [2,с.58] .
На прикладі підприємства ПАТ «Констар» проведемо даний аналіз,
наведений в табл. 1 [1,с.44].
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Таблиця 1
Аналіз структури основних засобів ПАТ «Констар»
Основні
2011
2012
Відхилення
засоби, тис.
сума, питома сума, питома абсолютне, відносне,%
грн.
тис.
вага,%
тис.
вага,%
тис.грн.
грн.
грн.
1.Виробничі:
в т.ч.
-будівлі та
2569
52,41
2454
56,28
-115
+38
споруди
-машини та
2221
45,31
812
41,56
-409
-3,75
обладнання
-транспортні 101
2,06
84
1,93
-17
-0,13
засоби
2.Інші
11
0,22
10
0,23
-1
0,01
Усього
4902
100
4360
100
-542
Наведені дані таблиці 1 показують, що найбільшу питому вагу в складі
основних фондів становлять будівлі та споруди, їх питома вага збільшилась
на 3,88 %. Зменшилась частка машин, обладнання і транспортних засобів,
відповідно, на 3,75 та 0,13 %. Загальна вартість основних виробничих фондів
зменшилась на 542 тис. грн. У подальшому поглибленому аналізі необхідно
звернути увагу на те, які види активної частини основних фондів упроваджені
на підприємстві, та проаналізувати питому вагу активної і пасивної частин
основних виробничих фондів у загальній їх вартості. Наступним етапом
дослідження є аналіз ефективності використання основних засобів на
підприємстві. Для підвищення ефективності використання основних засобів
необхідно
випереджальними
темпами
проводити
реконструкцію
виробництва, створювати умови для інтенсивних інвестицій, замінювати
застарілі технології новими, конкурентоспроможними
Наявність, рух та динамікуосновнихзасобівможнапростежити за
допомогою таблиці 2 [3,с.75]. Для підвищення ефективності виробництва
темпи зростання активної частини основних засобів мають випереджати
темпи зростання пасивної їх частини, а зростання кількості машин і
обладнання — темпи зростання інших видів активної частини основних
засобів.
Методом порівняння звітних даних у таблиці 2 ,які показують вартість
основних засобів на початок і кінець планового періоду, проводять аналіз
засобів. Відношенням окремих видів основних засобів до загальної вартості
визначається їх структура. Порівнюванням структури основних засобів на
початок і кінець звітного періоду можна виявити динаміку її змін і відхилень.
Так,
за
данимитаблиці
2
вартістьосновнихзасобів
на
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підприємствізросла на 130 тис. грн (2081 – 1951), або на 7 %, у тому
числіосновнихвиробничихзасобів — на 160 тис. грн (1981 – 1821), або на 9 %.
Збільшиласьчасткаосновнихвиробничихзасобів у загальнійкількості на 2,6 % і
відповіднозменшиласьчастканевиробничихзасобів
(наприклад,
відбуласяприватизаціяжитлового фонду), а такожзначнозбільшиласьпитома
вага активноїчастинизасобів (від 48,84 % до 53,0 %).
Для забезпечення відтворення основних виробничих засобів важливе
значення має вивчення їхнього стану та використання, що є важливим
фактором підвищення ефективної діяльності підприємства.
Проаналізувавши динаміку та структуру основних засобів, необхідно
розглянути
технічний стан засобів. Показники стану й ефективності
використання основних засобів можна об'єднати в три групи [4,с.63] :
1) забезпечення підприємства основними засобами;
2) стан основних засобів;
3) ефективність використання основних засобів.
Таблиця 2
Наявність, рух та динамікаосновнихзасобів ПАТ «Констар»

питома вага,%

тис. грн.

питома вага,%

тис. грн.

питома вага,%

Наявність
на кінець
звітного
періоду

тис. грн.

Вибуття
за звітний
період

питома вага,%

Промислововиробничі :
Активні
фонди
Виробничі
фонди інших
галузей
Невиробничі
основні
фонди
Усього

Надходження
за звітний
період

тис. грн.

Основні
засоби

Наявність
на початок
звітного
періоду

Відхитлення
тис. грн.

821

93,3

250

92,6

90

64,3

1981

95,2

160

53

48,84

25

83,3

75

53,5

1103

53

44

-

-

-

-

-

-

-

30

6,7

20

7,4

50

35,7

100

4,8

-30

951

100

270

100

140

100

2081

100

130

-

Для підвищення ефективності використання основних засобів
необхідно
випереджальними
темпами
проводити
реконструкцію
виробництва, створювати умови для інтенсивних інвестицій, замінювати
застарілі технології новими, більш конкурентоспроможними, намагатися
зменшувати час простоїв обладнання шляхом введення прогресивних
організаційних і технологічних заходів, застосовувати оптимальний графік
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роботи підприємства, впроваджувати заходів НТП, постійно підвищувати
кваліфікацію робочого персоналу, яке забезпечує більш ефективне і дбайливе
поводження з обладнанням, приділяти увагу стимулюванню та заохоченню
робітників.
Висновки. Отже, основні засоби є невід'ємною частиною будь-якого
підприємства, і від підвищення ефективності їх використання залежать
важливі показники його діяльності, такі як фінансове положення й
конкурентоспроможність на ринку, саме тому необхідно приділяти якомога
більше уваги даному питанню та шляхам його вирішення.
1. Бондар Н.М. Проблеми аналізу ефективності використання основних засобів
підприємства / Н.М. Бондар // Економічний аналіз : теорія і практика, - 2011. - № 12.
– с.44.
2. Ковальов А.І. Основи економічного аналізу на промисловому підприємстві / А.І.
Ковальов // Економіка і прогнозування, - 2012. - № 29. – с. 58.
3. Мазуркевич І.О. Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства /
І.О. Мазуркевич // Економічний аналіз : теорія і практика, - 2012. - № 10. – с. 75.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Важливим
завданням сучасності для нашої країни є курс на європейську інтеграцію,
який передбачає необхідність реформування громадянського суспільства,
державних інститутів, а також збалансування вітчизняного законодавства до
європейського. Успішно досягти такі заходи неможливо шляхом звичайного
копіювання зарубіжного досвіду без урахування реального стану справ в
Україні. Для виявлення тенденцій та закономірностей суспільного розвитку в
обов’язковому порядку необхідно здійснювати фундаментальні наукові
дослідження, в тому числі в конкретних сферах життєдіяльності. Це
безпосередньо стосується і аудиту, як складової частини фінансового
контролю в нашій державі [2].
З врахуванням реалій сучасного розвитку недостатньо вивчати аудит
тільки з позиції формальної логіки без з’ясування його різноманітних та
суперечливих властивостей. Існує необхідність розглянути аудит, як складне
суспільне відношення керуючись законами діалектики.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Наукові праці з цього питання присвятили такі зарубіжні вчені –
Робертсон Дж., Аренс А., Лоббек Дж., Шараф Х. А. та інші. Філософська
проблематика аудиту ще не знайшла належної уваги з боку вітчизняних
вчених. Вітчизняні вчені, Бодюк А. В, Бутинець Ф. Ф., Давидов Г. М., Дорош
Н. І., Зубілевич С., Калінська Т. А., Редько О. Ю., Румянцев С., Тимко Й. П.,
Янчева Л. М. та інші в основному зосереджені на проведенні аналізу
зарубіжного досвіду та його запровадженню у вітчизняну практику. На
сьогоднішній день наукових праць, що розкривають цю тему явно бракує. В
працях Робертсона Дж. К., Аренса А., Адамса В., Лоббека Дж. та інших
сформульовані відповідні постулати аудиту, які відзначають наявність
протиріч і конфліктів в аудиторській діяльності. Разом з тим,
фундаментальний та ґрунтовний аналіз філософії аудиту та його сутності з
позиції законів діалектики проведено не було [4].
Цілі статті. Метою статті є висвітлення сутності взаємозв’язку законів
діалектики з аудитом.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Як свідчать реалії
175

