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JEL O 11
Емил Асенов
Университет национального и мирового хозяйства
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОНТРОЛЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОСТАВОК ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ
ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА „ТУРЕЦКИЙ ПОТОК“
В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией проекта
„Турецкий поток“ с учетом осуществления контроля со стороны России поставок
природного газа Европейскому союзу. В связи с этим, путем использования ряда
актуальных фактов и аргументов, анализируются причины, которые стоят в основе
решения о реализации этого проекта, его экономическая целесообразность, а также
корпоративный потенциал „Газпрома“ для
осуществления
российской
энергетической стратегии в Европе.
Ключевые слова: проект „Турецкий поток“,энергетический рынок,цены на
природный газ, транзит природного газа.
In this article are considered the issues related to the project "Turkish Stream" with
a view to the implementation of control by Russia on gas supplies to the European Union. In
this connection through the use of a number of topical facts and arguments are analyzed the
reasons underlying the decision for realization of this project, its economic viability as well
as the corporate potential of "Gazprom" for the realization of Russia's energy strategy in
Europe.
Keywords: Project "Turkish Stream, energy market, price of natural gas, transit of
natural gas
У статті розглядаються питання, пов'язані з реалізацією проекту "Турецький
потік" з урахуванням здійснення контролю з боку Росії поставок природного газу
Європейському союзу. У зв'язку з цим, шляхом використання низки актуальних фактів
і аргументів, аналізуються причини, які стоять в основі рішення про реалізацію цього
проекту, його економічна доцільність, а також корпоративний потенціал
"Газпрому" для здійснення російської енергетичної стратегії в Європі.
Ключові слова: проект "Турецький потік", енергетичний ринок, ціни на
природний газ, транзит природного газу.

Реализация проекта „Турецкий поток“ была предложена
российским президентом Владимиром Путиным в конце 2014 года как
альтернатива проекту „Южный поток“.
„Южный поток“ в своем начале был совместным русскоитальянским
проектом
строительства
газопровода
для
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транспортировки природного газа из России в Италию. 23 июня 2007
г. в Риме был подписан договор о выполнении проекта „Южный
поток” между российским „Газпромом“ и итальянской компанией
„Ени“, на строительство и управление будущего газопровода.
Предусматривается по нему транспортировка 63 млрд. куб. метров
природного газа ежегодно.
Официально начало строительству было дано 31 октября 2013 г.
Неожиданно 01.12.2014 г. российский президент Владимир Путин
объявил прекращения проекта „Южный поток“. После его встречи с
президентом Турции Реджепом Эрдоганом было заявлено, что
маршрут газопровода "Южный поток" изменяется и будет проходить
через территорию Турции, а не через территорию Болгарии. Этот
проект получил новое наименование - "Турецкий поток". На эту же
дату был подписан меморандум между "Газпромом” и турецкой
корпорацией „Боташ“.
Оценка решения о смене проекта „Южный поток“ проектом
„Турецкий поток“ требует ответов на ряд вопросов.
Во-первых, это вопрос относительно
факторов, которые
определяют появление подобного решения.
Во-вторых,
необходимо
оценивание
экономической
целесообразности проекта „Турецкий поток“.
Возможности реализации проекта должны быть рассмотрены в
контексте корпоративного потенциала „Газпрома“ для реализации
крупных инвестиционных проектов в Европе.
1. Оценка целесообразности проекта „Турецкий поток“ связана со
строительством газопровода до территории Турции
В общем стратегическом плане решение о строительстве
„Турецкого
потока“
вписывается
в
русскую
стратегию
элиминирования существующих транзитных маршрутов путем обхода
территории Украины. До недавнего времени этот подход связывался с
реализацией „Южного потока“.
Анализ возможностей для
реализации проекта „Турецкий
поток“ включает в себя оценку ряда конкретных факторов и
обстоятельств:
1. До конца 2009 года 80-85% от общего экспорта русского газа
в Европу проходило через украинскую газопроводную систему.
Объем поставок был в размере 120-125 миллиардов куб. метров газа.
9

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

2. В последние годы объем российского экспорта в Европу
уменьшился. Около 50-55% от общего российского экспорта проходят
через Украину. Объем поставок снизился до 70-75 миллиардов куб.
метров газа1.
3.„Газпром“ уже построил первый „байпас“ в
северном
направлении-проект „Северный поток“. Его производительность,
однако, не
может использоваться полностью из-за требований
„Третьего энергетического пакета“.
4.„Газпром“
неоднократно
уже
представлял
запросы
Европейской комиссии в целях разрешения использования свободной
мощности газопровода „OPAL“ в Германии. До этого момента,
однако, „Газпром“ получал категорический отказ. При согласии со
стороны
Комиссии, российская компания сможет использовать
полную мощность газопровода "Северный поток“. При реализации
этого сценария транзит через Украину снизится до уровня в 35-40
миллиардов кубических метров газа в год.
5.Подобное развитие в системе энергетических поставок привело
бы к резкому увеличению производительности германской
газотранспортной системы и позволило бы Германии быстро
превратиться в основной центр поставок природного газа для стран
Центральной и Западной Европы. Она получит и возможность
осуществлять значимые реверсные поставки на соседние
энергетические рынки.
6. В этом случае, однако, возникает опасность того, что
Германия увеличит свою энергетическую зависимость от России.
Один будущий российско-германский тандем в области энергетики,
безусловно, был бы воспринят очень негативно в Европе и США.
Подобное сотрудничество подтвердило бы латентное американское
подозрение о наличии закулисных переговоров между двумя
странами. При развитии подобного сценария Украина потеряет свое
значение как транзитная сторона для Центральной Европы. Лишенная
своих приходов от транзита, она будет еще большим бременем для
финансово поддерживающих стран2.
1

Източник:Волкан В. Евразийский газовый хаб- Института энергетического рынка и
энергетической политики EPPEN (Institute for Energy Markets and Policies), Анкара
источник:http://www.ng.ru/ng_energiya/2015-01-13/9_hub.html
2
По словам эксперта Илиана Василева. "Обход означает, что Украина будет терять
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7. Реализация проекта „Турецкий поток“ значительно будет
редуцировать значимость транзитной позиции Украины в балканском
направлении, а с другой стороны дает возможность России войти в
стратегическое партнерство с Турцией,
предложив ей позицию
стратегического центра поставок газ для региона.
8. Помимо экономических, проект имеет и более широкие
политические цели. Если идея проекта „Южный поток“ будет
нейтрализована, проект "Набуко", в целях предотвращения любой
возможной конкуренции со стороны „Южного газового коридора“,
тогда замысел цели „Турецкий поток“ будет вывод из цепи поставок
Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. Они потеряют свое
значение как транзитные страны в отношении балканского
направления и Турции.3
9.Развивая проект „Турецкий поток“, Россия напрямую
направляется к одному из своих крупнейших и перспективных
рынков.
Избегаются
длинный
маршрут
„Трансбалканского
газопровода“ и транзитные расходы, связанные с четырьмя странами Украиной, Молдавией, Румынией и Болгарией.
10.Турция является привлекательной как энергетический рынок
для „Газпрома“, так как турецкий рынок отличается от европейского.
В отличии от Европы, поиск природного газа в Турции вырос и достиг
48 миллиардов кубических метров в 2014 г., в то же время турецкий
рынок является вне охвата регуляций Третьего энергетического
пакета.
11. Можно предположить, что для самой Турции российский
проект очень заманчивый. Учитывая отсутствие собственного
производства природного газа и мощности хранения, сотрудничество
с одним из крупнейших экспортеров газа может быть полезным для
страны.
доход в диапазоне 2-2,5 млрд. долларов ежегодно. Если ЕС и США взяли курс в
поддержку Украину, нет логика что они согласятся с реализацией „Южного
потока― и таким способом лишить украинскую казну 2,5 млрд долларов ежегодного
дохода..".источник:http://idvassilev.blogspot.com/.
3
Здесь следует отметить, что в настоящее время транзит газа осуществляеться через
„Трансбалканского газопровода―. Для российской стороны экономически более
выгодно поставлять природный газ в Турцию напрямую от российской границы на
территории Турции, чем транзитом через четырех странах Украина, Молдова,
Румыния и Болгария.
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12.Строительство этого участка возможно и из-за того
обстоятельства, что российская сторона будет пытаться задать какойнибудь экономический смысл сделанным до этого момента расходам
в инфраструктуре на российской территории и купленным трубам для
морского участка „Южного потока“4.
Этот проект в то же время, однако, скрывает потенциальные
риски для России:
1.Хотя и доминирует на турецком рынке, „Газпром" является в
ненадежных
позициях. На этом рынке он должен напрямую
конкурироваться с ценой глобальных поставок сжиженного газа.
Турция располагает уже двумя терминалами для приема сжиженного
газа.5
2.Только теперь будет необходимо определять будущую
структуру и управление газового партнерства между двумя странами.
До этого момента отсутствует согласия по некоторым важным
принципиальным и структурно определяющим вопросам.
3.Из-за того, что на территории Турции отсутствуют газовые
хранилища,
необходимо
инвестировать
дополнительные,
значительные средства в развитие системы хранения газа.
4.Турция категорически настаивает на предоставлении ей прав
на реэкспорт российского газа. Она едва ли бы допустила по
отношению к себе практики со злоупотреблением господствующего
положения со стороны „Газпром“, которые он прилагает в странах
Восточной Европы. Только таким способом Турция может получить
обещанную ей позицию стратегического энергетического центра в
регионе.
5. Реализация амбиций Турции быть энергетическим центром в
этом регионе определенно проходит через развитие газового коридора
в северо-западном направлении - к странам ЕС. В данный момент
проводится исследование потенциальных возможностей строительства
4

Это изменение маршрута означает , что Болгария, будет терять около 100 млн.
дол.ежегодно , которые она сейчас получает за транзита российского газа.
5
С начала 2015 года Турция резко увеличила импорт сжиженного газа. Он дешевле
чем природного газа из России. В результате, в апреле 2015 года поставки
российского природного газа в Турцию сократились на 38% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. После длительных переговоров "Газпром"
согласился снизить цену российского газа для некоторых турецких компаний из 374
до 260 долларов за 1000 куб.м.
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газовой интерконекторной связи между Болгарией и Турцией6.
Турция уже заявила, “что она готова к строительству газовой связи с
Болгарией, при этом категорически заявляет свой интерес в том, чтобы
Болгария имела сильную энергетическую систему“7.
6.Межсистемная связь между Болгарией и Турцией предоставит
возможность для реэкспорта или сделок своп с природным газом,
часть из которых будет с источником Россия. Здесь возникает риск
после долгих, изнурительных усилий, что „Газпром“ предоставит
третьей стране право на экспорт российских энергетических ресурсов
на крупнейший и значимый для него рынок - Европейский союз.
Естественно то, что в этом случае турецкая сторона воспользуется
своим посредничеством, в том числе и за счет России, которая рискует
быть смещенной назад в цепи энергетических поставок.
7. Реализация проекта „Турецкий поток“ может привести к
такому результату, что, вместо того, чтобы вывести Украину,
Румынию и Болгарию как транзитные страны из системы
энергетических поставок и укрепить свою позицию, сама Россия
окажется в роли субпоставщика. Подобный гипотетический сюжет не
должен быть новинкой для России, потому что аналогичным способом
он рассматривала некоторые страны Центральной Азии в отношении
их опытов поставлять природный газ Европе.
8. Турция едва ли является наилучшим местом для входа России
на европейский энергетический рынок. После границы Турции с ЕС
энергетические поставки должны будут осуществляться при
соблюдении
требований
европейского
энергетического
законодательства.
9. В конечном счете, „Газпром“ получит один более длинный и
более дорогой маршрут к Европе. В дополнение, он должен будет
принять турецкое посредничество и поделиться с ним будущими
пользами проекта.
В заключение можно сказать, что реализация проекта „Турецкий
6

Цель заключается в предоставлении наиболее подходящий маршрут для
интерконекторную связь между Болгарией и Турцией.
7
Турецкий посоль в Болгарии сделал заявление, что "Турция уже готова построить
интерконекторную связь с Болгарией" источник: http://www.economic.bg/bg/news/
5/turtsiya-gotova-za-izgrazhdaneto-na-mezhdusistemnata-gazova-vrazka-s-balgariya.html
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поток“ может быть допущена как политически и экономически
обоснованная только в той части, которая относится непосредственно
к поставкам природного газа Турции. В качестве отправной точки для
организации энергетических поставок в Европу, выбор Турции
является неудачным. Со своим доказанным потенциалом Турция
утвердила себя как региональный лидер. Она будет отстаивать свои
интересы и право свободно распоряжаться всеми энергетическими
ресурсами на своей территории. Она не допустит роль младшего
партнера, который будет использован в качестве плацдарма русским
энергетическим поставкам. Это новая ситуация, с которой „Газпром“
не еще не сталкивался в Юго-Восточной и Центральной Европе.
2.Оценка потенциальных возможностей „Газпром“ для
реализации крупных проектов в Юго-Восточной Европе
1.В ходе оценки факторов, которые привели к остановке
„Южного потока“ необходимо учитывать и негативные изменения в
общем экономическом состоянии России, которые наступили в 2014
году. Прямой негативный эффект от санкций, которые западные
страны наложили России, оценивается на около 25 млрд. долларов. С
другой стороны, более 100 млрд. долларов могут быть прямые убытки
России от понижения цен на нефть. Уменьшаются и иностранные
инвестиции в России. Увеличивается отлив иностранных капиталов из
страны, и ожидается, что он достигнет суммы в размере 130
миллиардов.
2.Общий экспорт „Газпром“ отметил свои самые низкие уровни
за последние 11 лет. Причиной этого результата являются усилия ЕС и
Украины диверсифицировать свои поставки, слабый русский рубль,
снижение цен на нефть и слабый спрос ключевых рынков, которые все
еще восстанавливаются от экономической рецессии.
3.Сокращение объема поставок природного газа на европейский
рынок.
Экспорт в Европу отметил понижение на 15 миллиардов куб.
метров. В 2014 г. компания экспортировала в Европу 146, 605
миллиардов куб. метров газа по сравнению с 161,6 миллиардами куб.
метров в 2013 г.
4.Резко ухудшается финансовое состояние „Газпрома“.
Прибыль „Газпрома“ за 2014 год снизилась в семь раз с 1.165
миллиардов рублей на 157,192 миллиардов рублей.
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Выручка компании в 2014 г. составила 3,990 триллионов рублей
при 3933 триллионах рублей в 2013 г./Здесь, однако, надо иметь в виду
сильное обесценивание российского рубля.
Долгосрочные задолженности „Газпрома“ в конце 2014 г.
составили 1,705 триллионов рублей при 1,246 триллионах в конце
2013 г.
Текущие пассивы – 1,455 триллионов
рублей при
1,239 триллионах рублей, соответственно за 2013 год8.
4. Финансовый прогноз за 2015 год еще мрачнее. Необходимо
иметь в виду, что в 2015 году будет осуществлена дополнительная
актуализация продажных цен природного газа в соответствие с ценами
на нефть предыдущего периода. “Только за февраль и март, которые
являются традиционно сильными месяцами для продажи и приходов,
снижение составило 42% в год“9. Сокращенные физические объемы
поставок природного газа для Европы будут сочетаться с
пониженными ценами на некоторых рынках.
5. Очень серьезные последствия имела попытка „Газпрома“ в
2014 году утвердить свое господствующее положение на европейском
рынке. В сентябре 2014 г. „Газпром“ попытался помешать поставкам
природного газа через реверс из Словакии в Украину. Для этой цели
„Газпром“ прекратил поставки в Украину. В результате этого, однако,
компания понесла убытки в размере 5.5 миллиардов долларов. В
результате, позиции „Газпром“ на рынке резко ухудшились. Такой ход
событию дал возможность Украине договорить от 01.04.2015 г. цену
за поставку газа в 247 долларов. Здесь следует припомнить, что до
марта 2015 года Украина получала газ по цене 385 долларов за тысячу
куб. метров.
6.Россия
является
без
серьезных
возможностей
диверсифицировать свои поставки. Как реакция на наложенные
санкции Европейским союзом в 2014 г., Россия сделала попытку
доказать, что легко может найти альтернативу европейским рынкам.
Чтобы материализовать свои намерения, она заключила масштабную
сделку по поставке природного газа с Китаем. Подписанная газовая
сделка, которая должна была придать реалистический оттенок русской
угрозе, однако, не произвела ожидаемого впечатления. Китай
8
9

Источник:http://neftegaz.ru/news/view/136078/
Источник:http://idvassilev.blogspot.com/
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категорически отказался финансировать выполнение проектов по этой
сделке. Действительные строительные работы по выполнению идут
медленно и срок введения в эксплуатацию газопровода уже отложен с
2019 на 2021 год. Конечный результат от „сделки века“ был таким,
что стала широко известной зависимость „Газпрома“ в среднесрочном
плане от европейского рынка и отсутствие экономически
обоснованной рыночной альтернативы10.
7. В настоящее время используемые в последние годы газовые
месторождения в России в значительной степени израсходованы. Все
больше поставок природного газа в будущем необходимо будет
осуществлять из новых месторождений. Эксплуатация новых
месторождений предполагает значительно более высокие расходы.
Результаты анализов показывают, что расходы для производства и
транспортировки природного газа из полуострова Ямал к границам со
странами Центральной Европы может достичь 240 долларов, а
расходы по добыче и транспортировке из шельфа Карского моря
могут достичь не менее 300 долларов. Эти значения очень близки и
даже выше ожидаемых уровней продажи природного газа в Европе.
Эти факторы могут привести к понижению в производстве газа и даже
к прекращению некоторых проектов.
В качестве окончательной оценки можно категорически указать
следующее:
1.„Газпром“ находится в серьезном экономическом и
финансовом состоянии. Компания теряет позиции на рынке и
финансовые приходы на европейском рынке.
2. Ее корпоративный имидж очень низкий. Компания имеет
репутацию ненадежного, неуверенного и непредсказуемого партнера.
3.Только сейчас предстоит и накладывание конкретных санкций
со стороны Европейской комиссии из-за практик злоупотребления
господствующим положением в странах Центральной и Восточной
Европы.
4.В результате своей политик „Газпром“ оказался в почти
полной зависимости от европейского рынка. Все крупные
месторождения, которые снабжают экспорт "Газпрома", связаны
только с экспортными маршрутами к Европе. Даже после подписания
„китайской сделки“, в среднесрочном плане, Россия не имеет
10

Источник:http://idvassilev.blogspot.com/.
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реальную альтернативу поставкам в другом направлении.
5.Собственные инвестиционные возможности компании сильно
ограничены. Для реализации своих проектов в Юго-Восточной Европе
„Газпром“ нуждается в дополнительных средствах, которые могут
быть получены только Россией.
6.Реализация проекта „Турецкий поток“ может быть допущена
как политически и экономически обоснованная только в той части,
которая непосредственно относится к поставкам природного газа в
Турцию.
7.Проект строительства газопровода через территорию
европейских стран Юго-Восточной и Центральной Европы является
далеко от всяких реальностей. В случае, на лицо имеется, скорее всего,
инструмент
корпоративной
пропаганды
„Газпрома“,
чем
реалистический инвестиционный план.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2008-2013 ГОДЫ
В статье представлены результаты анализа финансового обеспечения
физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2008-2013 годы, учитывая
правовое регулирование изучаемого вопроса. Более того, представлены результаты
анализа финансового обеспечения реализуемой в настоящее время государственной
программы«Развитие физической культуры и спорта» в 2013-2020 гг.
Ключевые слова: здравоохранение, федеральный бюджет, социальная сфера,
расходы бюджета, бюджет, физическая культура, массовый спорт.
The article presents the results of the analysis of financial provision of physical
culture and sports in the Russian Federation in 2008-2013, taking into account the legal
regulation of the issue under study. Moreover, the results of the analysis of financial support
realized now the state program "Development of physical culture and sport" in 2013-2020
years.
Keywords: health care, the federal budget, social spending budget, budget, physical
culture, mass sports.
У статті представлені результати аналізу фінансового забезпечення фізичної
культури і спорту в Російській Федерації в 2008-2013 роки, враховуючи правове
регулювання досліджуваного питання. Більш того, представлені результати аналізу
фінансового забезпечення реалізованої в даний час державної програми «Розвиток
фізичної культури і спорту» в 2013-2020 рр.
Ключові слова: охорона здоров'я, федеральний бюджет, соціальна сфера,
видатки бюджету, бюджет, фізична культура, масовий спорт.

Одной из ключевых задач в настоящее время является
повышение продолжительности и качества жизни населения. Однако,
для этого необходимы не только высококлассное здравоохранение и
механизмы социальной поддержки нуждающихся, а также физическая
активность граждан.
В соответствии со статьей 41 Конституции Российской
Федерации в нашем государстве «финансируются федеральные
программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются
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меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем
здравоохранения,
поощряется
деятельность,
способствующая
укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и
спорта,
экологическому
и
санитарно-эпидемиологическому
благополучию» [1, п.2 ст. 41.].
Более того, статьей 72 Конституции Российской Федерации
закреплено, что «в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации находятся общие вопросы
воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и
спорта» [1, пп. е. п. 1.].
Проанализируем финансирования физической культуры и спорта
в 2008-2010 годы за счет средств федерального бюджета. Так, в
таблице 1 представлены результаты анализа за период 2008-2010 года,
в течение которого финансирование осуществлялось в рамках 9
раздела классификации расходов бюджета «Здравоохранение,
физическая культура и спорт».
В таблицах 1-2 используются следующие условные обозначения:
0900 (ОФ) – объем финансирования мероприятий по разделу
классификации расходов бюджета 0900 «Здравоохранение, физическая
культура и спорт», 0908 (ОФ) – объем финансирования мероприятий
по подразделу классификации расходов бюджета 0908 «Физическая
культура и спорт»; Д1 – доля финансирования физической культуры и
спорта в общем объеме расходов по разделу 0900; Д2 – доля
финансирования физической культуры и спорта в общем объеме
расходов; Д3 – доля финансирования физической культуры и спорта в
ВВП (для таблицы 2- ВРП).
Анализ данных, приведенных в таблице 1показывает ,что в 20082010 гг. объем финансирования физической культуры и спорта
(осуществлявшийся в этот временной период по подразделу 0908)
сократился на 7,72% при увеличении объема финансирования по
разделу 0900 в целом на 24,85% и на 33,64% общего объема расходов
федерального бюджета. Важно также отметить, что доля расходов на
физическую культуру в общем объеме финансирования мероприятий
по подразделу 0900 сократилась на 1,36% (с 5,21% до 3,85%), а в
общем объеме расходов федерального бюджета на 0,06% (с 0,19% до
0,13%).
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Таблица 1
Финансирование физической культуры и спорта в 2008-2010 годы
Показатель

Годы

Изменение, +/-

2008

2009

2010

В АИ

В%

0900 (ОФ), млрд. руб.

278,21

352,31

347,35

+69,14

+24,85

0908 (ОФ), млрд. руб.

14,51

14,87

13,39

-1,12

-7,72

ВР, млрд. руб.

7570,88

9660,06

10117,45

+2546,58

+33,64

ВВП, млрд. руб.

41276,8

38807,2

46308,5

+5031,7

+12,19

Д1, %

5,21

4,22

3,85

-1,36

x

Д2, %

0,19

0,15

0,13

-0,06

x

Д3, %

0,035

0,038

0,029

-0,006

х

Источник: составлено и рассчитано автором на основании федеральных
законов «Об исполнении федерального бюджета» за 2008-2010 гг.
Примечание. По разделу 0900 в 2008-2010 годы осуществлялось
финансирование здравоохранения, физической культуры и спорта, а по
подразделу 0908 – непосредственно физической культуры и спорта.

По результатам анализа финансирования физической культуры и
спорта в 2011-2013 годы за счет средств федерального бюджета
следует сделать вывод о том, что в этом временном промежутке оно
увеличилось на 53,81% (что в абсолютном исчислении составляет
23,79 млрд. рублей при росте общих расходов федерального бюджета
лишь на 22,13% (или в абсолютном исчислении на 2,42 трлн. Рублей).
Структурный анализ расходов на финансовое обеспечение физической
культуры и спорта показал, что наибольшую долю занимает
финансирование спорта высших достижений (в 2011 – 65,75% от
расходов на финансовое обеспечение физической культуры и спорта; в
2012 – 60,24% от расходов на финансовое обеспечение физической
культуры и спорта; в 2013 – 74,38% от расходов на финансовое
обеспечение физической культуры и спорта). При этом, рост расходов
на финансовое обеспечение спорта высших достижений рост составил
174,01%.
В таблице 2 представлены результаты анализа финансирования
физической культуры и спорта в Калужской области в 2008-2010 годы.
Так, в частности, было выявлено, что в исследуемом периоде объем
финансового обеспечения физической культуры и спорта вырос в 2,91
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раза, что в абсолютном исчислении составляет 287,24 млн. руб. При
этом, общий объем расходов областного бюджета Калужской области
вырос лишь на 32,97% (что в абсолютном исчислении составило 7,59
млрд. рублей).
Расчет доли финансирования физической культуры и спорта в
общем объеме расходов по разделу 0900 показал, что в исследуемом
периоде она значительно выросла – с 7,12% до 15,73%. Рост
зафиксирован и по доле финансирования физической культуры и
спорта в общем объеме расходов (с 0,65% до 1,43%). В свою очередь,
доля финансирования физической культуры и спорта в ВРП выросла с
0,10% до 0,23%. Все это свидетельствует о повышенном внимании к
развитию физической культуры и спорта в регионе.
Таблица 2
Финансирование физической культуры и спорта в
Калужской области в 2008-2010 годы
Показатель
0900 (ОФ),
млн. руб.
0908 (ОФ),
млн. руб.
ВР, млн.
руб.
ВРП, млн.
руб.
Д1, %
Д2, %

Изменение
В АИ
В%

2008

2009

2010

2107,64

2473,23

2780,24

+672,59

+31,91

150,13

198,39

437,37

+287,24

+191,33

23027,82

23438,67

30620,21

+7592,39

+32,97

150394,40

154946,10

188601,30

+38206,90

+25,40

7,12%

8,02%

15,73%

+8,61%

Х

0,65%

0,85%

1,43%

+0,78%

Х

Д3, %
0,10%
0,13%
0,23%
+0,13%
Х
Источник: составлено и рассчитано автором на основании законов
Калужской области «Об исполнении бюджета Калужской области» за 20082010 гг.

Проведенный анализ финансирования физической культуры и
спорта в Калужской области в 2011-2013 годы показал, что в 2011 году
наибольшую долю (65,18%) занимало финансовое обеспечение
физической культуры, в 2012 и 2013 гг. – массового спорта (73,70% и
51,90% соответственно в структуре расходов на физическую культуру
и спорт).
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Как известно, в настоящее время в Российской Федерации
реализуется государственная программа «Развитие физической
культуры и спорта» (утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 302). Целями программы
являются «создание условий, обеспечивающих возможность
гражданам систематически заниматься физической культурой и
спортом; повышение конкурентоспособности российского спорта на
международной спортивной арене; успешное проведение в Российской
Федерации крупнейших международных спортивных мероприятий»
[2]. Результаты анализа финансового обеспечения данной
государственной программы представлены в таблице 3.
При этом, использованы следующие условные обозначения:
1.Д1 – доля финансового обеспечения государственной
программы в конкретном году в общем объеме за весь период
реализации (в процентах);
2.Д2 – доля финансового обеспечения государственной
программы в конкретном финансовом году в объем объеме
финансового обеспечения направления государственных программ
«Новое качество жизни» в конкретном финансовом году (в
процентах);
3.ТПР1 – темп прироста объемов финансового обеспечения в
конкретном финансовом году по сравнению с предыдущим (в%);
4.ТПР2 – темп прироста объемов финансового обеспечения в
конкретном финансовом году по сравнению с базисным (2013 годом).
Таблица 3
Финансовое обеспечение государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта»
№
п/п

Годы

Сумма,
млрд. руб.

Д1, в %

ТПР1,
в%

ТПР2,
в%

Д2

1

2

3

4

5

6

7

1

2013

67,41

14,95

x

x

1,96

2

2014

63,49

14,08

-5,81

-5,81

1,86

3

2015

65,03

14,42

+2,42

-3,52

1,10

4

2016

64,86

14,39

-0,26

-3,77

1,00

5

2017

90,49

20,07

+39,51

+34,24

1,34

6

2018

39,26

8,71

-56,61

-41,75

0,52
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Продовження табл. 3
7

2019

29,64

6,58

-24,50

-56,02

0,37

8

2020

30,68

6,80

+3,49

-54,49

0,37

Сумма
450,86
100,00%
x
x
x
Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»[2]
9

Анализ данных, приведенных в таблице 3 и непосредственно в
государственной программе, показал следующее:
1) практически 0,5 трлн. рублей планируется направить за восемь лет
реализации государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта» за период с 2013 по 2020 годы.
2) средний ежегодный объем расходов на реализацию
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» 56,36 млрд. рублей;
3) наибольший объем расходов на финансовое обеспечение
реализации указанной выше государственной программы, планируется
направить в период с 2013 по 2017 годы: в 2013 – 67,41 млрд. руб. (что
составляет 14,95% от общего запланированного объема финансового
обеспечения за весь период); в 2014 - 63,49 млрд. руб. (что составляет 14,08%
от общего запланированного объема финансового обеспечения за весь
период); в 2015 - 65,03 млрд. руб. (что составляет 14,42% от общего
запланированного объема финансового обеспечения за весь период); в 2016 64,86 млрд. руб. (что составляет 14,39% от общего запланированного объема
финансового обеспечения за весь период); в 2017 - 90,49 млрд. руб. (что
составляет 20,07% от общего запланированного объема финансового
обеспечения за весь период).
4) расчет доли расходов на реализацию данной государственной
программы в общем объеме расходов по направлению «Новое качество
жизни» показал, что она является максимальной в 2013 году (и составляет
1,96%), минимальной – в 2020 году (и составляет 0,37%).
5) анализ также выявил серьезные ежегодные колебания (отклонения
свыше 10%) в объемах финансового обеспечения реализации данной
государственной программы (в 2017 году: +39,51% к предыдущему году; в
2018 году: -56,61% к предыдущему году; в 2019 году: -24,50% к
предыдущему году).
Таким образом, по итогам проведенного исследования следует сделать
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вывод о том, что в настоящее время вопросы, связанные с развитием
физической культуры и спорта в Российской Федерации являются одними из
наиболее приоритетных, что
способствует гармоничному развитию
личности, продуманной подготовке и, как результат, успешному
выступлению российских спортсменов на мероприятиях международного
уровня, а также проведению крупнейших соревнований мирового значения.
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ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВИХ ПРОЦЕСІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
У статті досліджено етапи міжнародної міграції трудових ресурсів, виділені
характерні особливості «нового» етапу міжнародної міграції робочої сили (після
Другої світової війни до сьогодення), а також напрями сучасної міграції трудових
ресурсів в умовах глобалізаційного розвитку світового господарства.
Ключові слова: глобальні міграційні процеси, міграція трудових ресурсів,
світовий ринок робочої сили.
В статье исследованы этапы международной миграции трудовых ресурсов,
выделены характерные особенности «нового» этапа международной миграции
рабочей силы (после Второй мировой войны до наших дней), а также направления
современной миграции трудовых ресурсов в условиях глобализационного развития
мирового хозяйства.
Ключевые слова: глобальные миграционные процессы, миграция трудовых
ресурсов, мировой рынок рабочей силы.
In the article the stages of international labor migration, highlighted the
characteristics of the "new" phase of international labor migration (after World War II to
the present), and the trends of contemporary labor migration in the conditions of
globalization of the world economy.
Keywords: global migration, labor migration, global labor market.

Міграції здавна були одним з основних чинників розвитку
історії людства. Люди завжди переміщуються — добровільно або
примусово. У стародавньому світі міграції зумовлювались переважно
військовими походами, освоєнням нових земель, зміною клімату,
нестачею ресурсів. В умовах нерозвиненості статистики та
прикордонної системи потоки міжнародних мігрантів протягом
багатьох століть взагалі не фіксувались. Та й на сьогодні точно
визначити обсяги та структуру міжнародного переміщення такого
фактора виробництва, як праця, – справа складна. Ще до нашої ери
великі маси людей переміщувались з однієї країни в іншу з метою
«працевлаштування». Велич держав Стародавнього світу (Єгипту,
Вавилону, Персії, Греції, Риму) була створена працею рабів, основну
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масу яких складали вихідці з інших держав, захоплені під час війн.
Головна особливість стародавньої міграції полягала в примусовому
характері. Епоха Середньовіччя, особливо раннього, характеризується
суттєвим зменшенням потоків трудових мігрантів. У той час найбільш
розповсюдженою формою добровільної міграції була військова, а
найрозвиненішим – міжнародний ринок військових найманців.
Основними експортерами військових були окремі германські
князівства і кантони Центральної Швейцарії. Основними імпортерами
найманих солдат були королі Франції, Швеції, Польщі [3,с.206].
Значний потік міжнародних мігрантів спричинили великі
географічні відкриття та промислова революція, наслідком якої стало
те, що накопичення капіталу супроводжувалося зростанням його
органічної
будови,
що
зумовило
утворення
«відносного
перенаселення» і призвело до масової міграції. З кінця XV ст. після
відкриття Америки, морського шляху в Індію, островів Тихого океану
почався рух переселенців. Період масової міграції робочої сили з кінця
XV ст. до 60-х рр. XIX ст. вважається періодом початкової чи «старої
міграції» [3,с.207].
Свідома та добровільна міжконтинентальна міграція населення
розпочалася лише на початку XIX ст.
У розвитку міграційних процесів виділяють три великі соціально
зумовлені хвилі (рис.1).