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

сучасного розвитку, недостатньо вивчати аудит сам по собі в одному і тому ж
відношенні без з’ясування його різноманітних та суперечливих властивостей,
керуючись тільки формальною логікою, що спирається на закони тотожності,
несуперечності та інші. Назріла необхідність розглянути аудит в різних
відношеннях, як складне соціальне явище, в аспекті діалектичної логіки та
інших законах і категоріях філософії.
З вищевикладеного випливає, що не зайвим буде звернути увагу на такі
закони діалектики, як закон єдності і боротьби протилежностей, закон
взаємного переходу кількісних змін у якісні та закон заперечення заперечення
[5].
Закон єдності і боротьби протилежностей відображає внутрішнє
джерело руху розвитку природи, суспільства та свідомості. Відповідно до
цього закону першопричиною будь-якого руху та розвитку є внутрішні
суперечності, що притаманні всім предметам і явищам об’єктивної дійсності.
Нерозривна та постійна взаємодія протилежностей призводить до взаємного
переходу однієї сторони суперечності в іншу, а тим самим до постійної
боротьби між ними та формування відносної єдності. В кінцевому результаті
боротьба протилежностей веде до вирішення суперечностей та переходу їх до
якісно нової суперечності, а тим самим до розвитку предметів та явищ з
позитивними чи негативними змінами.[11, с.106]
Якщо закон єдності і боротьби протилежностей характеризує
внутрішнє джерело процесу розвитку, то закон взаємного переходу
кількісних змін у якісні вказує на сам механізм руху та розвитку. Зокрема
відповідає на питання: яким чином розпочинається зміна речей або явищ та
яких форм вона набуває при переході від старого до нового. В аспекті цього
закону категорія «якості» розглядається як сукупність властивостей речі або
явища, що обумовлюють відносну стійкість та відмінність від інших
предметів або явищ, які в свою чергу формують відповідну визначеність речі
або явища. Категорія «кількість» відображає певні параметри речі або явища
у вигляді величини, обсягу, темпу руху, інтенсивності розвитку та тривалості
існування. .[7]
Закон заперечення заперечення вказує на напрямок і форми розвитку в
результаті єдності сталості і змінності, виникнення нового на основі старого,
закономірного зв’язку між тим, що заперечується і тим, що заперечує. Така
спадкоємність відбувається об’єктивно, як діалектичне заперечення
властивостей старого і утвердження властивостей нового. .[1, с.565]
Всі зазначені вище закони діалектики в своїй основі ґрунтуються на
такому філософському принципі пізнання об’єктивної дійсності, як принцип
протиріч.
Пізнавальний напрямок щодо встановлення протиріч та їх
філософського аналізу в повній мірі стосується аудиту та аудиторської
діяльності. За своєю суттю аудиторська діяльність і сам аудит є не що інше,
як суспільне відношення, джерелом розвитку якого виступає соціальне
176