Рис.1. Етапи трудової міграції ХІХ-ХХІ ст.
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Перша хвиля — «стара міграція» — характеризується
переміщенням в основному промислових робітників. 70—80%
емігрантів виїжджало до США, більшість становили вихідці з Європи
(пік ірландської еміграції).
Друга хвиля — нова міграція (кінець XIX — перша половина
XX ст.). У цей час мігрує переважно селянство. Окремої уваги
заслуговує період між двома світовими війнами. Особливість цього
етапу полягає у скорочені масштабів міжнародної трудової міграції і
навіть рееміграції з США. Це було зумовлено такими причинами:
наслідками світової економічної кризи 1929–1933 рр., що проявились у
зростанні безробіття в розвинутих країнах, і необхідністю обмеження
міграційних процесів; замкнуто-тоталітарним характером розвитку
СРСР, котрий виключив його з кола країн-емігрантів робочої сили
[5,с.23].
Третя хвиля міграції почалася після закінчення Другої світової
війни. Серед особливостей даної хвилі виділяють:
виникнення нових центрів імміграції, якими стали країниекспортери нафти з Перської затоки та країни Південно-Східної Азії;
значна кількість емігрантів з кінця 60-х р. ХХст. почала
прибувати до Західної Європи (за оцінками МОП у регіоні
сконцентровано близько 25% іноземної робочої сили світу). Серед
держав регіону найбільшим імпортером трудових ресурсів є ФРН (на
початку 90-х рр. частка іноземних громадян складала 6,4 %);
з кінця 50-х років ХХ ст. головними експортерами робочої
сили стали держави Латинської Америки (для міграційного потоку
«Латинська Америка – США» характерним є масовість, сезонність,
нелегальність);
у 40-ві та 50-ті роки ХХст. головними експортерами робочої
сили були європейські країни, як такі що характеризувались
економічним занепадом, високим рівнем інфляції, падінням життєвого
рівня населення внаслідок подій Другої світової війни;
посилився домінуючий економічний і політичний статус
США, внаслідок чого вони стали головним світовим імпортером
трудових ресурсів. У цілому масштаби імміграції до США з усіх країн
світу складають приблизно від 4 до 6 млн чоловік щорічно;
підвищення частки професіоналів в загальній кількості
іммігрантів;
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посилення державного і міжнародного регулювання трудової
міграції;
зростання попиту з боку сучасного виробництва на
висококваліфіковані кадри, виникнення нового виду трудової міграції,
який отримав назву «відплив мізків» [3,с.215; 5,с.24].
Крім вищезазначеного на даному етапі з’являються нові центри
імміграції, якими стали:
країни-експортери нафти з Перської затоки. Після стрімкого
стрибка цін на нафту в 1973 – 1974, 1977 – 1978 рр., коли ціна за один
барель піднялась з 2,5 до 35 дол. США, до нафтовидобувних країн
(Саудівська Аравія, Кувейт, Бахрейн) спрямовувались значні валютні
кошти, які потрібно було реалізувати. Дефіцит трудових ресурсів у
регіоні був пов’язаний з низькою густотою населення в цих країнах,
небажанням місцевого населення змінити традиційний спосіб життя,
відсутністю кваліфікованих спеціалістів (за винятком Ірану та Іраку).
Основними експортерами трудових ресурсів були арабські країни.
Частка іноземної робочої сили на початок 80-х рр. у Кувейті
приблизно складала 70 %, Катарі – 80 %, ОАЕ – 90 %;
Південно-Східна Азія - основними імпортерами робочої
сили стали Гонконг, Сінгапур, Малайзія, Таїланд, а постачали трудові
ресурси Китай, Лаос, В’єтнам та інші [4].
За приблизними підрахунками щорічне міграційне сальдо на
середину 90-х років ХХст. складало близько 1 млн чоловік, тобто до
приймаючих країн приїжджало в середньому на 1 млн. осіб більше,
ніж від’їжджало[4].
На сьогоднішній день сформувалися декілька напрямів
міжнародної міграції робочої сили (рис.2). [2].
Міжнародна трудова міграція в сучасних умовах набула
характеру глобального процесу. Міграцією охоплено більшість країн
світу. На кінець XX ст. кількість країн, залучених до міжнародного
міграційного процесу, істотно зростає, насамперед, за рахунок
Центральної та Східної Європи, а також СНД. За прогнозами
експертів, у найближче десятиліття кількість мігрантів, що
приймаються розвинутими країнами, зберігатиметься на високому
рівні.
Серед
найважливіших
центрів
притягання
іноземних
працівників, які визначають сучасні напрями міжнародної трудової
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міграції, виокремлюють: Північно- та Південно-Американський
регіони, Західну Європу, Південно-Східну та Західну Азію.

Рис. 2. Напрями сучасної міграції трудових ресурсів в умовах
глобалізованого розвитку світового господарства
Наприкінці XX ст. щорічний приплив становив 2,3 млн чол.: з
них 1,4 млн чол. прямували до Північної Америки, а 800 млн чол. —
до Європи. Найбільшими центрами залучення мігрантів виступають
США та Канада (їх готовність приймати іноземців оцінюється
відповідно в 1,1 млн чол. та 21 тис чол.). Успішно конкурують з ними
країни Західної Європи, де загальна чисельність людей, охоплених
міграцією у повоєнний період, оцінюється в 30 млн чол. Характерно,
що за останні 20 років понад 1 млн чол. щорічно переїжджає в
пошуках роботи з однієї європейської країни в іншу, тобто бере участь
у внутрішньоконтинентальному міждержавному обміні робочою
силою. Для сучасних європейських міграцій характерні такі напрями: з
менш розвинутих країн Південної та Східної Європи (Греції, Іспанії,
Туреччини, Польщі, Угорщини та ін.) до високорозвинутих країн
Західної та Північної Європи (Франції, Англії, Німеччини, Швеції
тощо), з країн Північної Африки, Індії, Пакистану на
західноєвропейський ринок праці; переїзд робітників з однієї
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високорозвинутої країни до іншої [6].
Також сучасний етап трудової міграції характеризується
збільшенням еміграції до країн ЄС. Станом на кінець 2013р.
чисельність іноземців, що мешкають у країнах ЄЄ, досягає
17-21 млн чол. З них 12 - 14 млн чол. (близько 4% населення ЄС)
прибули з країн, що не є членами ЄС: 29% мігрантів є громадянами
Туреччини і колишньої Югославії; 20,7% - громадянами країн
Африки, 7% - Америки, 13,6% - Азії, 7,8% - країн Центрально-Східної
Європи. Серед країн ЄС, що прийняли іноземців, перші місця
посідають: Німеччина (понад 7 млн. чол.); Франція (близько 5млн.
чол.) та Великобританія (близько 3 млн чол.). Основними країнами
виходу мігрантів для Німеччини є Туреччина, країни колишньої
Югославії, Італії, Греції та Польщі, для Франції - Алжир, Марокко,
Португалія, для Великобританії – Індія [1].
Що стосується структури мігруючої робочої сили, то тут можна
встановити такі основні закономірності. Структуру робочої сили, що
мігрує до промислово розвинутих країн і між самими розвинутими
країнами, характеризують два моменти:
- перший: висока частка висококваліфікованих та наукових
кадрів, необхідних для розвитку напрямів НТП. Промислово розвинуті
країни стимулюють таке переміщення робочої сили із правом
одержання статусу постійного резидента. Так, частка іноземців серед
інженерів у США становить понад 10%, лікарів - понад 20%. «Відплив
умів» до США відбувається як з країн, що розвиваються, так і з країн з
трансформаційною економікою. Всередині ЄС висококваліфіковані
кадри концентруються в найбільш розвинутих країнах;
- другий: значна частка робочої сили для галузей з фізично
важкими, малокваліфікованими і непривабливими видами праці.
Наприклад, у Франції емігранти становлять 25% всіх зайнятих у
будівництві, 1/3 - в автомобілебудуванні. В Бельгії емігранти
становлять половину всіх шахтарів, у Швейцарії - 40% будівельних
робітників [2; 4].
Таким чином, до характерних рис сучасної міжнародної міграції
робочої сили належать: тенденція міжнародного переміщення
працездатного населення має стійкий характер щодо зростання;
міжнародна трудова міграція стає важливим об’єктом державної
економічної політики; міжнародна економічна інтеграція створює цілі
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регіони, де переміщення людей через кордони держав, з метою
заробітку, повністю лібералізовано. Дедалі більшу роль відіграє
міграція висококваліфікованих спеціалістів, носіїв наукових,
медичних, військово-технічних технологій, діячів культури, спорту та
ін.; грошові перекази мігрантів збільшуються із зростанням міграції і
стають важливою частиною валютних надходжень і платіжних
балансів; з’явилися нові типи міграції, викликані прихованням
коштів, які незаконно отримані на батьківщині, укриттям від податків
тощо; продовжується переселення на постійне проживання в країни,
що традиційно приймають емігрантів: США, Канаду, Австралію, Нову
Зеландію та інші; з’явилися стійкі центри тяжіння міграційних
потоків: Західна Європа, нафтодобувні країни Перської затоки та
Близького Сходу, деякі розвинуті країни Південного Сходу, Півдня
Африки, Росія; з’явилися держави, які одночасно відправляють
робочу силу за кордон і приймають її на своїх ринках праці.
Отже, міжнародна міграція робочої сили є складним і
масштабним явищем, яке викликає неоднозначні результати:
ліквідуючи дефіцит робочої сили в деяких галузях і регіонах, вона
загострює конкуренцію на ринку праці; даючи можливість отримання
надприбутків, створює додатковий тиск на соціальну сферу країнреципієнтів (країн, в які спрямовані потоки робочої сили). Еміграція, з
одного боку, відкриває можливості для взаємозбагачення культур, а з
іншого – створює проблему збереження національної самобутності як
іммігрантів, так і місцевого населення. У країнах-донорах
робочої сили трудова еміграція сприяє вирішенню проблеми
безробіття і, водночас, призводить до втрати якісно кращої
національної робочої сили.
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CHALLENGES FACING THE ACCOUNTING LEGISLATION IN
THE REPUBLIC OF BULGARIA
In 2013, the Fourth and Seventh Directives were replaced by a new Accounting
Directive - Directive 2013/34/EU. The Directive aims at relieving the business environment
of small and medium-sized enterprises by simplifying the requirements with regard to
reporting and mandatory disclosures for that category of enterprises. The provisions of the
Directive should for the first time be applied with regard to financial statements for
reporting years beginning on or after January 1, 2016. Being an EC Member State, the
Republic of Bulgaria has to transpose the Directive into the national accounting legislation
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by July 2015. Several principal problemsfacing the accounting regulation in the Republic of
Bulgaria are defined in the article, namely: what should the new Accounting Law (AL)
include; what groups of enterprises should be differentiated in order to satisfy the
requirements of the Directive and should there be a National Accounting Board.
Key words: accounting directives – the instruments used to effect the harmonization
of accounting in EU Member States. Accounting Law - amain legal act regulating material
and procedural issues of accounting in the Republic of Bulgaria.
Розглянуто проблеми, що стоять перед бухгалтерським законодавством в
Республіці Болгарія. Директива спрямована на полегшення умов ведення бізнесу малих
і середніх підприємств шляхом спрощення вимог щодо звітності та розкриття
інформації обов'язкових для цієї категорії підприємств.
Ключові слова: бухгалтерські директиви, закон про бухгалтерський облік.
Рассмотрены проблемы, стоящие перед бухгалтерским законодательством в
Республике Болгария. Директива направлена на облегчение условий ведения бизнеса
малых и средних предприятий путем упрощения требований к отчетности и
раскрытию информации обязательных для этой категории предприятий.
Ключевые слова: бухгалтерские директивы, закон о бухгалтерском учете.

At the moment, academics and professional communities in the
Republic of Bulgaria have come to a consensus on the opinion that the
transposition of Directive 2013/34/EU should be associated with the
adoption of a new Accounting Law. An expert group at the Ministry of
Finance was set up in the year 2014 in order to elaboratesuch a law. At the
same time, there are other viewpointsaccording to which no separation of
business and accounting should be allowed, and that all procedural issues in
the accounting matter should find their place in the Commercial Law
(CL)11. However,the question of whether the new law should reproduce the
procedures and provisions of the previous law still remains unsettled. The
standpoints on these issues are different. We share the view that
sinceDirective 2013/34/ЕU includes the stipulations of the Fourth and
Seventh Directives which have found their reflection in the currently
effective AL, it is more appropriate to preservethe logics and structure of
the currently effective AL to a great extent. The Institute of Certified Public
Accountants /ICPA/ and the Ministry of Finance /MF/ have drawn up their
11