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

протиріччя.
Діалектичну сутність аудиту необхідно розглядати, як соціальне
протиріччя стосовно перевірки фінансової звітності сторонами якого
виступають аудитори, адміністрація підприємства, що складає фінансову
звітність, замовники аудиту та інші користувачі фінансової звітності. Ядром
цього протиріччя є стосунки між зазначеними суб’єктами з приводу самої
перевірки фінансової звітності з метою встановлення її достовірності,
повноти та відповідності законодавству шляхом з’ясування наявності чи
відсутності перекручень фінансової звітності, обумовлених шахрайством або
помилкою. Протилежності породжують соціальний конфлікт. В сфері аудиту
він може мати свідомий чи стихійний характер.
У зв’язку з цим, об’єктивну відповідь на питання стосовно того,
наскільки конфлікт аудитора і адміністрації не є неминучий та чи завжди
існує ймовірність зіткнення інтересів аудитора та керівників підприємства,
можливо надати виключно з позиції розглянутих вище основних законів
філософії.
Визнання такого факту, що сутність аудиту, як суспільного
відношення, становить соціальне протиріччя, говорить про те, що зазначене
протиріччя в обов’язковому порядку набуде стану соціального конфлікту за
умови виявлення аудитором суттєвих викривлень фінансової звітності,
обумовлених шахрайством або помилкою.
З урахуванням обставин аудит та аудиторська діяльність, як соціальне
протиріччя, що має вагоме суспільне значення, в обов’язковому порядку
підлягає нормативному регулюванню [8].
Взагалі, стосовно зародження і становлення аудиту існує багато різних
поглядів. Основні теоретичні концепції виникнення аудиту в його
класичному стані орієнтуються на вивченні декількох проблемних ситуацій,
які за своїм змістом відображають не що інше, як певне соціальне протиріччя.
Перша концепція ґрунтується на тому, що існує конфлікт інтересів між
власниками і керуючими компанії. Аудитор в таких випадках виступає в ролі
третейського судді, що засвідчує порядність керуючих щодо складання
фінансової звітності. Друга концепція відображає те, що кожен інвестор
компанії не впевнений у достовірності фінансової звітності. У зв’язку з цим
виникає необхідність підтвердження її достовірності аудитором. Третя
концепція розглядає психологічне підґрунтя стосовно мотивацій поведінки
керуючих, інвесторів, власників та інших користувачів фінансової звітності.
За наявності аудиторської перевірки управлінський персонал буде більш
ретельно ставитися до ведення бухгалтерського обліку. В наслідок цього
довіра до фінансової звітності з боку власників та користувачів значно
підвищиться.
З розвитком аудиторської діяльності відбувалось посилення вимог до
аудитора, розширення його повноважень, що сприяло появі концепцій
незалежності аудитора, професійного скептицизму, ризику суттєвого
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викривлення, достатньої впевненості, відповідальності за викривлення
фінансової звітності, обумовлених шахрайством або помилкою, контролю
якості та інших.
Аудиторська діяльність набула провідної ролі в боротьбі з такого роду
соціальними конфліктами, як перекручення фінансової звітності у вигляді
шахрайства [3, 9, 10, 11]. Зазначена функція аудиту з другорядних
перетворилась на основну. На цьому етапі діалектичний розвиток аудиту
продовжується на якісно новому рівні.
Дж. К. Робертсон у своїх працях визначив основні постулати аудиту,
однак вони мають формальний характер. Ці постулати відображають аудит на
рівні певних явищ, на яких не простежується діалектика єдності і
різноманіття відповідно до його сутності, як протиріччя [6]. За будь-яких
умов постулати аудиту повинні виступати зовнішнім виявленням сутності. В
наслідок чого і виникає необхідність сформулювати наступні постулати
аудиту:
1.Фінансова звітність, яка за зовнішніми ознаками відповідає
встановленим вимогам, може містити викривлення, обумовлені шахрайством
або помилкою.
2.Особи, що винні у викривленні фінансової звітності спроможні
протидіяти аудитору щодо виявлення та оприлюднення таких викривлень.
3.В наслідок протидії аудитору у належному виконанні своїх
службових обов’язків виникають конфлікти, вирішення яких потребує
адекватних заходів реагування з боку аудитора та інших повноважних осіб.
4.Встановлення наявності чи відсутності викривлень фінансової
звітності вимагає від аудитора діяти незалежно з дотриманням професійного
скептицизму, який дозволяє критично оцінити аудиторські докази та досягти
достатньої впевненості.
5.В якості доказів дозволяється використовувати будь – яку реально
існуючу та допустиму інформацію, на підставі якої аудитор може
встановлювати наявність чи відсутність перекручень фінансової звітності.
6.Доказ та оцінка фінансової інформації, отриманої аудитором на
основі аналізу ймовірних взаємозв’язків, не може ґрунтуватися на
припущеннях.
7.Об’єктивна та всебічна перевірка аудитором фінансової звітності
можлива з достатньо високим але не абсолютним рівнем впевненості, з
помірною впевненістю щодо огляду фінансової звітності, на умовах
узгоджених процедур та консультацій, які виконуються аудитором без
висловлення впевненості стосовно наявності чи відсутності перекручень
фінансової звітності.
8.Достатній рівень впевненості аудитора не виключає ризику того, що
виконані належним чином аналітичні та інші процедури не дадуть змоги
виявити реально існуючі викривлення фінансової звітності.
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9.Аудитор несе відповідальність за навмисно завдані збитки у випадку
неправомірного висловлення впевненості у тому, що фінансова звітність не
містить викривлень внаслідок шахрайства або помилки, а також за
порушення норм професійної етики та договірних зобов’язань.
10.
Особливий статус аудитора вимагає суспільного нагляду та
контролю за аудиторською діяльністю.
Виокремленні постулати аудиту знайшли певне відображення в
Міжнародних стандартах аудиту, а також у Законі України «Про аудиторську
діяльність» прийнятому у 22 квітні 1993 році.
Висновок. Розвиток аудиту в Україні супроводжувався багатьма
соціальними конфліктами, такими як: процес створення Спілки аудиторів
України та прийняття Закону України «Про аудиторську діяльність», що мали
противників в особі деяких структурних підрозділів Міністерства фінансів;
написання неправомірних постанов Верховної Ради України, що фактично
зупинили норму закону щодо обов’язкового проведення аудиту, це визвало
обурення та велику кількість протестів, після яких він поновив свій статус,
хоча і досить в обмеженому вигляді; спроба утворення Комітету з питань
аудиту, якому планувалося передати певні повноваження Аудиторської
палати України, намагання щодо підпорядкування аудиту державним органам
влади та багато інших.
Окреслений вище розвиток аудиту в Україні переконливо свідчить про
його підкореність законам діалектики, сутність, характерні риси та зв’язки
яких необхідно вивчати, поглиблювати і всебічно аналізувати.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Продовольча безпека
України залежить від належного функціонування аграрного сектора
економіки. Перш за все, варто зазначити, що сільське господарство будь-якої
країни було і залишається основною продовольчою галуззю народного
господарства. Сільське господарство - це сфера виробництва, де кредитні
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відносини відіграють вирішальну роль. Аграрні підприємства України з
метою ефективного функціонування гостро потребують оновлення
матеріально-технічної бази [1]. Не є таємницею те, що для вітчизняних
суб’єктів господарської діяльності грошові ресурси досить часто є дефіцитом,
а велика частка дебіторської і кредиторської заборгованостей свідчить, що
ними знайдено простий і доступний спосіб їх поповнення та можливість
ухилення від сплати податків, а саме в умовах обмеженості власних джерел
фінансування вітчизняні сільськогосподарські підприємства активно почали
використовувати довгострокові та короткострокові, банківські та небанківські
кредити [5].
Нині основним видом кредитного обслуговування аграрних
підприємств є банківські кредити короткострокового характеру. Але
повністю задовольнити попит сільськогосподарських товаровиробників на
кредитні ресурси вони не здатні повною мірою.
Кредит для аграріїв є одним із найважливіших зовнішніх джерел
інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств поряд із
бюджетним фінансуванням. «Кредитними відносинами нині пронизані всі
стадії процесу відтворення — від інвестування та міжгалузевого переливання
капіталів до реалізації товару, розподілу та перерозподілу доходів» [2].
Серед основних чинників економічного зростання сільського
господарства важливе місце займає кредитне забезпечення економіки
України. Роль кредиту є об’єктивною необхідністю, без якого галузь як
товаровиробник не може існувати. На сьогоднішній день, за умов
обмеженості бюджетних коштів, інвестиційної непривабливості аграрного
виробництва для інвесторів, кредити комерційних банків є єдиним реальним
джерелом покриття потреби сільськогосподарських підприємств у кредитних
ресурсах. Нині вирішити проблему кредитування сільськогосподарських
підприємств, пов’язану із залученням кредитних ресурсів в АПК, одним
заходом неможливо – необхідно знайти системний підхід до
агропромислового виробництва який би максимально врахував його
специфіку як суб’єкта кредитування.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Багато вчених займаються дослідженням банківського
кредитування сільського господарства: М. Бодрецький, О.Є. Гудзь, М.Я.
Дем’яненко, С.М. Колотуха, та інші. Але це питання й досі залишається
невирішеним, незважаючи на численні наукові розробки, і потребує
досконалого аналізу.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З розвитком ринкової
економіки, перебудовою кредитних відносин держава обмежила свій вплив на
процес кредитування банками аграрного сектора економіки. Банки становлять
невід'ємну частину грошового господарства. В умовах ринку банки стають
одним із основних, ключових елементів економічного регулювання. Тому
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особливу роль відіграють кредити для стабільного функціонування
виробничого процесу сільськогосподарських підприємств [ 2 ] .
Кредитування сільського господарства характеризується певними
особливостями, що пов’язані зі специфікою цієї галузі. До основних ознак
кредитування сільськогосподарських підприємств можна назвати такі як:
- підвищена ризикованість кредитного портфеля, пов’язану з
нестабільністю сільськогосподарського виробництва;
- залежністю платоспроможності позичальників від урожайності
рослин, продуктивності тварин, погодних умов, технологій, які
використовуються позичальником;
- погіршення фінансового стану позичальника, що може призвести до
непогашення кредиту.
Ці особливості сприяють досить активній участі держави в кредитних
відносинах у сільському господарстві України (безпосереднє надання
державою поворотних позикових коштів на пільгових умовах та часткова
компенсація державою відсоткових ставок за кредитами комерційних банків).
В Україні сільськогосподарські товаровиробники значною мірою
залежать від кредитів, особливо на етапі розвитку. [3]. Сучасний етап
розвитку кредитних відносин комерційних банків з аграрним сектором
економіки характеризується позитивними тенденціями (рис. 1).
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Рис. 1. Залучення кредитних ресурсів підприємствами АПК (за період
2009–2010 рр.), млн. грн. [4]
Підприємствами агропромислового комплексу у 2010 році залучено
кредитів на суму 9697,5 млн. грн. (на 68,4 % більше від залучених у 2009
році), з них найбільше короткострокових – 6636,6 млн. грн. Кредити залучили
2238 підприємств. Із загального обсягу отримано 1448,7 млн. грн. пільгових
кредитів, що залучили 59 підприємств, з них короткострокових – 622,4 млн.
грн., середньострокових – 99,3 млн. грн., довгострокових – 727,1 млн.
гривень. Відсоткові ставки, за якими банки кредитували підприємства,
коливались в межах 15-38 відсотків. Обсяг пільгових кредитів, залучених у
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2006-2009 роках, за якими отримано компенсацію відсоткової ставки у 2010
році, становить 3386,1 млн. грн.
Сільськогосподарським підприємствам порівняно з підприємствами
інших галузей важче отримати доступ до кредитних ресурсів. Найбільшою
проблемою є загальна слабкість та обмежений характер фінансового ринку
України. В Україні лише зараз починає розвиватися інститут комерційної
іпотеки, іпотеки під заставу житла, і пройде ще певний час, поки з'явиться
земельна іпотека.
Комерційні банки надають сільськогосподарським підприємствам в
основному короткострокові кредити, які використовуються для поточного
операційного забезпечення господарської діяльності. Недостатня доступність
короткотермінових кредитів протягом усього виробничого циклу, особливо
позик, які надаються без забезпечення або позик на придбання оборотних
засобів, перешкоджає належному ресурсному забезпеченню багатьох
товаровиробників, що є причиною низької врожайності культур в українських
сільськогосподарських підприємствах, невисокого рівня їх доходів [1].
Зростанню
обсягів
і
поліпшенню
умов
кредитування
сільськогосподарської продукції сприятиме застосування ринкових методів
стимулювання кредитної активності комерційних банків, які враховують
інтереси суб’єктів кредитних відносин. Йдеться про необхідність податкового
стимулювання кредиторів, які здійснюватимуть окремі види довгострокових
(понад 5 років) кредитів, зокрема у впровадженні нових ресурсозберігаючих
технологій та кредитування пріоритетних напрямків.
Кредитування
сільськогосподарських
підприємств
банками
здійснюється у кілька етапів [5]:
1. Покупець надає в банк заяву на кредитування, в якому зазначає
назву продавця, основні реквізити контракту та вид сільськогосподарської
техніки.
2. Банк обговорює з продавцем можливість кредитування контракту і
надає згоду про кредитування.
3. Продавець надає покупцю проект контракту.
4. Продавець звертається до страхової компанії з проханням про
страхування угоди.
5. Покупець надає в банк проект контракту, банк приймає рішення
щодо кредитування.
6. Укладається контракт між продавцем та покупцем про купівлю
сільськогосподарської техніки.
7. Страхова компанія приймає рішення про страхування даної угоди та
повідомляє своє рішення банку і покупцю.
8. Продавець поставляє сільськогосподарську техніку покупцю і надає
документи для сплати в банк.
9. Банк-кредитор сплачує суму поставки продавцю.
10. Покупець сплачує за кредит банку.
183

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

Слід зазначити, що дієвим є застосування даного методу кредитування
для фінансового забезпечення оновлення сільськогосподарської техніки й
обладнання, що, у свою чергу, призведе до підвищення рівня якості
сільськогосподарського виробництва та якості життя селян. Проте, коли
фінансових ресурсів вистачає лише на покриття виробничих витрат, а
ресурсів на оновлення необоротних активів не вистачає, таке кредитування є
шляхом виходу з критичної ситуації, яка склалася на сільськогосподарських
підприємствах. У результаті укладання контрактів на придбання
сільськогосподарської техніки та фінансування за рахунок кредитних
ресурсів банків оптимізуються власні оборотні кошти, які можуть бути
спрямовані на розвиток та розширення виробництва, подальше оновлення
матеріально-технічної бази, збільшення обсягу фінансових ресурсів
сільськогосподарського підприємства.
Розвиток кредитних відносин вимагає від сільськогосподарських
підприємств створення механізмів, спрямованих на зниження ризику
фінансових витрат, які значно залежать від фінансового стану контрагентів,
своєчасності виконання ними своїх фінансових зобов’язань і добросовісності
їхньої поведінки на ринку. Відновлення ділової репутації та позитивного
іміджу сільськогосподарських підприємств у співпраці з банківськими
установами багато в чому зумовлюється ступенем прозорості, який включає
достовірність, своєчасність та повноту розкриття їхньої фінансової
інформації. З цією метою в багатьох країнах із розвинутою економікою
створені так звані кредитні бюро, які надають інформацію пре минулі не
повернуті та прострочені кредити —"чорні" списки. У деяких країнах
кредитні бюро, крім згаданих даних, надають ще інформацію про активи та
пасиви позичальника, гарантії, структуру заборгованості по термінах і часу
погашення, його зайнятості та історії бізнесу — "білі" списки [2].
Головними
проблемами,
які
пов'язані
з
кредитуванням
сільськогосподарських
виробників,
досі
залишаються
низька
кредитоспроможність
сільськогосподарських
підприємств,
слабкість
банківської системи України, нерозвиненість небанківських інститутів
кредитування (зокрема, кредитних спілок) [3].
Висновки.
Таким
чином,
проблема
кредитоспроможності
сільськогосподарських товаровиробників частково вирішується державною
допомогою шляхом компенсації відсоткових ставок за кредитами
комерційних банків. Однак досі залишаються проблеми, пов'язані з
недостатністю заставного майна в сільгоспвиробників.
Отже, для вирішення поставлених проблем, перш за все, необхідно
здійснити ряд заходів, зокрема:
1. Підвищення
ефективності
взаємодії
кредиторів
та
сільськогосподарських підприємств;
2. Зниження процентних ставок за кредитами;
3. Встановлення гарантій вчасного отримання позичкового капіталу
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на взаємовигідних умовах;
4. Інституціональний розвиток кредитної інфраструктури.
Розширення регіональної мережі комерційних банків, а також
забезпечення товаровиробників достовірною інформацією про ринок
кредитних ресурсів дасть змогу ефективно запрацювати кредитній системі.
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Ключові слова: економічний аналіз, управлінський аналіз, функції управління,
аграрний менеджмент.