See Basheva,Snejana, Transposition of Directive 2013/34/ЕUin the Republic of Bulgaria challenges, problems and possible solutions, TheInstitute ofAccounting, ControlandAnalysis
in the Globalizationcircumstances, Lutsk, 2014
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own drafts of an Accounting Law which are due to be discussed.
According to ICPA,the Accounting Law should arrange the
following matters: the requirements to accrual-based accounting and
accounting systems of enterprises, accounting documents, inventory count
of assets and liabilities, storage of accounting information; the applicable
basis of accounting for financial reporting purposes; the contents,
preparation/issuance, approval, responsibility, obligations to perform
independent financial auditing and publication of financial statements,
management reports and reports on payments to governments;
requirements to the issuers of financial statements and the establishment
and functioning of the National Accounting Board. This matter is structured
into seven chapters in the draft: Chapter One – General Provisions; Chapter
Two – National Accounting Board; Chapter Three – Categories and Groups
of Undertakings.Applicable Basis of Accounting for Financial Reporting
Purposes.Issuersof Financial Statements.Financial Statements; Chapter Four
– Management Reports and Reports on Payments to Governments; Chapter
Five – Independent Financial Audit and Publication of Financial
Statements; Chapter Six –Budgetary Enterprises; Chapter Seven –
Administrative and Penalty Provisions.
According to MF,the Accounting Law should settle the issues on: the
requirements to accrual-based accounting and accounting systems of
enterprises, accounting documents and accounting information, inventory
count of assets and liabilities and storage of accounting information; the
contents andissuance of financial statements, management reports and
reports on payments to governments of enterprises and groups; obligations
to perform independent financial auditing and publication of financial
statements; requirements to issuers of financial statements; obligations and
responsibility of entity’s Manager.These regulatory requirements are
structured into nine chapters: Chapter One – General Provisions; Chapter
Two – Categories of Enterprises and Groups of Enterprises; Chapter Three
– Financial Statements. Issuers of Financial Statements. Financial
Statements; Chapter Four – Applicable Accounting Basis; Chapter Five –
Independent Financial Audit; Chapter Six–Publication of Financial
Statements; Chapter Seven – Annual Reports; Chapter Eight–Budgetary
Enterprisesand Chapter Nine – Administrative and Penalty Provisions.
One of the fundamental problems, which should be resolved, is
whether there should be a National Accounting Board /NAB/. The
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viewpointsof ICPA and MF on this question are different. The MF Draft
Law does not foresee the establishment of such an authority, while the Draft
Law of ICPA has dedicated a separate chapter on that matter. We consider
that the existence of such an organ would be meaningful if its main function
is to organize and administer the process associated with the development
and practical implementation of the regulatory basis in the field of financial
reporting for the real and public sector in the Republic of Bulgaria. Its
existence is conditional on the fact that the transposition of the Directive
implies the development of an accounting basis intended for small and
medium-sized entities or at least the adaptation of IAS for SME to its
requirements. This may not be accomplished without the availability of
such a specialized body. Regardless of which variant will be chosen whether the development of new national standards for small and mediumsized enterprises or the application of IAS for SME - the existence of such a
Board is entirely justified. The Accounting Law is a suitable place for the
institutionalization of such a body. Of course, this could be made in a
separate regulatory act but that would delay the process over time. The
powers, funding and the composition of NAB should be very carefully
identified. The ICPA Draft Law contains an answer to these questions. The
powers entrusted to NAB under this draft are: development and adoption of
accounting standards for the real and public sectors; drafting of proposals
for amendments to AL; bearing the responsibility for the process of
harmonization of Bulgarian accounting legislation with the European
legislation;participation in initiatives of EU bodies with regard to financial
problems; adjustment of IAS /IFRS/ translations published as Regulations
of the European Commission in the Official Journal of the EU in Bulgarian
language; preparing principal and conceptual opinions and methodological
guidance on the application of AL, IAS and the National Accounting
Standards which are of general significance and affect a wide range of
persons; monitoringthe activities of the International Accounting Standards
Board (IASB) and participation in meetings and events of this Board;
monitoring the activities of, and drafting opinions on projects of the
International Financial Reporting Standards Interpretations Committee
(IFRIC); monitoring the work of the International Public Sector Accounting
Standards Board and the bodies of the European Union on issues
concerning public sector financial reporting. The powers entrusted under
the draft are in full consistency with the idea for the establishment of such a
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body, and they would contribute to the development of a modern
accounting regulatory framework satisfying the information needs of
interested parties.
However, to play this role, NABshould function as an independent
body should therefore have certain sources of finance. Such sources could
be: the state budget – by means of an annual governmental subsidy, which
would be determined by the Law on the State Budget for the respective
year; NAB’s own activities and funds granted to NAB, including funds
through theprogrammes of the European Union. The above gives logical
rise to the question of whether the business should finance this body. We
consider that receipt of funds from the business might lead to serving
private, corporate interests, since NAB is expected to issue statements and
interpretations on specific practical issues. The independence of NAB is
associated with its composition. According to the ICPA draft, NAB is a
college and it consists of a Chairperson, two Deputy Chairpersons and eight
Members. The Chairperson of the Board shall direct the activities of the
Board and shall be its representative. The person elected as Chairperson has
to be a certified public accountant. For the time of its mandate as a
Chairperson of the Board, the respectiveperson may not exercise auditing
activities within the meaning of the Law on the Independent Financial
Audit. The Members of the Board shall be determined by observing the
following quota arrangement: Institute of Certified Public Accountants in
Bulgaria – 3 members; issuers of financial statements – 1 member;
nationally representative employer organizations – 1 member; the academic
society – 1 member; Ministry of Finance – 2 members; Bulgarian National
Bank – 1 member; Financial Supervisory Commission – 1 member and the
National Audit Office – 1 member. In order to fulfill the functions entrusted
to them, the members of NAB should meet certain requirements, which
should also constitute part of the Law. Such requirements could involve the
following: they should have acquired higher education and Master’s degree
in accounting and economics or in finance and economics; they should have
at least 10 years of professional experience in the field of financial
reporting of the real economy sector; they should have profound technical
expertise, high degree of professional competence and considerable
practical experience in the field of financial reporting of the real economy
and/or public sectors; should have solid professional reputation; should
have contributed to the financial reporting development in the real and/or
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public sectors; should have not been convicted of a deliberategeneral crime.
In order to maintain the independence and creativity of NAB, its
members should also have a definite mandate. The ICPAdraft provides that
the mandate of the Board members should be 5 years, for the exception of
the first mandate ofthe establishment of the Board. One person may not be a
Chairperson of the Board for more than two consecutive mandates, for the
exception of the cases when he/she has been elected to be Chairperson of
the Board.The overall duration of the membership of one person may not be
more than 15 years. The sittings of the Board shall be considered valid
when the Chairperson or the Deputy Chairperson appointed by him/her and
at least seven of its members are present. The decisions shall be adopted in
an open vote and by a majority of seven votes. The Chairperson and the
Members of the Board may not abstain from voting.
The other essential issue which is due to be resolved in the course of
the transposition of the Directive is thequestion on the “groups of
undertakings”. Directive 2013/34/EUhas introducedharmonized criteria for
„micro‖,‖small‖,‖medium-sized‖ and „large‖ undertakings,wherethe
determining of the individual categories is based on the balance sheet total,
net turnoverand the average number of employees:
Micro-undertakings –undertakings which on their balance sheet
date do not exceed the limits of at least two of the following three criteria:1.
Balance sheet total – 350 thousand Euro; 2. Net turnover – 700 thousand
Euroand 3. Average number of employees – 10 employees.
Small undertakings –undertakings which on their balance sheet
date do not exceed two of the following three criteria:1. Balance sheet total
– 4 million Euro; 2. Net turnover – 8 million Euro and 3. Average number
of employees – 50 employees.
Medium-sized undertakings –undertakings which on their
balance sheet date do not exceed two of the following three criteria: 1.
Balance sheet total– 20 million Euro.; 2. Net turnover – 40 million Euro
and 3. Average number of employees – 250 employees.
Large undertakings - undertakings which on their balance sheet
date exceed two of the following three criteria: 1. Balance sheet total – 20
million Euro; 2. Net turnover – 40 million Euro and 3. Average number of
employees – 250 employees.
Unfortunately, when determining the above, the scale of the
individual economies in the Community has not been taken into account.
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On the other hand, the Directive provides an opportunity for the large
countries to increase the criteria adopted for the small undertakings, while
small countries have not been given the opportunity to reduce these criteria.
In our point of view,the differentiation in the Accounting Law between the
categories of enterprises should be in alignment with the requirements of
the Directive but should take account of the specifics and the scale of our
economy. The following categories have been differentiated in the Draft of
ICPA:
Smallundertakings–undertakingswhicharenotpublicinterestundertakingsandfor the respective year do not exceed the values of
at least two of the following criteria:1. Total value of assets as at 31
December – 7 823 320 BGN; 2. Net turnover for the year – 15 646 640
BGN and 3. Average number of employees for the year – 50 employees.
Medium-sizedundertakings –Undertakings which are not small
undertakings or public-interest undertakingsand for the respective year do
not exceed the values of at least two of the following criteria:1. Total value
of the assetsas at 31 December – 39 million BGN; 2. Net turnover for the
year – 78 million BGN and3. Average number of employees for the year –
250 employees.
Largeundertakings - Undertakings which are not public-interest
undertakings and exceed the values of at least two of the following
criteriafor the respective year:1. Total value of assets as at 31 December –
39 million BGN; 2. Net turnover for the year – 78 million BGN and 3.
Average number of employees for the year – 250 employees.
The following criteria have been included in the Draft Law of the
MF:
Micro-undertakings–undertakings which asat 31 Decemberof
the current reporting period do not exceed at least two of the following
indicators: 1. Total value of assets– 718 thousand BGN; 2. Net turnover –
1 430 thousand BGNand 3. Average number of employees for the reporting
period – 10 employees.
Smallundertakings- undertakings which asat 31 Decemberof the
current reporting period do not exceed at least two of the following
indicators: 1. Total value of assets– 8 million BGN; 2. Net turnover – 16
million BGNand 3. Average number of employees for the reporting period –
50 employees.
Medium-sized undertakings- undertakings which are not small
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undertakings and which asat 31 Decemberof the current reporting period do
not exceed at least two of the following indicators: 1. Total value of the
assets– 38 million BGN; 2. Net turnover – 75 million BGNand 3. Average
number of employees for the reporting period – 250 employees.
Large undertakings - undertakings which asat 31 Decemberof
the current reporting period exceed at least two of the following indicators:
1. Total value of the assets – 38 million BGN; 2. Net turnover – 75 million
BGN and 3. Average number of employees for the reporting period – 250
employees.
Undoubtedly, one of the most intensively discussed issues concerns
the scope of the statutory independent financial audit. The Directive
requires thatthe statutory financial audit should be mandatory for mediumsized and large undertakings, and for all public-interest undertakings.
Pursuant to Recital43 of the Preamble to the Directive, theannual financial
statements of small undertakings should not be subject to the obligation for
conducting statutory audit in view of alleviating the administrative burden
for
that
category
of
undertakings.
However,
theDirectivedoesnotprohibittheindividualcountries toimposeconducting of
such audit by taking the specific conditions and needs of these undertakings
and of the users of their financial statements into account.
ICPAhaslaiddownin its Draft Law that the undertakings not subject
to statutory financial audit are the small undertakings which do not issue
consolidated financial statements and for the respective year do not exceed
the limits of at least two of the following criteria: Totalvalueofassetsasat 31
December - 2 millionBGN, Netturnoverfortheyear- 3,3millionBGNand
average
number
of
employees
50
employees.
Theannualfinancialstatementsofthe undertakingsaresubjecttostatutoryaudit
when this requirement has been established by a regulatory act,as well asthe
annual financial statements of entities being part of a group and involvedin
the issuance of consolidated financial statements.
AsstatedintheDraftLawofthe MF,the annual and consolidated
financial statements of the following enterprises are subject to statutory
independent financial audit conducted by registered auditors:
1. Small undertakings, whichas at 31 Decemberof the current
reporting period exceed at least two of the following indicators: Total value
of assets– 2 million BGN; Net turnover – 4 million BGN and Average
number of employees for the reporting period - 50 employees.
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2. Medium-size and large undertakings.
3. Public-interest undertakings.
4. Medium-sized and large groups and the groups involving at least
one public-interest undertaking.
5. The undertakings for which this requirement has been established
by law.
ThetranspositionoftheAccountingDirective poses a number of
challenges. Itcanbeconcludedthat, regarding the requirements to the
categories of undertakings and economic groups, the criteria proposed in
the Draft Law of the MF comply with the requirements of the Directive to a
greater extent. As far as the requirement on statutory financial audit is
concerned, both Draft Laws imply statutory financial audit for the category
of small undertakings.The inference is that the requirements of the
Directive on the statutory financial audit are applied in the Bulgarian
legislation in a simplified way. Thefactthatabove 95 % oftheenterprises in
Bulgaria are micro- and small undertakings,and that the lack of control over
these enterprises would result in undermining the transparence and
reliability of the financial statement of these enterprises,couldbeconsidered
a good argument.
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ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК
НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ АКТИВ
У статті досліджено особливості формування ділової репутації
підприємства. З’ясовано відмінності у поняттях «репутація», «імідж» і «гудвіл».
Відображено функції ділової репутації підприємств в сучасному бізнес-середовищі.
Ключові слова: репутація, ділова репутація, імідж, гудвіл, організаційна
культура, нематеріальний актив.
Features of forming the enterprises’ business reputation are studied in the article.
The differences in terms of "reputation", "image" and "goodwill" are founded. Functions the
enterprises’ business reputation in modern business environment are displayed.
Keywords: reputation, business reputation, image, goodwill, organizational culture,
intangible asset.
В статье исследованы особенности формирования деловой репутации
предприятия. Выяснено различия в понятиях «репутация», «имидж» и «гудвилл».
Отражено функции деловой репутации предприятий в современной бизнес-среде.
Ключевые слова: репутация, деловая репутация, имидж, гудвилл,
организационная культура, нематериальный актив.

Утримання суб’єктом господарювання конкурентних переваг на
ринку забезпечується не тільки матеріальними, а й нематеріальними
активами підприємства. Серед нематеріальних активів суттєве
значення відводиться репутації підприємства. Репутація являє собою
розгорнутий комплекс оціночних уявлень цільової аудиторії про
суб’єкта господарювання, сформованих на основі об'єктивних
параметрів його функціонування. Поняття ділової репутації є набагато
вужчим поняттям ніж репутації взагалі, оскільки охоплює оцінку
суб’єкта господарювання лише у сфері суспільно-виробничих
відносин.
Згідно національних стандартів ділова репутація розцінюється
як різниця між ціною підприємства (як майнового комплексу в цілому)
і ціною всіх його активів згідно бухгалтерського балансу. За
міжнародними стандартами фінансової звітності ділова репутація – це
різниця між ціною підприємства та справедливою вартістю всіх його
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активів.
В останні роки число публікацій, присвячених темі ділової
репутації, зростає в геометричні прогресії. Вчені-науковці, публікуючи
результати власних досліджень, доводять позитивний вплив репутації
підприємства на інші спекти його діяльності. Цікавим є також і той
факт, що в пошукових системах мережі Інтернет на запит «ділова
репутація» видається понад 1,5 млн. посилань, що безумовно свідчить
про надзвичайно високу актуальність цього аспекту розвитку сучасних
підприємств.
Незважаючи на численні публікації, однією з перешкод на
шляху до побудови дієвої системи управління репутацією є
відсутність однозначності в термінології. Слід зазначити, що ділову
репутацію часто ототожнюють з іміджем та гудвілом. Дійсно, поняття
«репутація», «імідж» і «гудвіл» є близькими, але мають суттєві
відмінності. Так, імідж є емоційним сприйняттям підприємства його
клієнтами, контрагентами, іншими учасниками ринку. Імідж є
унікальною характеристикою фірми, притаманною тільки цій
організації, а отже складно піддається формалізації. Проте, репутація –
це певним чином формалізоване сприйняття характеристик, переваг та
недоліків організації у бізнес-середовищі, що стимулює клієнтів
користуватися її продукцією та може приносити прибуток. Саме ця
здатність ділової репутації впливати на фінансові показники фірми
втілюється у понятті «гудвіл» – грошовій вартості репутації як
нематеріального активу компанії.
Як говорить відома китайська мудрість: «Створюйте міфи про
себе. Всі Боги починали з цього». Таким чином, імідж є своєрідною
«маскою» фірми, створеної з емоцій та розрекламованості брендів, а
ділова репутація – це те, що ховається за цією маскою – вся реальна
сутність фірми [2, с.42].
Репутацією складно маніпулювати, вона формується під
впливом цілого комплексу параметрів: етика ведення бізнесу,
ефективність виробничо-господарської діяльності, якість послуг,
економічні та фінансові показники, інформаційна активність, кадровий
потенціал, соціальна відповідальність та ін. [3].
Основні складові ділової репутації підприємства наведені на
рис. 1
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Рис.1 Складові ділової репутації підприємства
Отже, репутація підприємства – поняття багатогранне і складне, всі
її компоненти пов'язані між собою і тільки в комплексі можуть
сформувати адекватне уявлення про суб’єкта господарювання.
Ділова репутація являється стратегічним активом, тому
підприємству необхідно формувати цей актив у відповідності не лише до
зовнішніх, а й до внутрішніх умов господарювання. Підтвердженням
цього висновку є теза, яка поступово поширюється у бізнес-середовищі:
«Репутація складається історично – це явище стратегічне, а імідж –
поняття скоріше тактичне і ситуаційне. Його можна поміняти,
відкоригувати. Імідж може бути дуже добрим в залежності від того, хто
займається його формуванням. Швидко створити репутацію, навіть
використовуючи новітні технології, неможливо» [4].
В сучасному бізнес-середовищі ділова репутація підприємства
виконує такі функції:
- інформативна – повідомляється оточення підприємства та
суспільство в цілому про діяльність та виробничі можливості суб’єкта
господарювання;
- комерційна – за рахунок створення іміджу лояльності до
підприємства та його продуктів забезпечується можливість продавати
запропонований товар по більшій ціні;
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- захисна – за рахунок створення високої конкурентоспроможності
підприємства на ринку забезпечується захист його від нападок
конкурентів, а також знижується ризик прояву негативного ставлення з
боку громадськості в разі вчинення помилок;
- ресурсна – полегшується залучення усіх видів ресурсів, у тому
числі пошук нових працівників, зацікавлених інвесторів, забезпечення
громадської і державної підтримки;
- репутаційних – вселяється довіра до фірми, підвищується престиж
співпраці з нею [5].
Хороша репутація підприємства дозволяє отримати наступні
переваги:
- можливість продавати продукцію за більш високими цінами;
- можливість більш дешевого придбання робочої сили – більшість
співробітників охочіше працюють в відомих компаніях;
- збільшення періоду, протягом якого підприємство отримує
максимальний дохід від своєї діяльності;
- зменшення періоду часу, необхідного для досягнення середніх по
галузі фінансових показників, наприклад при запуску нових брендів [1].
Найбільш істотними факторами, які здатні знизити репутацію,
виступають неефективність бізнесу, низький рівень менеджменту
підприємства, проблемні відносини з державою, конфлікти між
власниками [4]. З огляду на це можна зробити висновок, що ділова
репутація є нематеріальним активом сучасної компанії, який є вкрай
важливим, а тому належить до стратегічних активів.
Ділову репутацію не можна скопіювати або замінити – це
унікальна характеристика кожного підприємства, рідкісний і унікальний
актив, який неможливо купити або отримати без докладання певних
зусиль. Вона набувається в процесі розвитку і є невід'ємним елементом
суб’єкта господарювання [6].
Отже, ділова репутація підприємства – це особисте нематеріальне
благо суб’єкта господарювання, яке формується на основі існуючої
інформації про престиж його торгових марок, фірмового (комерційного)
найменування, ділових якостей, оцінки споживачів та інших зовнішніх
суб'єктів. Таким чином, для успішного розвитку підприємства
необхідним є формування позитивної ділової репутації.
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СПРАВЛЯННЯ ЄСВ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИПІДПРИЄМЦЯМИ: СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ
У статті досліджено особливості взаємовідносин фізичних осіб-підприємців з
Фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Автор
наголошує на необхідності побудови цих взаємовідносин на засадах як фіскального
так і соціального принципів оподаткування.
Ключові слова: фізична особа-підприємець, спрощена система оподаткування,
єдиний податок, єдиний соціальний внесок.
В статье исследованы особенности взаимоотношений физических лицпредпринимателей с фондами общеобязательного государственного социального
страхования.
Автор
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необходимость
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этих
взаимоотношений на основе как фискального так и социального принципов
налогообложения.
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This article explores the features of the relationship of individual entrepreneurs from
the fund of compulsory state social insurance. The author stresses the need to build these
relationships on the basis of both fiscal and social principles of taxation.
Keywords: individual entrepreneur, a simplified system of taxation, flat tax, single
social contribution.