Sholom L.
MANAGEMENT ANALYSIS AS A FUNCTION OF MODERN
MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
The article considers the nature of management analysis and proved its place and
importance in the system of management of agricultural enterprises.
Keywords: economic analysis, management analysis, functions of management,
agricultural management.
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Шолом Л.А.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ФУНКЦИЯ СОВРЕМЕННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены вопросы сущности управленческого анализа и
обосновано его место и значимость в системе менеджмента аграрных предприятий.
Ключевые слова: экономический анализ, управленческий анализ, функции
управления, аграрный менеджмент.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах ринкової
економіки, коли господарюючому суб’єкту надано повну економічну,
фінансову та юридичну самостійність, виникає нагальна потреба в посиленні
функцій організації, регулювання та управління на рівні підприємства. Для
прийняття оперативних і тактичних рішень по управлінню підприємством і
його структурними підрозділами керівникам (менеджерам, управлінцям)
необхідна своєчасна, достовірна та аналітична інформація. Створення
системи управління, породженої закономірностями реалізації ринкових
принципів господарювання, яка була б здатна вивести економіку АПК на
шлях ефективного розвитку і забезпечити вирішення економічних і
соціальних проблем, потребує реалізації її аналітичної функції та
можливостей управлінського аналізу.
Формування науково обґрунтованої системи управлінського аналізу є
одним із перспективних напрямів дослідження, адже це забезпечить гнучкість
у підготовці та прийнятті управлінських рішень, повнішу реалізацію
можливостей швидко перебудовуватись і реагувати на зміни зовнішнього та
внутрішнього середовища, не втрачаючи здатності використовувати умови,
що відкриваються інноваціями і ринком.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теоретичні, організаційні та методологічні засади управлінського
аналізу знайшли відображення у працях відомих українських і зарубіжних
учених-економістів М.І. Баканова, І.І. Каракоза, А.Н. Кашаєва, Л.І. Кравченка,
А.І. Муравйова, В.В. Осмоловського, Н.А. Русак, В.І. Самборського, Р.В. Федоровича,
А.Д. Шеремета, Є.В. Мниха, Г.В. Савицької, І.Г. Старічкова, В.І. Стражева,
М.Г. Чумаченка, С.І. Шкарабана, Л.Д. Яхніна та ін. Критичне вивчення робіт
названих авторів дало можливість поряд з відзначенням їх цінності виявити
недостатність розв’язання теоретичних, методичних та організаційних питань
системи управлінського аналізу саме на сучасному етапі розвитку економіки
в умовах глобалізації і світової кризи.
Учені економісти–аналітики досліджували використання економічного
аналізу в управлінні у двох напрямах: з позиції функції управління та з
позиції процесу управління. Обґрунтовуючи місце економічного аналізу в
управлінні з позиції функції управління, певна група вчених [1-8] виділяє
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його в самостійну функцію управління, цю точку зору поділяємо і ми, інша –
вважає його складовою частиною (елементом) однієї чи кількох функцій
управління або засобом здійснення інших функцій управління.
Цілі статті. Метою статті є визначення сутності та обґрунтування
управлінського аналізу як функції менеджменту аграрних підприємств.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Управлінська
діяльність ─ один із важливих факторів функціонування та розвитку
регульованого об’єкта. Незалежно від того, яку роль відіграє управління на
певному етапі існування економічної системи або в тих чи інших соціальноекономічних умовах, його перетворення завжди зумовлено загальним
напрямом розвитку суспільства. Об’єктивна потреба посилити інформаційноаналітичні функції управлінського обліку, ліквідувати розрив між
можливостями
інформаційної
системи
й
потребами
управління
підприємством обумовлює необхідність розвитку системи управлінського
аналізу аграрних підприємств.
Ще на початку 60-х років економічний аналіз визначається багатьма
вченими як функція управління підприємством та його структурними
підрозділами. Досвід використання економічного аналізу в управлінні
знайшов висвітлення в окремих роботах [1,2,3,9,10,11,12]. Дослідження
наукових праць цього часу свідчить, що характерним для них є поглиблення
методики економічного аналізу для комплексного вивчення господарської
діяльності, скорочення досліджуваного періоду (підвищення оперативності),
широке використання економіко-математичних методів й обчислювальної
техніки.
В економічній науці не існує єдиної точки зору щодо виділення
функцій управління Так, основоположник процесного підходу до управління,
французький учений А. Файоль вважав, що існує п’ять вихідних функцій
управління: прогнозування і планування, організація, розпорядження,
координація та контроль [13].
Ряд авторів відносять до загальних функцій управління планування,
організацію, облік і контроль, аналіз, регулювання [14,с.75].
М.І. Баканов, А.Д. Шеремет стверджують, що до загальних
головних функцій економічного управління належать інформаційне
забезпечення управління, аналіз, планування, організація управління,
контроль [15, c.192].
Г.В. Савицька констатує: ―Відомо, що система управління складається
із таких взаємозв’язаних функцій: планування, облік, аналіз і прийняття
управлінських рішень‖ [16, c.16].
На думку І.Н. Герчикової, оптимальний набір містить такі функції:
планування, організація, розпоряджування (командування), мотивація,
керівництво, координація, контроль, комунікація, дослідження, оцінка
прийняття рішень, представництво і ведення переговорів або укладання угод
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[17, c.480],
Й.С. Завадський до загальних функцій управління, що є обов’язковими
для всіх підприємств, кооперативів, асоціацій, товариств, компаній відносить
планування, організацію, регулювання і координацію, мотивацію, облік і
контроль [18, c.53].
Отже, управління як система функцій має забезпечити організацію
ефективного, конкурентоспроможного виробництва в умовах мінливого
зовнішнього й внутрішнього середовища. Тут на перший план висуваються
гнучкість й адаптивність управління до постійно змінюваного середовища;
системність – розгляд господарської одиниці як відкритої системи (комплексу
взаємопов’язаних та взаємозалежних частин, організованих таким чином, що
продукт є єдиним цілим), а це передбачає динамічну взаємодію системи зі
своїм середовищем оточенням; використання ситуаційного підходу враховує
конкретний набір обставин (ситуацій), які впливають на функціонування
організацій в даний момент часу.
Об’єктивною рисою розвитку підприємства як відкритої системи є
кризові явища, які виявляються у формі різкого загострення протиріч, що
виникають у процесі взаємодії окремих елементів економічної системи між
собою та зовнішнім середовищем. Система антикризового управління має
спрямовуватися на посилення інтеграційних процесів, які дають змогу
концентрувати зусилля й ефективніше використовувати потенціал
підприємства. Вона характеризується такими особливостями: мобільністю і
динамічністю використання ресурсів, проведення змін, реалізації
інноваційних програм; використання програмно-цільових підходів у
технологіях опрацювання та реалізації управлінських рішень, підвищення
чутливості до фактора часу в процесах управління; посилення уваги до
процесу вироблення управлінських рішень і вибору альтернатив поведінки та
діяльності (зокрема, в оцінці наслідків, використання при розробленні й
реалізації рішень антикризових критеріїв якості [19, с.288].
Ефективність формування та реалізації нової управлінської парадигми
може бути забезпечена тільки за рахунок видозміни її функцій. Отже,
відбиваючи конкретний зміст управлінської діяльності, спрямованої на
розв’язання специфічних і різноманітних проблем взаємодії між різними
підсистемами підприємства як відкритої системи, функції управління повинні
постійно модифікувати як під впливом об’єктивних вимог (загальних цілей і
завдань функціонування та розвитку господарської одиниці в конкретних
умовах зовнішнього середовища), так і під впливом внутрішніх
закономірностей їх удосконалення та вимог розвитку інших функцій. Кожна
функція втілює якусь мету управління.
В.К. Савчук детально обґрунтував концепцію аналітичної функції
менеджменту за допомогою матриці, в якій подано види діяльності
підприємства (соціальна й економічна, маркетингова, постачальницька,
виробничо-технологічна, збутова, фінансова) та функції і стадії менеджменту.
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Автор довів, що для аналітичної функції такими стадіями є розпізнавання
(попередня оцінка ситуації), прогноз і діагноз [20, с.12].
Таким чином, мета управлінського аналізу як функції управління ─ на
основі системи об’єктивних і суб’єктивних (зовнішніх та внутрішніх)
факторів, що характеризують соціально-економічні явища й господарські
процеси, зробити своєчасну й реальну їх оцінку та виявити відхилення від
рівня досягнення накресленої мети, обґрунтувати можливі результати й
наслідки, зменшити ризик, пов’язаний з вибором управлінських рішень.
Отже, аналіз є однією із головних функцій управління, займає проміжне місце
між функцією інформаційного забезпечення управління та функцією
прийняття управлінських рішень.
Вироблення управлінських рішень — складний процес, який не можна
успішно виконати за стандартними формулами. Керівник має поєднувати
розуміння істин і багатозначності численних варіацій, з допомогою яких
розрізняють ситуації. Це дасть йому змогу зробити серію правильних виборів
із кількох наявних можливостей, тобто прийняти правильне управлінське
рішення, яке не матиме негативних наслідків. З метою забезпечення
цілеспрямованості й організованості функціонування системи менеджменту,
управлінський аналіз має сприяти тому, щоб вироблені управлінські рішення
відповідали таким вимогам: реальність, оптимальність, якісність,
об’єктивність, своєчасність.
Висновки. Одним з основних завдань аграрного підприємства є
вдосконалення управління в цілях підвищення ефективності виробництва та
досягнення більшого рівня рентабельності. Управлінський аналіз в системі
сучасного менеджменту є тією складовою, яка забезпечує можливість
оперативно і з великим ступенем деталізації отримувати інформацію про хід
діяльності у всіх її аспектах, визначати стан і траєкторію руху активів і
капіталу підприємства, попереджувати ризикові ситуації і суттєво впливає на
ефективність прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень.
Отже, можна зробити узагальнюючий висновок, що думки українських і
зарубіжних вчених економістів-аналітиків щодо теоретичних основ
управлінського аналізу не є одностайними. Відмінність підходів можна
пояснити насамперед відмінністю філософських поглядів учених на
пояснення сутності аналізу. Як результат предмет і завдання його
розроблялися у різних аспектах, з тією чи іншою мірою конкретності, порізному визначається й місце аналізу в в системі менеджменту.
1.

2.
3.

Аналіз і контроль в управлінні сільськогосподарським виробництвом /
П.І.Гайдуцький , С.С.Габор , П.Т.Саблук, В.В.Стечишин. – К.: Урожай, 1986. –
104 с.
Баканов М.И, Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности.-М.:
Финансы и статистика, 1987.- 287 с.
Барнгольц С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности на

189

Студентський науковий вісник. Серія «Економічні та гуманітарні науки».
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

современном этапе развития. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 214 с.
Каракоз И. И., Самборский В. И. Теория экономического анализа. – К.: – Выща
школа, 1989. – 255 с.
Ковальчук М. І. Економічний аналіз в управлінні господарством. – К.: Урожай
1975. – 176 с.
Комплексний аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств. / Л. О.
Артикульний, П.Т. Саблук, П.І. Гайдуцький, І.І. Пилипчук. – К.: Урожай, 1990. –
184 с.
Федорович Р.В., Шкарабан С.І., Карпин Я.М., Спільник И.В., Коднєв В.В.
Оперативний облік і економічний аналіз в промисловості / Тернопільський
НДІ „Проблеми людини‖.— Тернопіль, 1994.—128 с.
Шкарабан С.И. Основы оперативного экономичекого анализа.-Львов. Вища шк.
Изд-во при Львовском гос. ун-те объединения, 1988.-140 с.
Дембинский Н.В., Воробейчиков А.П., Кауфман М.З., Кравченко Л.И., Стражев
В.И. Экономический анализ деятельности промышленных предприятий. – Минск:
Беларусь, 1968. 376 с.
Куліш С.А. та ін. Теорія аналізу господарської діяльності. – Харків: ХДЕУ, 1995.
– 91 с.
Курс анализа хозяйственной деятельности / Под ред. С.К. Татура и А.Д.
Шеремета. – М.: Экономика, 1974. – 399 с.
Лещенко Г.Т., Козак Г.Я. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських
підприємств. – К.: Вища школа, 1980. – 342 с.
Ковальчук Т.М. Концептуальні підходи до організації оперативного економічного
аналізу // Агроінком.- 2001.- №7.- С.29-37.
Чумаченко Н.Г., Савченко А.П., Коренев В.Г. Принятие решений в управлении
производством. – К.: Техника, 1978.-192 с.
Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и
статистика, 1997. – 416 с.
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учеб. –
Мн.:ИП «Экоперспектива», 1998.—494 с.
Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: Бланки и биржи, ЮНИТИ,1995. – 480 с.
Завадський Й.С. Менеджмент: Managament – Т.1. – К.:Українсько-фінський
інститут менеджменту і бізнесу,1997. – 543 с.
Менеджмент для магистров / Под. ред. д.э.н., проф. А.А.Епифанова, д.э.н., проф.
С.П. Кузьменко. – Сумы: ИТД ―Университетская книга‖, 2003. – 762 с.
Савчук В.К. Економічний аналіз діяльності підприємств і організацій АПК.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних
наук. – К.: 1994. 51 с.