Протягом останніх років щораз сильніше загострюється питання
наповнення доходної частини Фондів соціального страхування.
Платниками внесків до фондів соціального страхування виступають як
роботодавці так і наймані працівники. Серед таких платників особливе
місце займають особи які забезпечують себе роботою самостійно, в
тому числі фізичні особи-підприємці (ФОП) – платники єдиного
податку, зокрема ті, що не використовують найману працю.
Протягом періоду функціонування спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності порядок взаємовідносин ФОП з
фондами соціального зазнавав певних змін.
До 2011 р. сума відрахувань до фондів соціального страхування
напряму залежала від розміру єдиного податку. Сума єдиного податку
встановлювалась у межах від 20 до 200 грн. на місяць і збільшувалась
на 50% за кожну особу в разі використання у підприємницькій
діяльності найманої праці, включаючи членів сім’ї підприємця.
При цьому єдиний податок сплачувався щомісяця не пізніше ніж
20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного
казначейства України і розподілявся наступним чином [3]:
 43 % – до місцевого бюджету;
 42 % – до Пенсійного фонду України;
 11 % – до Фонду соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності;
 4% – до Фонду соціального страхування на випадок
безробіття
Таким чином, за умови, що ФОП сплачував максимальну суму
єдиного податку та не використовував найману працю до системи
соціального страхування він перераховував:
ПФУ = 200 х 42 % = 84 грн.
ФССТВП = 200 х 11 % = 22 грн.
ФССВБ = 200 х 4 % = 8 грн.
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Загальна сума внесків ФОП до фондів соціального страхування
становила 114 грн. За кожного найманого працівника ФОП додатково
сплачував на ці потреби ще 57 грн. (200 х 0,5 х 57 % = 57 грн.)
Як відомо, з 2011 р. порядок справляння внесків до фондів
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування
кардинально змінився. Роботодавці, наймані працівники та інші
платники внесків перейшли на сплату єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), який
замінив собою розрізнені платежі до фондів соціального страхування.
Ставки ЄСВ для роботодавців встановлено у відповідності до
класу ризику виробництва. Для суб’єктів підприємницької діяльності,
що обрали спрощену систему оподаткування та не використовують
найманої праці встановлено сталу ставку ЄСВ, яка не залежить від
виду підприємницької діяльності. Для найманих працівників при
цьому ставка ЄСВ коливається від 36,76 % до 49,7 % залежно від
класу ризику.
Запровадження ЄСВ спростило адміністрування соціальних
платежів, скоротило документооборот, але не вирішило основного
питання – легалізації заробітної плати.
З метою детінізації виплат заробітної плати ВРУ було прийнято
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо реформування загальнообов’язкового державного
соціального страхування та легалізації фонду оплати праці». Експерти
наголошують на певних перевагах та недоліках даного Закону, але при
цьому Закон не вирішує проблем сплати ЄСВ фізичними особамипідприємцями (ФОП).
ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, повинні
сплачувати суму ЄСВ у розмірі, який вони самостійно визначили. При
цьому фізична особа-підприємець, яка забезпечує себе роботою
самостійно та не використовує найманої праці, сплачує ЄСВ в сумі не
менше розміру мінімального страхового внеску за місяць, у якому
отримано дохід.
Мінімальна сума ЄСВ для підприємця становить 34,7 % від
розміру мінімальної заробітної плати, що у вартісному еквіваленті у
січні-листопаді 2015 р. становить 422,65 грн. (1218 грн. х 0,347)
щомісяця, а з грудня 2015 р. – 478,17 грн. (1378 х 0,347).
На нашу думку, спірним в даному випадку є застосування до
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самозайнятої особи ставки ЄСВ в розмірі 34,7 %. Податкове
навантаження для підприємця, який використовує спрощену систему
оподаткування, складається з суми єдиного податку та суми ЄСВ.
Для платника єдиного податку, віднесеного, наприклад, до другої
групи платників (неплатника ПДВ), податкове навантаження з 01.01.15 р.
по 30.11.15 р. максимально становить 666,25 грн., що складається з 243,60
грн. єдиного податку та 422,65 грн. ЄСВ. Отже, у структурі податкового
навантаження на підприємця, за умови сплати платежів «за себе», 63,4 %
припадає на ЄСВ.
За умови залучення підприємця до трудової діяльності як
найманого працівника ЄСВ в сумі 422,65 грн. за ставкою 3,6 % буде
сплачуватись з доходу в розмірі 11740,28 грн.
Звичайно, що загальна сума ЄСВ складається з платежу
роботодавця та безпосередньо внеску фізичної особи – найманого
працівника. Тому при повній системі оподаткування на рахунки ДФСУ в
Державному казначействі при сплаті ЄСВ з мінімальної заробітної плати
надійде від 491,58 грн. до 649,19 грн. від платника віднесеного до 1-го та
67-го класу ризику відповідно. Це більше аніж надходить від ФОП, що
використовує спрощену систему оподаткування. Але платниками цих сум
виступатимуть як роботодавець, так і найманий працівник. ЄСВ в розмірі
422,65 грн. надходить лише від однієї особи – ФОП.
З позиції реалізації фіскальної функції оподаткування такий підхід
до справляння ЄСВ виглядає абсолютно логічним. При цьому зовсім
ігнорується реалізація соціальної функції.
Однобокими можна назвати спроби держави легалізувати
заробітну плату. Започаткований урядом з січня 2015 р. механізм
стимулювання зниження ставок ЄСВ через зростання заробітної плати не
дав позитивних результатів, що визнають і самі урядовці.
Легалізація заробітних плат можлива лише при реалізації
комплексу мір, які глобально змінять систему формування доходів
позабюджетних фондів соціального страхування. Без соціальних
стимулів, без зацікавленості найманих працівників тиснути на
роботодавця з метою легалізації їх доходів не можливо досягнути
позитивних змін.
Світовий досвід вказує на те, що ставки внесків на соціальне
страхування повинні бути нижчими, а ніж діючі в Україні.
Грузія, як і Україна застосовує єдиний соціальний податок, що
48

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

перераховується в Державний фонд соціального забезпечення і становить
20 % оподатковуваної податком суми, крім того, громадяни
перераховують податок у розмірі 1 % у Державний фонд зайнятості. У
Казахстані ставка єдиного соціального податку становить 21 %.
Базова ставка податку на соціальне забезпечення у США становить
6,2 % від заробітної плати працівника (максимальна ставка податку – 76
200 дол. США), крім того, вноситься збір на медичну допомогу у розмірі
1,45 %, і збір на соціальне страхування у зв’язку з безробіттям у розмірі
6,2 %. Тобто загальна сума внесків у фонди соціального страхування
становить 13,85 %. [9].
Діюча в Україні система невілює саму назва спрощеної системи
оподаткування, оскільки левову частку в податковому навантаженні
становить не єдиний податок, а єдиний соціальний внесок, сплату якого
здійснюють усі суб’єкти господарювання незалежно від системи
оподаткування.
Легалізація заробітної плати можлива лише при використанні
комплексу заходів. Саме зменшення ставки ЄСВ не дасть достатнього
ефекту. Паралельно необхідно створити стимули для зацікавленості
фізичних осіб у отриманні заробітної плати легально. Одним із таких
стимулів може бути введення в дію другого рівня пенсійного
забезпечення. Індивідуальне накопичення пенсійних платежів, яке буде
гарантоване від знецінення, матиме вагомий вплив на легалізацію бази
нарахування пенсійних внесків.
За умови застосування комплексу заходів з легалізації доходів
фізичних осіб підприємців ми вважаємо за доцільне згрупувати ФОП для
нарахування та сплати ЄСВ, передбачивши для них різні ставки
справляння ЄСВ. Основою диференціації підприємців має бути чинник
залучення чи незалучення ними найманої праці.
Особа, яка забезпечує себе роботою самостійно та не використовує
найману працю, повинна сплачувати ЄСВ за зниженою ставкою - в
межах 17-19 % бази нарахування ЄСВ. Сума нарахованого ЄСВ повинна
розподілятись між солідарною та накопичувальною системами. За умови
залучення найманих працівників як роботодавець ФОП повинен
сплачувати 25-27 % з їх фонду оплати праці.
Така диференціація ставок дозволить зменшити податкове
навантаження на малий бізнес та створить передумови для легалізації
заробітної плати найманих ФОП-м працівників.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ
КРЕДИТНИХ КООПЕРАТИВНИХ УСТАНОВ У
ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В 1924–1929 РР.
У статті розкрито діяльність українських установ кредитної кооперації
Волинського воєводства після закінчення Першої світової війни. Висвітлено умови, в
яких відбувався розвиток української кредитної кооперації. Показано кількісну і якісну
динаміку становлення ощадно-позичкових та кредитних кооперативів.
Ключові слова: кооперація, кооперативний рух, кредитна кооперація, ощаднопозичкове товариство, кредитний кооператив, Волинь.
In the article activity of Ukrainian establishments of credit co-operation of the Volyn
province is exposed on completion of First World War. Terms which development of
Ukrainian credit co-operation was in are reflected. The quantitative and high-quality
dynamics of becoming of credit cooperative stores is rotined.
Key words: co-operation, co-operative motion, credit co-operation, credit
cooperative store, Volyn.
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В статье раскрыта деятельность украинских учреждений кредитной
кооперации Волынского воеводства по окончанию Первой мировой войны. Отражены
условия, в которых происходило развитие украинской кредитной кооперации.
Показана количественная и качественная динамика становления ссудосберегательных и кредитных кооперативов.
Ключевые слова: кооперация, кооперативное движение, кредитная
кооперация, ссудо-сберегательное общество, кредитный кооператив, Волынь.

Реформування фінансово-кредитної системи української
держави на сучасному етапі зумовлює необхідність ґрунтовного
вивчення минулого досвіду діяльності кредитних кооперативних
організацій. У міжвоєнний період кредитна кооперація в
західноукраїнських
землях
була
потужною
системою
самозабезпечення українського населення необхідними фінансовими
послугами. Тому, виявлення закономірностей становлення та
діяльності українських кооперативних кредитних установ у
Волинському воєводстві після закінчення Першої світової війни й до
початку світової економічної кризи 30-х років ХХ ст. є важливою
науковою проблемою. ЇЇ дослідження допоможе уникнути прорахунків
у роботіі сучасних українських кредитних установ.
Означена проблема певною мірою відображена у вітчизняних
дослідженнях. Проте досі відсутнє дослідження розвитку українських
кредитних кооперативних товариств на Волині у зазначений період.
Мета статті – розкрити процес діяльності установ української
кредитної кооперації Волинського воєводства після закінчення Першої
світової війни. Для цього необхідно вирішити наступні завдання:
висвітлити умови, в яких відбувалося функціонування української
кредитної кооперації та показати кількісну і якісну динаміку розвитку
ощадно-позичкових і кредитних товариств в 1924–1929 рр.
Після Першої світової війни відновлення кредитної кооперації у
Волинському воєводстві, порівняно з південно-східними українськими
воєводствами, відбувалося досить повільно. Особливо відставала в
розвитку
українська
кредитна
кооперація.
Господарськокооперативний часопис у 1928 р. писав, що «у Луцькому повіті в
кредитовій кооперації один член кооперативу польської народності
припадав на 18 поляків, не організованих в кооперативі, натомість один
українець – на 123 українця» [6, c. 3]. Якщо становлення української
кооперації відбувалося власними силами, то польської – за допомогою
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потужної фінансової підтримки з боку влади. Однак, не маючи
можливості брати кредити в українських установах, українці змушені
були вступати до польських союзів, що негативно відображалося на
українській кооперації. Окрім того, для кооперації конкуренцію
створювали, засновані державою комунальні й гмінні ощаднопозичкові каси. Найбільше комунальних ощадних кас функціонувало у
Львівському воєводстві (9 % від загальної кількості), далі – у
Станіславському (3,8 %), Тернопільському (3,8 %) та Волинському
(3,0 %). Гмінні ощадно-позичкові каси в українських воєводствах
діяли лише на Волині (8 % від загальної кількості гмінних кас у
Польщі). Це одна з відмінностей волинської кредитної системи від
східногалицької, де таких кас не існувало. Більше, ніж у Волинському
воєводстві, ощадно-позичкових кас було у Варшавському (20,0 %),
Келецькому (18,3 %) й Люблінському (20,1 %) воєводствах. Деякою
мірою гмінні ощадно-позичкові каси продовжували існуючу ще в
Російській імперії систему державних ощадно-позичкових товариств,
які надавали дешеві грошові кошти, а селяни нерідко їх не повертали,
а відтак знижувалася їхня відповідальність та кооперативна
самосвідомість.
Попри економіко-політичні перешкоди, із 1924 р. мережа
українських кредитних установ поступово збільшувалася. Протягом
1924–1926 рр. у Волинському воєводстві засновано шість міських
Українських
кооперативних
банків
(Українбанків),
які
підпорядковувалися Крайовому ревізійному союзу у Львові. Статут
першого Українбанку на Волині зареєстровано в окружному суді
м. Ковеля 6 липня 1924 р. Кооперативний банк розпочав свою
діяльність на базі реорганізованого ощадно-позичкового товариства
«Самопоміч» [9]. Окрім того, у Волинському воєводстві Українбанки
створено в Кременці в 1924 р., у Почаєві та Здолбунові в 1925 р.,
Острозі в 1926 р. За національним складом вони були українськими:
поляки становили 2,3 %, українці – 95,4 %, інші – 2,3 % [4, арк. 19]. Із
1926 р. у Луцьку почав працювати Український кооперативний банк.
На час заснування він нараховував 1200 осіб, розмір власного капіталу –
40 тис. злотих [6, c. 4]. Міські кредитні товариства надавали кредити
терміном на три місяці. Однак багато позик пролонговувалося, що
негативно відображалося на темпах роботи самих установ та
своєчасному
сплачуванні
їхніх
зобов’язань.
Надання
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короткотермінових дрібних позик не давало змоги досягти поставленої
мети в господарстві. Вклади населення переважно виходили від
незначної кількості осіб і складалися зі значних сум. Дрібної
ощадності ширшого загалу в населення не було. Кредити здебільшого
брали в державних кредитних установах і незначною мірою – у
Центробанку та, зазвичай, вони не покривали оборотних фондів
кооперативів. Власних коштів також було мало.
Для консолідації західноукраїнської кооперації єдиним виходом
із ситуації став курс на збирання коштів населення, концентрацію їх у
кредитних установах, створення загальнонаціонального українського
капіталу. У 1927 р. Крайовий ревізійний союз у Львові реорганізовано
в Ревізійний союз українських кооперативів у Львові, а структурним
центром української кредитної кооперації став Центробанк. У 1927 р.
чистий прибуток західноукраїнської кредитної кооперації склав 952
тис. зл., у 1928 р. – 1 млн 809 тис. зл. [7, c. 8]. У Волинському
воєводстві кількість кредитних установ у 1928 р. була такою: міських
кооперативів першого ступеня – п’ять, сільських – шість [10, c. 489].
Також РСУК провів кілька з’їздів із проблем української кредитної
кооперації. 16 липня 1928 р. скликано з’їзд представників української
кредитної кооперації. 13–15 березня 1929 р. – з’їзд щодо справ
кредитної кооперації. 24 травня 1929 р. відбулося засідання Ради
РСУК, де прийнято план розбудови кредитної кооперації в Західній
Україні. Центробанк став галузевим союзом кредитних товариств.
Йому підпорядковувалися «райффайзенки» й Українбанки. Важливу
роль відведено ПСК, які повинні надавати організаційну допомогу
кредитним установам першого рівня й визнавались організаційними
центрами сільської кредитної кооперації [1, c. 2]. У постановах
«райффайзенки» зобов’язували заборонити інші операції, крім збирання
дрібної ощадності й кредитування сільськогосподарського виробництва.
І відтоді повітові кредитні установи – Українбанки – отримали завдання
розбудови українського промислу. У Луцьку почав функціонувати
інспекторат РСУК, Центробанк поширив свою діяльність на
Волинське воєводство й визначив Луцький Українбанк своїм
представником на терені краю та як повітову кредитну організацію.
Стратегічна політика Українбанку полягала в збільшенні пасивів за
допомогою отримання кредитів у державних банках Польщі. У 1930 р.
Державний сільськогосподарський банк надав кредит Українбанку в
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Луцьку на суму 30 000 злотих. Збільшивши за операційний рік свої
пасиви, банк зміг надати більше позичок, причому їх платність була
високою – 55 %. У банківській установі збільшилася й кількість
членів: із 1200 осіб у 1926 р. до 2002 осіб у 1929 р., та 2375 у 1930 р.
Зросли також інкасові операції. В інкасовому портфелі станом на 1 січня
1930 р. нараховувалося 23732,31 зл., а на 1 січня 1931 р. – 82468,85
зл. [11]. Окрім того, Центробанк через Луцький Українбанк як свого
представника у 1927–1928 рр. відкрив кредитний кооператив у
Тростянці, відділи Українбанку в Рожищах та Колках [6, c. 4]. У
1929 р. на Волині вже діяли 19 різноманітних українських банківських
установ. Ковельський Українбанк у 1930 р. відкрив відділення в
с. Мельниця Велицької гміни [5, арк. 52]. У подальшому Центробанк
на Волині засновував не лише міські Українбанки, а й сільські
кредитні товариства райффайзенківського типу, контролював і
координував їхню роботу. Це був ідеальний тип установи для
селянського середньострокового кредиту, найкраще пристосований
для потреб сільського господарства. Українські «райффайзенки» були
подібні до польських кас Стефчика й діяли за тими самими
принципами. На початку 1928 р. у Волинському воєводстві
функціонувало вісім сільських ощадно-позичкових товариств
райффайзенківського типу, які підпорядковувалися РСУК у Львові.
Сьомий крайовий з’їзд РСУК у 1932 р. відзначив, що членами
РСУК були 478 «райффайзенок», із них 443 – у Галичині, 35 – на
Волині й Поліссі [2, c. 3–4]. Також на з’їзді постановили, що їх
організацією та піклуванням займатимуться Українбанки або ПСК.
Дирекція РСУК визначила 32 Українбанки як осередки для сільських
кредитних товариств [8, c. 59]. «Райффайзенки» визнані РСУК
найдоцільнішою формою сільського кредиту. Їхня діяльність
поширювалася на два-три села зі 200–300 селянськими
господарствами [2, c. 5]. У кінці 1933 р. кредитні кооперативи п’яти
воєводств з українською більшістю розміщувалися таким чином (див.
табл. 1) [3, c. 11].
Таким чином, у 1924–1929 рр. у Волинському воєводстві
кредитна кооперація зросла кількісно та якісно. Однак, серед
кредитних кооперативних установ домінували польські каси
Стефчика, а українські кооперативи значно відставали.
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Воєводство

Кількість
кооперативів

Населення на
один кооператив

Кооперативів
РСУК

Українського
населення на
один кооператив
РСУК

Таблиця 1
Кредитні кооперативи воєводств з українською більшістю в 1933 р.