190

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

УДК 657.631:338.432 (075.8)
Яковлева Ю.А., студентка групи ОА-51
Коваленко Г.С., асистент кафедри «Облік і аудит»
Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний
економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИКИ
У статті розглядається місце внутрішнього аудиту в системі фінансового
планування грошових потоків як кроку до підвищення ефективності функціонування
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Яковлева Ю.А.
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ
ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В статье рассматривается место внутреннего аудита в системе финансового
планирования денежных потоков как шага к повышению эффективности
функционирования предприятий энергетики.
Ключевые слова: внутренний аудит, система управления денежными потоками,
планирование движения денежных средств, финансовое планирование.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах сучасного
стану економіки для підприємств енергетики, які перебувають у
передкризовому стані, нестабільності й ризику неплатежів, проблема
управління грошовими потоками стає надзвичайно важливою, тому що
впливає на рівень комплексного управління підприємством, що в свою чергу
чинить вплив на енергетику України в цілому.
Під грошовим потоком розуміють надходження і використання
грошових коштів у процесі здійснення всіх видів господарської діяльності, а
саме: операційної, інвестиційної та фінансової. Фінансове управління
грошовими потоками пов'язано з аналізом та оцінкою їх величини і напрямів
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руху, зокрема у попередніх періодах, і з плануванням цих процесів на
перспективу.
Значення ефективного управління грошовими потоками на
підприємствах енергетики полягає в наступних основних положеннях:
1. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову
рівновагу підприємства в процесі його розвитку, як перспективного так і
стратегічного;
2. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню
ритмічності здійснення операцій, що відносяться до основної діяльності
підприємства;
3. Ефективне керування грошовими потоками дозволяє скоротити
потреби підприємства в позиковому капіталі, що в свою чергу знизить
залежність підприємства від залучення кредитних коштів;
4. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють
підприємству отримувати додатковий прибуток, генерований безпосередньо
його тимчасово вільними грошовими активами.
Оцінка руху грошових потоків вимагає створення на підприємствах
системи управлінського обліку за даним напрямом, оскільки фінансовий
облік не формує достатньої інформаційної бази, яка б забезпечувала
проведення ґрунтовного аналізу і оцінки руху грошових коштів підприємства
у попередніх періодах. В даних умовах особливу роль відіграє якісна
внутрішня інформація, яку, в свою чергу, здатна забезпечити система
внутрішнього аудиту.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Визначення терміну внутрішнього аудиту згідно з Стандартами
внутрішнього аудиту [1] вживається у значеннях, що застосовуються у
Бюджетному кодексі України [2] та Порядку утворення структурних
підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх
територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери
управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади [3], але
при вивченні цієї нормативної бази ми зіштовхнулись з тим, що жоден с цих
документів не надає визначення терміну «внутрішній аудит» . Дослідження
економічної літератури, а також законодавчої бази України дали змогу
сформувати визначення терміну «внутрішній аудит» з урахуванням
специфіки діяльності підприємств енергетичної галузі.
На нашу думку, під внутрішнім аудитом господарської діяльності
підприємств енергетики слід розуміти систему контролю над виконанням
прийнятого порядку ведення обліку та надійністю здійснення функцій
служби внутрішнього контролю, а також операції з проведення незалежної,
об'єктивної перевірки та надання консультацій щодо функціонування системи
управління підприємством енергетичної галузі.
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Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Внутрішній аудит не
може повністю замінити зовнішній аудит, проте виконує окремі процедури,
які можуть бути використані для потреб зовнішнього аудиту.
Перш ніж перейти до аналізу функцій, які виконує внутрішній аудит,
необхідно розібратися із місцем внутрішнього аудиту у системі контролю
взагалі (рис.1).
КОНТРОЛЬ

Зовнішній

Державний та
муніципальний

Внутрішній

Незалежний

Контроль власника

Аудит (аудиторські
фірми, аудитори)

Внутрішній аудит

Контроль з боку
посадових осіб

Рис.1. Місце внутрішнього аудиту у системі контролю
Як видно з рис.1, внутрішній аудит є різновидом внутрішнього
контролю, а саме, контролю за діяльністю підприємства з боку власника,
управлінців. Під час здійснення контрольних функцій внутрішній аудит, як
вже зазначалося вище, виконує частину функцій керівництва підприємства,
інакше кажучи, частину управлінських функцій.
Внутрішній аудитор підконтрольний власнику. Власник хоче бути
впевненим у тому, що конфіденційна інформація не буде розголошена, і в
цьому зростає роль проведення внутрішнього аудита.
На підприємствах енергетики виникає об’єктивна необхідність в
ефективному управлінні грошовими потоками, тому що це впливає на
добробут як підприємства, так і галузі в цілому.
Внутрішній аудит грошових потоків на підприємствах енергетики має
здійснюватися за допомогою служби внутрішнього аудиту суб’єкту
господарювання, яка з певною періодичністю проводить:
а) перевірку цільового використання грошових коштів;
б) оцінку фінансових ризиків при несплаті грошових коштів за надані
послуги в силу масштабної діяльності підприємств енергетики;
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в) повноту та своєчасність оприбуткування грошових коштів в касу та
зарахування на поточний рахунок;
г) контроль за дотриманням умов раніше наданих рекомендацій;
д) оцінку грошових потоків, а саме прогнозних надходжень та
витрачань грошових коштів від різних видів діяльності.
Грошові кошти – це найбільш ліквідні активи [4, с.236]. Найбільш
складною і найменш застосованою сферою управління грошовими потоками
є планування їх руху. Проблеми фінансового планування, в тому числі і
грошових потоків, є одними з найбільш термінових з позиції їх вирішення для
удосконалення управління в цілому. Одне із головних завдань внутрішнього
аудиту цієї сфери управління – є підвищення якості управління грошовими
потоками на підприємствах енергетики, що можливо досягти шляхом
розробки та впровадження внутрішньої документації для цілей внутрішнього
аудиту та управлінського обліку. Так з метою оптимізації грошових потоків
на підприємствах енергетики доцільно розробляти та впроваджувати
платіжний календар (табл. 1).
Платіжний календар – це інструмент фінансового планування, за
допомогою якого можна прослідити динаміку платежів, визначається
пріоритетність грошових потоків, синхронізуються надходження та
витрачання грошових коштів підприємства.
Таблиця 1
Платіжний календар на 4 кв. 2013 р. ПАТ «ДТЕК Крименерго», тис. грн.
Стаття

Жовтень
2013 р.

Листопад
2013 р.

Грудень
2013 р.

Всього:

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Прогнозне надходження від:
реалізація продукції

159000

234500

217963

611463

7540

3890

152

11582

10

32

13,5

55,5

2

7

1,5

10,5

боржників неустойки (штрафи)
2190
900
погашення дебіторської
70197
35113
заборгованості
Всього надходження:
Прогнозне витрачання на оплату:

78,5

3168,5

55740

161050

погашення векселів одержаних
установ банків (відсотків за поточними
рахунками)
цільового фінансування

товарів (робіт,послуг)

787329,5

145105

45117

257885

448107

120

80

520

612

19070

17010

14120

50200

310

187

373

870

зобов’язань з ПДВ

7100

8830

8086

24016

зобов’язань з податку на прибуток

2307

1831

3639

7767

Авансів
Працівникам
витрат на відрядження
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Продовження табл. 1
відрахувань на соціальні заходи

7313

8116

8655

24084

зобов’язань з інших податків
погашення кредиторських
зобов’язань
Всього витрачання
Перевищення надходжень над
витрачанням

3080

2751

4289

10120

17018

25013

15031

57062
622838
164491,5

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Реалізація фінансових інвестицій

1349

18

1497

Придбання необоротних активів
20500
14700
Перевищення
витрачань
над
надходженням
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

21450

56650

Отримані позики

15800

12000

25000

52800

Погашені позики

14300

10000

15780

40080

560

580

520

1660

Сплачені дивіденди
Перевищення
надходжень
витрачанням

130

над

55153

11060

Аналізуючи показники табл.1, можна сказати, що розглядаючи
операційну та фінансову діяльність спостерігається перевищення надходжень
над витрачанням, інвестиційну – перевищення витрачань над надходженнями.
Згідно з цього можна зробити фінансовий прогноз на конкретний період
(місяць, квартал, півріччя та рік), що покращить стан фінансового управління
грошовими потоками за допомогою синхронізації надходжень та витрачань
грошових коштів від різних видів діяльності.
Іншими словами, платіжний календар – короткострокове (місяць,
квартал) та довгострокове (півріччя, рік та більше) прогнозування
надходжень і витрат грошових коштів підприємства (організації, установи).
Він складається з двох частин – дохідної та витратної.
Можна виділити види платіжного календаря, які у комплексі або
окремо рекомендовано впроваджувати та використовувати на підприємствах
енергетики з метою оптимізації надходжень та витрат за основними видами
діяльності (табл.2).
Конкретний перелік видів платіжного календаря підприємство
встановлює самостійно з урахуванням вимог ефективності управління
грошовим оборотом, має місце його корегування. В них находять
відображення обов’язкові надходження в виді дивідендів, відсотків по акціям
та платежів – податків та інших обов’язкових платежів.
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Таблиця 2
Диференціація видів платіжних календарів в залежності від системи
управління грошовими потоками від різних видів діяльності
Операційна діяльність
1.Податковий календар
2. Календар інкасації
дебіторської заборгованості
3. Календар обслуговування
фінансових кредитів
4. Календар виплат
заробітної плати
5. Календар формування
виробничих запасів
6. Календар управлінських
витрат
7. Календар реалізації послуг
та продукції

Інвестиційна діяльність
1. Календар формування
портфеля довгострокових
фінансових інвестицій
2. Календар реалізації програми
реальних інвестицій
3. Календар реалізації окремих
інвестиційних проектів

Фінансова діяльність
1. Календар емісії акцій
2. Календар емісії облігацій
3. Календар амортизації
основного боргу за
фінансовими кредитами

Фінансове планування руху грошових коштів дозволяє формувати всі
потоки платежів на підприємствах енергетики, між підприємством та
зовнішніми контрагентами, державним бюджетом з урахуванням стану
платіжних засобів за один або кілька періодів. Потоки платежів та залишки
платіжних коштів для цілей планування необхідно визначати за видами та
часом їх виникнення відповідно до діяльності підприємства в майбутньому
періоді. Це дозволить володіти інформацією про очікувані платежі і
надходження грошових коштів у необхідні часові інтервали з урахуванням
специфіки функціонування підприємств енергетики.
Ще одним робочим документом, який деталізує та слугує базою для
аналізу виконання платіжного календарю є розроблена нами «Відомість
перевірки повноти надходження грошових коштів від покупців і замовників»
(табл.3). Даний документ дозволяє виявити повноту перерахованих коштів та
непогашену заборгованість.
Відвантажуючи вироблену продукцію або надаючи послуги,
підприємства, як правило, не отримують оплату негайно, тобто вони
кредитують покупців. У зв’язку із цим, протягом періоду від моменту
відвантаження продукції до моменту надходження платежів кошти
підприємств відволікаються у дебіторську заборгованість, рівень якої
визначається багатьма факторами: вид продукції, місткість ринку, ступінь
забезпеченості ринку даною продукцією, умови договору, прийнята на
підприємстві система розрахунків. В середньому 80-90% у загальному обсягу
дебіторської заборгованості на підприємствах припадає на розрахунки з
покупцями [5, с. 24]. Тому виникає необхідність здійснити перегляд умов
кредитної політики підприємства у розрізі контрагентів.
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Таблиця 3
Відомість перевірки повноти надходження грошових коштів
від покупців і замовників ПАТ «Крименерго»

ПС Шарха

2
3

Енергооблі
к
СРМ
Енерго

4
3075
876
1419

5
№13 від
03.01.13
№33 від
06.02.13
№43 від
19.03.13

Кореспондуючий
рахунок

1

3
№23 від
01.01.13
№29 від
02.02.13
№33 від
15.03.13

Непогашена
заборгованість покупців,
тис.грн.

2

8

9

10

575

361.1

-

361.2

1419

361.3

Дата відвантаження

1

Сума, тис.грн.

Найменува
ння
покупця

Накладна

№, дата

з
/
п

№, дата

№

Сума, тис.грн.

Рахунок-фактура

Надійшло коштів,
тис.грн.

Період перевірки: з 01.04.2013 по 01.05.2013 р.
Номер (шифр документа): РД-13

6

7

3075

04.03.13

2500

876

06.02.13

876

1419

21.03.13

-

Аналізуючи дані Відомості перевірки повноти надходження грошових
коштів від покупців і замовників, яка представлена у табл.3, аудитор
встановив, що у період з 01.01.13 по 19.03.13 на ПАТ «ДТЕК Крименерго»
виникла дебіторська заборгованість, тобто за певних обставин відбувається
непогашення заборгованості від операційної діяльності.
Це може вплинути на тимчасову неспроможність підприємства
погасити свої поточні зобов’язання. З цього внутрішнім аудитором
розробляються такі альтернативи управлінських рішень:
перегляд умов кредитної політики підприємства у розрізі
контрагентів (кредитний процес повинен бути суворо регламентований, а
прогнозування та моніторинг платоспроможності клієнтів повинні стати
безперервним процесом. Автоматизація процесу обліку та вилучення
дебіторської заборгованості, а також впровадження єдиної бази даних по
всьому підприємству значно спростить розгляд кредитної історії
контрагентів. Програму можна налаштувати так, щоб при перевищенні ліміту
або наявності прострочення по оплаті контрагент автоматично потрапляв до
чорного списку, а відвантаження надання послуг такому покупцеві
призупинялась до вирішення проблем з оплатою рахунків);
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визначення причини непогашення дебіторської заборгованості
(досліджувати наявну дебіторську заборгованість: за строками виникнення, з
позиції платіжної дисципліни, за оборотністю; встановити максимальний
розмір загального ліміту дебіторської заборгованості; визначити ліміти
заборгованості для кожного контрагента, регулярно корегуючи їх з
урахуванням платіжної дисципліни та ринкових ризиків для діяльності даних
контрагентів; планувати рівень дебіторської заборгованості);
впровадження
CRM-системи
–
Система
управління
взаємовідносинами з клієнтами, контрагентами (SMS-маркетинг, розсилка
електронною поштою нагадувань);
впровадження штрафних санкцій за недотримання умов контрактів
(встановлення таких договірних відносин з постачальниками, при яких строки
і розміри платежів підприємства останнім ставляться в залежність
надходження грошових коштів від покупців, а їх недотримання карається
застосуванням фінансових санкцій).
Висновки. Таким чином, служба внутрішнього аудиту має
спроможність надати рекомендації, щодо вирішення питань стосовно
своєчасного погашення заборгованості підприємством, ефективного
використання тимчасово вільних грошових коштів, підвищення якості
управління грошовими потоками підприємств енергетики. Отже, внутрішній
аудит - це дієвий механізм в прийнятті ефективних управлінських рішень,
об’єктивності в наданнях рекомендацій та консультацій з оптимізації
грошових потоків на підприємствах енергетики.
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