Львівське
Станіславське
Тернопільське
Волинське
Поліське
Разом
В усій Польщі

763
371
457
311
144
2046
5376

4100
3981
3508
6734
7854
4606
5977

189
126
183
22
3
523
532

6973
8605
5216
70 531
270 764
10 940
11 594

Поширення української кредитної кооперації у Волинському
воєводстві перебувало на досить низькому рівні. На один кооператив
припадало 70531 особа українського населення. Товариств, що
належали до РСУК, нараховувалося лише 22. Проте, незважаючи на
такий стан справ, кредитній кооперації належала важлива роль у
розвитку волинського суспільства. Вона надавала доступні та дешеві
кредити об’єднаним у кооперативах селянам, учила їх бути ощадними,
економічно мислити. Кредитні кооперативи «райффайзенки», міські
Українбанки й «Центробанк» мобілізували вільні капітали
українського населення, спрямовуючи їх у кооперативне виробництво,
приватне підприємництво. «Центробанк» кредитував експортні
операції сільської закупівельно-збутової кооперації, сприяючи
сільськогосподарському виробництву. На позики кредитних установ
сільські кооперативи купували сільськогосподарську техніку, сортове
насіння, міндобрива, будували молочарні, олійні та інші кооперативні
споруди, зводили «Народні доми». Кооперативна система кредитного
обслуговування сільського господарства, яка тільки формувалася,
зміцнювалася, але вже значно зменшувала залежність української
кооперації, а отже й народу від Польської держави.
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ПРОЖИТОЧНЫМ МИНИМУМОМ И
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТОЙ, КАК НАЧАЛЬНЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТОСПОСОБНОГО ЧЕЛОВЕКА
В этой статье рассматривается основная зависимость между минимальной
зарплатой и прожиточным минимумом, влиянием индексов инфляции на данные
показатели. Кроме этого в статье представлен расчет зависимости показателей и
их актуализация, с учетов влияния налогов и сборов, а также индексов инфляции.
Ключевые слова: Индекс инфляции, прожиточный минимум, минимальная
зарплата, единый социальный взнос, налог с доходов физических лиц, военный сбор.
In this article considered the basic relationship between the minimum wage and
minimum subsistence level, the impact of inflation indexes on these indicators. In addition,
the article shows the calculation according to their performance and updated, taking into
account the effect of taxes and fees, as well as indices of inflation and suggested a formula
based approach to establish.
Key words: the inflation index, the minimum subsistence, the minimum wage, a
single social contribution, tax on income of individuals, military fees.
У цій статті розглядається основна залежність між мінімальною зарплатою
і прожитковим мінімумом, вплив індексів інфляції на дані показники. Крім цього в
статті представлений розрахунок залежності показників та їх актуалізація, з
обліків впливу податків і зборів, а також індексів інфляції і запропонований
формульний підхід для встановлення залежності
Ключові слова: Індекс інфляції, прожитковий мінімум, мінімальна зарплата,
єдиний соціальний внесок, податок з доходів фізичних осіб, військовий збір.

Рассматривая такой аспект экономической деятельность, без
которого не может прожить ни один человек это оплата труда, т.е.
вознаграждение за труд, а также прожиточный минимум.
Минимальная зарплата и прожиточный минимум тесно связаны и
имеют прямую зависимость. Привязка к этим позициям происходит на
каждом уровне нашей жизни. Согласно законодательной базы
Украины, которая дает понятия минимальной заработной плате,
оплате труда и прожиточному минимума, а также предоставляет
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основные показатели данных понятий, хотелось бы рассмотреть их
более подробно и установить взаимосвязь между данными
показателями с учетом инфляции.
Минимальная заработная плата — это законодательно
установленный
размер
заработной
платы
за
простой,
неквалифицированный труд, ниже которого не может устанавливаться
оплата за выполненную работником месячную норму работ (Кодекс
законов о труде Украины, Закон Украины "Об оплате труда").
Согласно п. 5 ст. 38 Бюджетного кодекса Украины размер
минимальной заработной платы определяется в Законе о
Государственном бюджете на соответствующий год, однако значения
минимальной зарплаты на 2010 год были установлены на основании
Закона Украины № 1646-VI "Об установлении прожиточного
минимума и минимальной заработной платы".
Прожиточный минимум — это стоимостная оценка
потребительской корзины, включающей минимальные наборы
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг,
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности. Основные положения, определяющие порядок
формирования
потребительской
корзины
и
использования
прожиточного минимума, установлены Законом Украины "О
прожиточном минимуме" № 966-XIV от 15.07.1999.
С 01.11.2009 года минимальная зарплата и прожиточный
минимум для работоспособных лиц в Украине –
равны. С
экономической точки зрения, как и логической, уравнение данных
показателей невозможно, т.к. получая зарплату каждому работнику
приходиться оплачивать в бюджет налоги и сборы, к которым
относятся - НДФЛ, ЕСВ и военный сбор. Т.е. если человек получает
минимальную зарплату, то после оплаты налогов и сборов остается
доход, который меньше прожиточного минимума.
Кроме налогов и сборов в бюджет, работающий человек несет
транспортные расходы, связанные с поездками на работу, но они не
учитываются и подлежат точному подсчету только в каждом
конкретном случаи. Учет и обоснование данных расходов зависят от
стоимости проезда, региона проживания, дистанции и количества
используемых транспортных линий в каждом отдельном случаи, и
подлежит группированию только по общим признакам. Оплаты
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транспортных расходов осуществляется:
1. за собственный счет;
2. за счет работодателя
a) частичное покрытие;
b) полное покрытие;
c) предоставление транспорта предприятия.
Необходимо провести детальное изучение показателей
влияющих на чистый доход физических лиц. Одним из которых
являются транспортные расходы.
Основные налоги и сборы:
1) Налог с доходов физических лиц –
а) до 10-и минимальных зарплат (12180 грн.) – 15%
б) свыше 10-и минимальных зарплат (более 12180 грн) – 20%
2) Единый социальный взнос (удерживаемый из зарплаты) –
а) 2,6% удерживается при договорах ГПХ (т.е. лицо не является
штатным сотрудником предприятия)
б) 3,6% - удерживается со штатных сотрудников.
Также существует целая градация в зависимости от класса, но
стандартным является ЕСВ – 3,6%
3) Военный сбор – 1,5% (веден с 01 августа 2014)
Для расчета зависимости минимальной зарплаты и
прожиточного минимума, для работающих официально на
предприятиях, т.е. являются штатными сотрудниками, используется
следующие ставки:
1) НДФЛ ( ) – 15%
2) ЕСВ (
) – 3,6%
3) ВС ( ) – 1,5% (введен с 01.08.2014)
Учитывая расчет, согласно бухгалтерского учета, удерживаний
из зарплаты, возможно вывести формулы зависимости минимальной
зарплаты и прожиточного минимума.
=1–(
/100) – индекс ЕСВ
= 1 – ( /100) – индекс военного сбора
= 1 – ( /100) – индекс НДФЛ
Зависимость между минимальной зарплатой и прожиточного
минимума
=
* ) – ( /100))
(1)
(2)
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* )–(

/100))

(3)

где
- прожиточный минимум
- минимальная зарплата
– общий коэффициент налогов и сборов удерживаемых с
зарплат
(4)
(5)
Зная ставки налогов и сборов можем рассчитать
=
* ) – ( /100))
=((1 – (
/100))*( 1 – ( /100))- ( /100))
= (0,964*0,85) – 0,015
= 0,8044
В связи с тем, что
был введен с 01.08.2014, то
a) до 01.08.2014 – 0,8194
b) после 01.08.2014 – 0,8044
На данный момент, с учетом ставок налогов и сборов,
используется коэффициент 0,8044. Данный коэффициент может быть
пересчитан в любой момент с учетом актуальных ставок.
является показателям определения зависимость между минимальной
зарплатой и прожиточным минимумом. Исходя из расчетов видно, что
после уплаты всех налогов и сборов с минимальной зарплаты
олученная сумма меньше прожиточного минимума.
1) Единый социальный взнос (ЕСВ):
1218 грн. * 3,6% = 43,85 грн.;
2) Подоходный налог (НДФЛ):
(1218 грн. — 43,85 грн.) *15% = 176,12 грн.;
3) Военный сбор (ВС):
1218 грн. * 1,5 % = 18,27 грн.
Надлежит к выплате работнику:
1) До введение военного сбора
1218 грн. — 43,85 грн. — 176,12 грн. = 998,03 грн.
2) После введения военного сбора
1218 грн. — 43,85 грн. — 176,12 грн. — 18,27 грн. = 979,76 грн.
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При применении полученных индексов имеем следующую
информацию
1) До введение военного сбора
1218 грн.*
= 1218грн.*0,8194 = 998,03 грн.
2) После введения военного сбора
1218 грн. *
= 1218 грн.*0,8044 = 979,76 грн.
Таблица 1

До введение ВС
После введение ВС

Минимальная
зарплата
После
Сумма
налогооблажения
1218
998,03
1218
979,76

Прожиточный
минимум

Разница

1218
1218

- 219,97
- 238,24

Из таблицы 1 видим, что после уплаты налогов и сборов
работник получает на 238,24 грн., ниже, чем прожиточный минимум.
Так как прожиточный минимум с 01.12.2013 равен минимальной
зарплате и составляют 1218 грн., а также учитывая индексы инфляции
необходимо произвести расчет и актуализацию минимальной зарплаты
на 01.01.2015 года и ее прогноз на 2015 год. Расчет минимальной
зарплаты с учетом прожиточного минимума равного 1218 грн.
используя формулу 4, а также индексов инфляции приведен в таблице
4. Минимальная зарплата была установлена с 01.12.2013 на уровне
1218 грн. и не пересматривалась в период с 01.12.2013 по настоящее
время. Как видим из табл. 2 индекс инфляции за декабрь 2013
составила 100,5% по отношению к ноябрю месяцу, за 2014 год –
124,9% (1,249), за первые четыре месяца 2015 года – 137,13%.
Таблица 2
Таблица индексов инфляции с 2013 по 2015 годы
2013
2014
январь
100,2
100,2
февраль
99,9
100,6
март
100,0
102,2
апрель
100,0
103,3
май
100,1
103,8
июнь
100,0
101,0
июль
99,9
100,4
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2015
103,1
105,3
110,8
114,0
-

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

Продолжение табл. 2
Август
Сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
За год

99,3
100,0
100,4
100,2
100,5
100,5

100,8
102,9
102,4
101,9
103,0
124,9

137,13

Учитывая приведенные индексы инфляции в табл. 2, и их
группирования по следующим показателям – декабрь 2013 года, 2014
год – поквартально, 2015 год – I квартал, полученные данные указаны
в таблицу 3.
Таблица 3
Сгруппированные индексы инфляции за период 2013-2015 год
Период

Индекс инфляции

Примечание

12.2013

100,50

на 01.01.2014

I.2014

103,02

на 01.04.2014

II.2014

108,30

на 01.07.2014

III.2014

104,14

на 01.10.2014

IV.2014

107,48

на 01.01.2015

I.2015

120,29

на 01.04.2015

С учетом формульного подхода зависимости минимальной
зарплаты и прожиточного минимума, и индексов инфляции получим
следующий результат, который оформим в таблицу, округлив
значения до целых.
С учетом формульного подхода зависимости
минимальной зарплаты и прожиточного минимума, и индексов
инфляции получим следующий результат, который оформим в
таблицу, округлив значения до целых (табл.4).
Таблица 4
Сравнение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, с
учетом формулы и инфляции
Период

Минимальная
зарплата

с 01.12.2013 по 31.12.2013

1486
62

Прожиточный минимум
Работоспособные лица
1218
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Продолжение табл. 4
с 01.01.2014 по 31.03.2014
с 01.04.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.07.2014

1494
1539
1667

1224
1261
1366

270
278
301

с 01.08.2014 по 30.09.2014

1705

1371

333

с 01.10.2014 по 31.12.2014

1768

1422

346

с 01.01.2015 по 31.03.2015

1901

1529

372

с 01.04.2015

2286

1839

447

Спрогнозировать инфляцию в Украине на данный момент
сложно и практически не возможно. В связи с этим отсутствует
возможность точного прогноза изменения минимальной заработной
платы и прожиточного минимума.
В таблице 4 видим зависимость и реальное положение
минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Независимо от
состояния экономики проведение индексации зарплат необходимо
при любых ситуациях. Проведение переиндексации возможно только
при i > 1 (100%). При отсутствии индексации зарплат и других выплат
и при постоянном росте цен получаем ощутимый дисбаланс, в связи с
тем, что получаемый доход не покрывает расходы. Из таблицы 4
видно, что при использовании формульного подхода и
переиндексации, минимальная зарплата с 01.01.2015 должна
составлять 1900, что на 682 грн. больше показателя, который
действует на сегодня, а с 01.04.2015 – на уровне 2286 грн., что на 1068
грн. выше минимальной зарплаты действующей на данный момент.
Исходя из полученных расчетов, прожиточный минимум с 01.04.2015
должен составлять 1839 грн,, что на 621 грн. больше нынешнего
показателя. От минимальной зарплаты зависят и другие показатели в
сфере экономики.
Существует прямая зависимость между минимальной зарплатой
и прожиточным минимумом к объему удерживаемых налогов и сборов
с зарплаты. Соответственно используя приведенные выше формулы и
зная ставки налогов и сборов, удерживаемых с зарплаты, а также зная
прожиточный минимум, можно установить взаимосвязь с
минимальной зарплатой. В данной формуле не используются
показатели напрямую связанные с другими затратами, которые
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частично уменьшают чистый доход граждан, такие как расходы на
транспорт. Усовершенствуя данную формулу в нее можно вводить
дополнительные коэффициенты, дающие то или иное влияние на
доход. Для расчета взаимосвязи между минимальной зарплатой и
прожиточного минимума, используется формула

На данный момент
=0,8044. Расчет прожиточного минимума
должен происходить согласно потребительской корзины, по актуальным
ценам, и проведением переиндексацией Применение данной формулы
необходимо для установления полной взаимозависимости между
минимальной зарплатой и прожиточным минимумом.
Уравнивание таких показателей как минимальная зарплата и
прожиточный минимум невозможно, так как после оплаты налогов и
сборов, как доказано выше, доход человека уменьшается на 19,56% или на
238,24 грн. (таблица 1). Т.е. минимальная зарплата обязательно должна
быть выше прожиточного минимума на объем налогов и сборов. По
полученным данным, согласно таблицы 4, имеем следующие показатели
минимальной зарплаты и прожиточного минимума на 01.04.2015, равными
2286 грн и 1839 грн. соответственно, которые являются актуальными.
Курс доллара на 01.01.2014 был 7,99 грн. за 1$, на 01.04.2015 курс
составил 23,492 грн за 1$. Таким образом, констатируем, что курс доллара
вырос в 2,94 раза, а инфляция за этот период составила 151%. Имеем
наглядное падение дохода физических лиц, при отсутствии роста
социальных стандартов и сохранении минимальной зарплаты на уровне
1218 грн. в период с 01.01.2013 до настоящего момента.
Т.е. данная информация приводит к тому, что необходима
неотложная актуализация минимальной зарплаты и прожиточного
минимума, с учетом формульной подхода в установлении зависимости
между ними и постоянная их индексация. Как и актуализация показателей
формирующих прожиточный минимум.
А также необходимо соблюдение гармонизации при их
установлении, с учетом налогов и сборов, уплачиваемых с заработной
платы, и индексов инфляции.
Естественно во время кризиса и нестабильной обстановки в стране
проведение данных мероприятий невозможно, но доводить население до
обнищания является не законно.
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ
ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Статтю присвячено дослідженню ролі державного регулювання ЗЕД в умовах
становлення глобальної системи. Розкрита суть та визначені основні напрямки
державного регулювання в умовах становлення нової системи господарювання.
Ключові слова: глобалізація, державне регулювання, зовнішньоекономічна
діяльність, національна економіка.
The article studies the role of state regulation of foreign trade in terms of the global
system. The essence and the basic directions of state regulation in the formation of a new
economic system.
Key words: globalization, regulation, foreign trade, national economy.
Статья посвящена исследованию роли государственного регулирования ВЭД в
условиях становления глобальной системы. Раскрыта суть и определены основные
направления государственного регулирования в условиях становления новой системы
хозяйствования.
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регулирование,

Сучасна економіка надзвичайно складна, вона покликана
формувати умови для найрізноманітніших видів життєдіяльності
людей. Для забезпечення нормального функціонування будь-якої
сучасної економічної системи важлива роль належить державі.
Держава протягом всієї історії свого існування поряд із задачами
підтримки порядку, законності, організації національної оборони,
виконувала певні функції в сфері економіки.
Державне регулювання економіки – це форма управління
економікою, що представляє собою вплив державних органів на
економічні процеси. Воно застосовується в умовах, коли об'єкт
управління безпосередньо не підпорядкований суб'єкту управління,
тобто якомусь державному органу.
У всіх країнах світу зовнішньоекономічна діяльність
розглядається як частина зовнішньої політики, вона є складовою
національної економічної політики, а тому підлягає регулюванню з
боку держави. Досвід останніх років свідчить про те, що не завжди
принципи «невтручання» держави та «лібералізації» господарських
відносин повністю себе виправдовує.
Важливу роль в утвердженні сприятливого інвестиційного й
підприємницького клімату, зміцненні конкурентоспроможності
національної економіки, її інноваційному відновленні, має відігравати
політика державного регулювання ЗЕД.
Державне регулювання ЗЕД здійснюється методом розробки і
реалізації державної зовнішньоекономічної політики. В сучасних
умовах зовнішньоекономічна політика – це система міроприємств,
спрямованих на найбільш сприятливий розвиток економічних,
науково-технічних, виробничих зв'язків із зарубіжними країнами,
поглиблення і розширення участі в МРТ з метою вирішення
стратегічних завдань соціально-економічного розвитку країни [1,
с. 32].
Метою державного регулювання ЗЕД в Україні є: захист
економічних інтересів України та законних інтересів суб’єктів ЗЕД;
створення рівних можливостей для ЗЕД розвивати всі види
підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі
напрями використання доходів і здійснення інвестицій; заохочення
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конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері ЗЕД; забезпечення
збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку України;
стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в тому
числі зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів ЗЕД; створення
найбільш сприятливих умов для залучення економіки України в
систему світового поділу праці та її наближення до ринкових структур
розвинутих зарубіжних країн [2, с.238].
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється
через закони України, акти тарифного та нетарифного регулювання,
рішення недержавних органів управління економікою, відповідно до їх
статутних документів, договорів, які укладаються між суб’єктами ЗЕД.
Правове регулювання зовнішньоекономічних зв'язків включає
розробку та прийняття нормативно-правової бази в Україні та
виконання норм міжнародного права, приєднання України до
міжнародних організацій та конвенцій, укладання міжнародних угод.
Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності має
відповідати двом критеріям: враховувати специфіку предмета і
задовольняти потреби суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. При
цьому основне завдання – створення сприятливого правового клімату
для реалізації економічних інтересів суб'єктів господарювання в сфері
зовнішньоекономічних відносин.
На
формування
системи
правових
приписів
про
зовнішньоекономічну діяльність впливають як внутрішні, так і
зовнішні фактори. До зовнішніх факторів відносяться: стан
міжнародних відносин, участь України в міжнародних угодах; до
внутрішніх: зовнішньоекономічна політика України, стан економіки
України, умови, структура органів державної влади і управління тощо.
Використання тих чи інших інструментів має передбачати аналіз
механізму їх реалізації та наслідків їх дії як для світового
співтовариства в цілому, так і для економіки країни зокрема. При
цьому дана проблема має кілька аспектів:
- по-перше, всі інструменти державного регулювання мають
власні механізми дії;
- по-друге,
реалізація
того
чи
іншого
інструменту
супроводжується як певними здобутками, так і певними видатками. У
кожному конкретному випадку той чи інший інструмент впливу на
експортні
чи
імпортні
потоки
приносить
одним
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зовнішньоекономічним суб'єктам реальний виграш, тоді як економічне
становище інших погіршується;
- по-третє, економічні наслідки використання інструментів
доцільно розглядати у двох основних вимірах: безпосередні зміни, які
відбуваються на ринку того товару, що є об'єктом державного
регулювання; опосередковані зміни (вторинні ефекти) ринку інших
товарів.
В ринкових умовах господарювання вплив держави на
економічні відносини в країні докорінно змінюється. Він набуває
форми державного регулювання, що означає створення відповідних
умов, які сприятимуть ефективному розвитку економіки країни в
цілому та її складових частин.
Україна самостійно формує систему та структуру державного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності на її території.
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності має
забезпечувати:
- по-перше, захист законних інтересів суб’єктів ЗЕД та
економічних інтересів України;
- по-друге, створення однакових можливостей для суб'єктів
зовнішньоекономічної
діяльності
розвивати
підприємницьку
діяльність з всіма видами незалежно від форм власності та всі
напрямки використання доходів, здійснення інвестицій;
- по-третє,
ліквідацію
монополізму
у
сфері
зовнішньоекономічної діяльності та стимулювання конкуренції.
Виконуючи основні завдання стимулювання або обмеження
експорту чи імпорту, політика держави у сфері зовнішньоекономічної
діяльності набуває форм протекціонізму, лібералізації або
стимулювання експорту.
Протекціонізм спрямований на створення конкурентних переваг
власним товаровиробникам і утруднення іноземним конкурентам
проникнення на внутрішній ринок. Здійснюється шляхом підвищення
ставок ввізного мита і використанням технічних бар'єрів на шляху
руху товарів.
Лібералізація,
що
сприяє
проведенню
заходів
зовнішньоекономічної діяльності, призводить до поступового
скорочення різноманітних обмежень у сфері зовнішньої торгівлі. Зміст
державного регулювання полягає в заохоченні експортних галузей
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виробництва
та
експортної
діяльності
окремих
суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності. З цією метою держава може
провадити заходи по дипломатичній підтримці потреб експортних
галузей або окремих підприємств, кредитуванню або наданню
субсидій чи пільг підприємствам – експортерам, надання спеціальних
консультацій.
Крім того, іншим напрямом державного регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
є
управління
іноземними
інвестиціями. Необхідність залучення зовнішніх інвестицій
зумовлюється тим, що Україна, маючи обмежені бюджетні фінансові
ресурси, не може власними силами забезпечити ефективні структурні
зміни в економіці. Це потребує пильної уваги до пошуку додаткових
фінансових джерел, що з них найзначнішим є іноземне інвестування.
Світовий досвід свідчить, що країни з перехідними економіками не
можуть вийти з економічної кризи без залучення іноземних інвестицій.
Використання таких інвестицій сприяє макроекономічній стабілізації
економіки, формуванню національних інвестиційних ринків й
уможливлює вирішення окремих соціальних проблем перехідного
періоду. Саме тому іноземне інвестування посідає особливе місце в
структурі зовнішньоекономічних пріоритетів української економіки.
Регулюючи взаємовідносини держави та інвесторів на засаді
встановлення правових і економічних умов господарської діяльності
підприємств з іноземними інвестиціями, уряд визначає також пільги та
гарантії майнових прав та інтересів таких підприємств. Пільгами для
них є, по-перше, звільнення від обкладання митом майна, що
ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного
фонду підприємства, а по-друге, те, що його продукція не підлягає
ліцензуванню і квотуванню за умови її сертифікації як продукції
власного виробництва.
Щоб стати рівноправним учасником загальноєвропейського
процесу інтеграції, Україні необхідно докласти немало зусиль для
створення нової економічної системи; проходження стабілізаційного
періоду, подолання кризи економіки; усунення бар'єрів у спілкуванні
із зовнішнім світом; налагодження активних і взаємовигідних зв'язків з
країнами-партнерами. Для цього має бути створена інфраструктура,
сумісна із західноєвропейською та здатна функціонувати з нею в одній
системі координат. Головні її елементи – це самостійні суб'єкти
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господарської діяльності; економічний раціоналізм у відносинах з
країнами-учасницями; створення режиму вільного руху товарів,
послуг, капіталів; формування мережі банків і ділових центрів для
фінансування та інформаційної підтримки державних та приватних
інвестиційних проектів; комплексне використання й охорона
природних ресурсів; співробітництво в розвитку паливно-сировинної
бази;
раціональне
використання
енергетичних
ресурсів;
співробітництво в технологічному оновленні металургійних
підприємств, розвитку АПК, харчової та переробної промисловості;
створення сучасних телекомунікацій; розвиток уніфікованої митної
системи.
Слід відзначити, що незалежно від територіального розміщення
та форм власності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
здійснюється регулювання центральними органи державного
управління України. До них належить Верховна Рада, Кабінет
Міністрів, Національний банк, Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції, Державна митна служба, Антимонопольний
комітет України та ін.
Крім центральних органів, діють також органи місцевого
управління зовнішньоекономічною діяльністю, до яких належать:
- місцеві Ради народних депутатів України та їх виконавчі і
розпорядчі органи;
- територіальні підрозділи органів державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності України.
Функціонування підприємств в Україні виставляють нові вимоги
до формування ефективної системи управління підприємством, проте
забезпечення достатнього рівня ефективності управління досягається
лише за відповідності ступеня відкритості системи управління
зовнішньоекономічною
діяльністю
підприємства.
Здійснення
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємством
потребує
встановлення стратегії та стратегічних планів, які визначають напрями
його діяльності.
Отже, розвиток
зовнішньоекономічних процесів буде
ефективним при наявності дієвих механізмів державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності; ефективної системи державного
контролю за зовнішньоекономічними операціями та суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності; дієвої системи антикорупційних і
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правоохоронних заходів відносно до учасників щодо здійснення
зовнішньоекономічної діяльності.
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ТЕОРЕТИКО-ПРОЦЕСНИЙ КОМПОНЕНТ ІННОВАТИЗАЦІЇ
ВИРОБНИЦТВА
У статті наголошено на теоретичному обґрунтуванні основних
характеристик та компонентів інноватизації виробництва. Звернуто увагу на різні
точки зору стосовно поняття інноваційної діяльності, її співвідношення з
інноваційним процесом та інноваційним розвитком.
Ключові слова: інноватизація виробництва, фінансування, інноваційний
розвиток, інноваційний процес.
In the article is researched the theoretical explanation of the main characteristics
and components of innovatization of enterprise. The attention is paid to the different point of
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views at the essence of innovative activity, its connection with the innovative process and
innovative development.
Key words: innovatization of enterprise, financing, innovative development,
innovative process.
В статье отмечено теоретическое обоснование основных характеристик и
компонентов инноватизации производства. Обращено внимание на разные точки
зрения касательно понятия инновационная деятельность, ее соотношение с
инновационным процессом и инновационным развитием.
Ключевые
слова:
инноватизация
производства,
финансирование,
инновационное развитие, инновационный процесс.

В зв’язку із стрімким розвитком сучасного суспільства
функціонування різних галузей діяльності нерозривно пов’язано із
здатністю сприймати та впроваджувати нові досягнення науки і
техніки, приймати інноваційні рішення. Отже, на сьогодні зростає
значення
не
лише
можливість
суб’єктів
господарювання
безпосередньо приймати участь у створенні інновацій, але й їх
здатність сприймати та пристосовувати до умов своєї діяльності
винаходів інших суб’єктів господарювання. Тому, в таких умовах
актуалізується
роль
дослідження
відповідного
поняттєвокатегоріального апарату, виходячи із його прикладних характеристик.
На сьогодні неодмінною умовою конкурентоспроможності
суб’єкта господарювання є здатність створювати та можливість
застосовувати інновації, запозичені із-зовні. Тому, в теоретикометодичному аспекті виникає поняття інноватизації виробництва, яка
дозволяє поєднати внутрішній потенціал та перспективи запозичення
можливостей для інноваційного розвитку. На практиці в Україні
сьогодні лише 13,6 % підприємств впроваджують інновації, питома
вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової 3,3 %.
Для підвищення обізнаності суб’єктів господарювання щодо
зазначених процесів актуальності набуває дослідження ключових
теоретичних засад інноваційної діяльності та інноваційного процесу,
що лежить в основі застосування процесного компоненту
інноватизації виробництва на практиці.
В економічній літературі висвітлюються різні точки зору щодо
сутності інноваційної діяльності. Багато авторів схильні розуміти під
інноваційною діяльністю те, що забезпечує трансформацію ідей
(звичайно результатів наукових досліджень і розробок або інших
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науково-технічних досягнень) у новий чи удосконалений продукт з
попитом на нього ринку, у новий чи удосконалений технологічний
процес, що знайшов використання у практичній діяльності [1, c. 111].
На думку П. Друкера інноваційна діяльність полягає у кропіткій
роботі, яка потребує неабиякої майстерності, наполегливості,
самовідданості (що не можуть компенсувати талант й освіченість) та
творчості, переважно в одній сфері діяльності; інноваційна діяльність
має бути пов’язаною з ринком, сфокусованою на ринок та ним
керуватись [2].
Р. Фатхутдінов називає інноваційною діяльність, спрямовану на
використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень і
розробок для розширення й відновлення номенклатури та поліпшення
якості продукції, що випускається, удосконалювання технології
їхнього виготовлення з наступним упровадженням і ефективною
реалізацією на внутрішньому й закордонному ринках [3].
С. Покропивний визначає інноваційну діяльність, в першу чергу,
як процес, спрямований на розроблення й реалізацію результатів
закінчених наукових досліджень і розробок або інших науковотехнічних досягнень у новий чи вдосконалений продукт, реалізований
на ринку, у новий чи вдосконалений технологічний процес,
використовуваний у практичній діяльності, а також зв’язані з цим
додаткові наукові дослідження й розробки [4, c. 24].
Підтримуємо точки зору О. Носика та А. Никифорова, які у
своїх працях висвітлили співвідношення інноваційної діяльності та
інноваційного процесу. Так, змістовне ядро інноваційного процесу
виявляється, як період від зародження ідеї, розробки, створення,
впровадження, поширення, використання інновацій, до її утилізації
(занепаду). Послідовність цих процесів дістала назву інноваційного
процесу. Інноваційна діяльність включає в себе всі види діяльності в
рамках повного життєвого циклу інновацій.
Проте, тотальне уявлення про лінійність інноваційного процесу,
що було правдивим в доінноваційну епоху, в даний час замінено
іншим, в основі якого – уявлення про переважаючу нелінійність
інноваційних процесів. Згідно з цією моделлю, інноваційна ідея (ідея
нового продукту, ідея нового бізнесу) може виникати на будь-якому
етапі інноваційного циклу, найбільш часто – як результат
маркетингового аналізу. Інноваційна діяльність – це сукупність
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інноваційної праці і інноваційного підприємництва. В умовах ринкової
економіки здійснення інноваційної діяльності опосередковується
комерційною доцільністю. Інноваційна діяльність є особливим
інструментом підприємництва [5; 6].
Підтримуємо точку зору А. Чухно, який констатує, що
вирішальну роль у суспільному способі виробництва відіграє
притаманний йому фактор виробництва, який характеризує його новий
виробничий ресурс. Коли при народженні нового індустріального
способу виробництва, поряд з його традиційними факторами (землею і
працею), з’явився новий – капітал, то це визначило не лише нечуване
зростання економіки, але й її назву, отже, і назву суспільства. Вони
стали капіталістичними. Принципово важливою і основоположною
рисою нової економіки є те, що вона народжує якісно новий фактор
виробництва – інформацію та знання. Якщо раніше існували
однозначні фактори виробництва – земля, праця, капітал, – то нині
з’явився, так би мовити, двозначний фактор. Це відкрило широке поле
для фантазії науковців. Перші брали інформацію і на її основі
характеризували інформаційну економіку і суспільство; другі вивчали
іншу його частину – знання – і на їх основі розробляли теорію
економіки і суспільства знань; треті стверджували, що суспільство
пройшло комунікаційну та інформаційну стадії чи фази розвитку і
нині будує економіку і суспільство знань. Таке різноманіття поглядів і
тлумачень зумовлене відсутністю наукового обґрунтування теорії
якісно нового фактора виробництва.
Традиційні фактори виробництва – земля і капітал –
примножують головним чином фізичні сили людини, а інформація і
знання реалізують і примножують розумові потенції людини,
зумовлюють інтелектуалізацію виробництва і праці, породжують нові
поняття – ―інтелектуальна власність‖, ―інтелектуальний капітал‖,
―інтелектуальний продукт‖ [7]. В контексті нашого дослідження
підтримуємо погляди А. Чухно, який погоджується з точкою зору, що
модернізація економіки можлива на основі використання нового
(інтелектуального) фактору виробництва і пов’язаної із ним
інтелектуалізації як умови інноваційного розвитку.
На сьогодні поряд із традиційними точками зору виникають нові
погляди стосовно суттєвих аспектів та факторів інноваційного
розвитку. Зокрема, на сьогодні досить новим є визначення інноватики,
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яке трактується наступним чином:
1) інноватика — галузь знань, що охоплює питання методології
й
організації
інноваційної
діяльності.
Інноватика
вивчає
закономірності процесів розвитку, формування новацій, нововведень,
механізмів управління змінами, подолання опору нововведенням,
адаптації до них людини, використання та поширення інноваційних
потоків, інноваційної діяльності, їх вплив на сферу конкуренції, на
розвиток суспільства в цілому [8].
2) інноватика - область науки, яка вивчає формування новацій і
їх розповсюдження, а також способи прийняття інноваційних рішень
[9].
3) інноватика - галузь науки, що охоплює питання методології й
організації інноваційної діяльності, вивчає різні проблеми теорії
інновацій, зокрема, створення, реалізації нововведень, організаційне
забезпечення інноваційних процесів [10].
4) інноватика - галузь науки, що вивчає закономірності процесу
інноватизації. До її пріоритетних напрямків відносяться дослідження
психологічних ефектів, інженерного і філософського розуміння
інновації, шляхів підвищення сприйнятливості, схильності до
інновацій у суспільстві взагалі і у підприємців зокрема [11].
Японські автори констатують, що інновація є результатом
використання знань. Вона сприяє збільшенню існуючого масиву знань,
що, в свою чергу, забезпечує зміни в технології та управлінні і веде до
підвищення рівня інноваційності діяльності організації. При цьому
особливої уваги набирають умови, які сприяють/не сприяють
інноваційній активності, тобто важливим аспектом є інноватизація як
діяльність по створенню сприятливих умов для ведення інноваційної
діяльності. Іншими словами, можна сказати, що інноватизація
забезпечує формування так званого організаційного знання, яке
формується в організації і стає основою для подальшої генерації знань,
забезпечуючи успішну реалізацію комплексу інноваційних процесів
[12].
В свою чергу, А. Турило та О. Зінченко зазначають, що
постійний процес залучення і впровадження інновацій у виробництво
є інноватизацією виробництва, що характеризує собою процес, який є
комплексним, системним і базується на якісних змінах в продуктивних
силах і виробничих відносинах, що забезпечує поточне і перспективне
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зростання конкурентоспроможності підприємства і підвищення його
економічної ефективності [13]. Цілком слушним є те, що її можна
розглядати структурно, через фактор масштабу виробництва і в часі.
Також, автори звертають увагу на те, що інноватизація охоплює не
тільки сферу виробництва, а й сферу обігу (процес реалізації), тобто
всі види його діяльності (виробничу, постачальницьку, збутову,
маркетингову, інвестиційну, фінансову, управлінську та інші) [14].
Революційний або еволюційний процес інноватизації за рахунок
ефективного використання інтелектуальних ресурсів, як власних так і
залучених, характеризується прогресивною зміною його якісного
стану, активізує інноваційний розвиток суб’єкта господарювання [15].
Зважаючи на наведені вище теоретичні аспекти, спостерігаємо
невід’ємний зв’язок між інноваційною діяльністю та процесом. При
чому, інноваційна діяльність полягає у прояві активності, яка
передбачає формування інноваційного процесу. В свою чергу,
поєднання інноваційної діяльності та інноваційний процесу
створюють теоретичну основу для систематичної інноватизації
виробництва. Таким чином, формується теоретико-процесний
компонент інноватизації виробництва, який слугує засадою для
розвитку вказаних процесів на практиці.
Література:
1. Шпикуляк О. Г. Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності
інноваційної
діяльності.
/О. Г. Шпикуляк,
С. О. Тивончук,
С. В. Тивончук,
О. М. Супрун //Економіка АПК. – 2011. – № 12. – с 109 – 116.
2. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво /
Питер Ф.Друкер; [пер. з англ.]. – К.: Україна, 1994. – 319 с.
3. Фатхутдинов Р.А. "Інноваційний менеджмент: підручник для студентів
вузів за фахом і напрямком "менеджмент"". – М.: Бізнес-школа «Інтел-Синтез», 2001.
– 412 с.
4. Покропивний С. Ф. Інноваційний менеджмент у ринковій системі
господарювання / С. Ф. Покропивний // Економіка України. – 1995. – № 2. – С. 24.
5. Носик О. М. Теоретичні підходи до визначення змісту соціальноінноваційної моделі економічного розвитку. /О. М. Носик // БізнесІнформ. – 2014. –
№ 4. – с. 59 – 64.
6. Никифоров А. Є. Інноваційна діяльність: теорія і практика державного
управління: монографія / А. Є. Никифоров. – Київ: КНЕУ, 2010. – 420 c.
7. Галюк І.Б. Теоретичні аспекти інноватизації як об’єктивного процесу
розвитку економічних систем / І. Б. Галюк // Економічний вісник НГУ. – 2012. - № 3. –
с. 12 – 17.
8. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник /
Н.В. Краснокутська. - К .: КНЕУ, 2003. - 504 с.

76

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015
9. Словник бізнес-термінів [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://dic.academic.ni/dic.nsf/busmess/5333.
10. Геращенко І.С. Формування адаптивної системи у правління
інноваційними процесами на підприємствах: Дис.. на здобуття наук. ступ. канд. екон,
наук / І.С.Гращенко. - Київ, 2008. - 95 с.
11. Словарь экономиста [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://edc.nauka.ru/stp.dr/innov/
12. Нонака И., Такеучи Х. Компания – создатель знания. Зарождение и
развитие инноваций в японских фирмах / И.Нонака, Х.Такеучи – М.: ЗАО «ОлимпБизнес», 2003. – 384 с.
13. Турило А. М. Економічна оцінка інноватизації залізорудного виробництва:
монографія / А. М. Турило, О. А. Зінченко, В. Я. Нусінов. – Кривий Ріг: Видавничий
дім, 2006. – 200 с.
14. Чухно А. А. Модернизация экономики и экономическая теорія /
А. А. Чухно // Экономика Украины. – 2012. – № 10. – С. 24 – 33.
15. Корнух О. В. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності
категорії «інноваційний розвиток підприємства» / О. В. Корнух // Вісник
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ. – 2013. –
№ 10 (199). Ч. 1. – С. 25-32.

Автор: Гернего Юлія Олександрівна, к. е. н., старший викладач
кафедри банківських інвестицій ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", м. Київ,
Україна.
Сфера наукових інтересів: кредитування, інноваційні проекти,
інноваційний розвиток.
Зв’язок з автором: Iuliia88@yandex.ru

УДК 330:004
JEL М 41
Наталія Голячук,
Сергій Голячук
Луцький національний технічний університет
РОЗВИТОК ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті визначені основні етапи становлення хмарних технологій та подана
їх характеристика. Зазначено, що український малий і середній бізнес є лідерами
використання хмарних технологій. Охарактеризовані переваги використання хмарних
технологій.
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The article deals with the development of cloud technology in the world and in
Ukraine. The main stages of cloud technologies and given their characteristics. It is noted
that Ukrainian small and medium businesses are using cloud technology leaders. We
characterize the benefits of using cloud technology.
Keywords: cloud technologies, cloud services business.
В статье определены основные этапы становления облачных технологий и
представлена их характеристика. Отмечено, что украинский малый и средний бизнес
являются лидерами использования облачных технологий. Охарактеризованы
преимущества использования облачных технологий.
Ключевые слова: облачные технологии, облачные сервисы, бизнес.

За прогнозами провідних консалтингових компаній світу,
швидке вдосконалення та поширення хмарних технологій (cloud
computing) зараз є одним з тих ключових трендів, що в найближчі 5-8
років помітно вплинуть на глобальний розвиток не лише ІТ-індустрії,
але й бізнесу, фінансів, державного управління, медицини, освіти і
багатьох інших сфер людського життя. В умовах випереджаючого
розвитку інформаційних технологій і чергового спаду світової
економіки технологія, яка дозволяє організаціям та іншим суб’єктам
відмовитись від значних витрат на власну ІТ-інфраструктуру на
користь отримання всіх необхідних ІТ-ресурсів онлайн, розглядається
як перспективний та рентабельний модернізаційний вибір, оптимальна
інвестиція в майбутнє. За підрахунками компанії International Data
Corporation (IDC), вже у 2015 році до 60 % всіх даних людства
зберігатиметься у хмарах [1].
Розвитку хмарних технологій передував непростий і тривалий
шлях. Вперше ідеї віртуалізації обчислень отримали розвиток в 50-х
роках минулого століття при оптимізації роботи великих
обчислювальних машин (мейнфреймів). Основною проблемою в той
час було забезпечити максимальне завантаження комп'ютерів, щоб
зменшити час простою обчислювальних потужностей. Саме тоді
виникла ідея забезпечення тимчасового віддаленого доступу
користувачів до мейнфреймів для можливості повного завантаження
комп'ютерів.
В 1970 р. JCR Licklider заявив, що кожна людина на землі буде
підключена до мережі, з якої вона буде отримувати не тільки дані, але
й програми.
Інший вчений - John McCarthy висловив думку про те, що
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обчислювальні потужності будуть надаватися користувачам як
послуга (сервіс) [2].
У 90-і роки відбувається швидкий розвиток глобальної мережі Інтернет, яка має безпосередній вплив на розвиток хмарних
технологій. Значно збільшилася пропускна здатність мереж,
розширилася їх географія. Поряд з розвитком комп'ютерних мереж
удосконалюються апаратні технології, з'явилися багатоядерні
процесори, значно збільшився обсяг сховищ інформації. Ці обставини
призвели до розвитку нових комп'ютерних технологій, які забезпечили
можливість появи хмарних сервісів (рис. 1).
Віртуалізація

ASP
SOA

utility
computing

gridобчислення

масштабовані
обчислення

Хмарні
обчислення

Web 2.0

ПЗ з відкритим
кодом
системи розробки
(development
framework)

Рис.1. Складові хмарних технологій
Технології, які є основою хмарних сервісів:
віртуалізація
процес
віддаленого
доступу
до
обчислювальних потужностей;
ASP - технології створення веб-додатків і веб-сервісів;
SOA - сервіс-орієнтована архітектура, що забезпечує
використання незалежних сервісів з чітко визначеними інтерфейсами,
які для виконання своїх завдань можуть бути викликані певним
стандартним способом;
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Web 2.0 - методика проектування систем, які шляхом обліку
мережевих взаємодій стають якіснішими, при значному збільшенні
кількості користувачів;
системи розробки (development framework) - програмне
середовище розробки мультиметіагентних систем і додатків;
розподілені масштабовані обчислення - спосіб вирішення
трудомістких обчислювальних завдань з використанням декількох
комп'ютерів, найчастіше об'єднаних в паралельну обчислювальну
систему;
grid-обчислення - форма розподілених обчислень, в якій
«віртуальний суперкомп'ютер» представлений у вигляді кластерів
з'єднаних за допомогою мережі гетерогенних комп'ютерів, що
працюють разом для виконання величезної кількості завдань
(операцій, робіт);
utility computing - «комунальні обчислення», коли
замовляється послуга виконання особливо складних обчислень або
зберігання масивів даних;
програмне забезпечення з відкритим кодом - вихідний код
таких програм доступний для перегляду, вивчення та зміни, що
дозволяє користувачеві взяти участь у доопрацюванні найбільш
відкритої програми, використовувати код для створення нових
програм та виправлення в них помилок [2].
Подальший розвиток технологій хмарних обчислень відбулося в
середині 2000-х років. У 2006 р. компанія Amazon запустила сервіс під
назвою Elastic Compute cloud (EC2) як веб-сервіс, який дозволяв його
користувачам розробляти свої власні додатки, а ще через рік свої
хмарні послуги запропонували такі гіганти IT-індустрії, як Google, Sun
і IBM .
У 2008 р. корпорація Microsoft запропонувала не просто сервіс, а
повноцінну хмарну операційну систему Windows Azure, яка на
сьогоднішній день є однією з найбільших і всеохоплюючих проектів у
сфері хмарних сервісів.
У 2010 р. з'явилися хмарні сервіси, які були орієнтовані не
просто на розробників програмного забезпечення, а на простих
користувачів [2].
На сьогоднішній день виділяють три етапи розвитку хмарних
технологій, запропонованих компанією «Gartner» (табл. 1) [3]:
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Таблиця 1
Етапи розвитку хмарних технологій
Етап

Тривалість

Коментар

Перші
проекти

2007-2011

Хмарні обчислення впроваджувалися
компаніями, готовими йти на ризики

Консолідація
ринку

2010-2013

Масове
поширення

2012-2015

Користувачі починають звертати увагу
на
хмарні
обчислення.
Зростає
конкуренція і знижується загальне
число постачальників
Хмарні обчислення стають переважною
тенденцією.
На
ринку
домінує
обмежене число постачальників

На першому етапі хмарні обчислення розвивалися за рахунок
компаній, яких нові технології зацікавили можливістю швидкого
виходу на ринок і радикального підвищення ефективності розробки.
На цьому етапі хмарні обчислення найбільш ефективні в рамках ІТпроектів, що передбачають повернення інвестицій в перспективі 18-24
місяців.
Основна риса другого етапу - консолідація ринку. Кількість
хмарних пропозицій перевершили потреби ринку, боротьба за
користувачів серед різних хмарних вендорів досягла свого піку, що
призвело до серії злиттів і поглинань. У той же час зрілість хмарних
пропозицій підвищилася, і консервативні користувачі почали всерйоз
розглядати можливість використання хмарних обчислень. Тривалість
хмарних проектів збільшилася, і компанії запустили проекти, що
передбачають повернення інвестицій в перспективі від 3 до 5 років.
На третьому етапі відбувається накопичення критичної маси і
масове поширення хмарних обчислень. Домінує на ринку відносно
невелике число ключових постачальників, які отримали можливість
пропонувати ринку свої технології в якості стандартів де-факто [3].
Український ринок хмарних сервісів – один із найбільш
динамічних в Європі. Як великі компанії, так і власники малого та
середнього бізнесу розуміють, що хмарні рішення дозволять їм
швидше реагувати на вимоги ринку та бізнесу. Питання уже не в тому,
чи переходити у «хмару», а як отримати від неї максимальну віддачу
[4].
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Зараз в Україні вже 85% представників малого та середнього
бізнесу використовують один з хмарних сервісів. На сьогоднішній
день саме український малий і середній бізнес є одним з лідерів з
використання хмарних сервісів в Європі (рис.2). В середньому по всіх
країнах ЄС показник використання хмари становить 53%.

Рис. 2. Країни Європи в яких використовуються хмарні
технології малим та середнім бізнесом [5]
З 2013 року відбувається поступове збільшення популярності і
перерозподіл ринку на користь українських постачальників хмарних
послуг. Їх позиції зміцнилися з 31% до 45% і основою цього зростання
стали нові клієнти. Раніше вітчизняні хмари вибирали тільки
представники середнього і великого бізнесу, так як зарубіжні
провайдери пропонували значно нижчу вартість послуги. Але зі
збільшенням гравців на внутрішньому ринку і появою демократичних
сервісів, ціновий ряд розширився.
Перелік хмарних сервісів, які використовує малий та середній
бізнес України, поданий на рис. 3.
Згідно з опитуванням аналітичної компанії Ipsos:
79% представників бізнесу в Україні в своїй повсякденній
роботі використовують електронну пошту;
49% використовують сервіси для обміну документами;
43% - сервіси для зберігання даних;
40% - служби миттєвих повідомлень.
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Рис. 3. Хмарні технології для бізнесу
Майже чверть респондентів заявили, що використовують хмарні
офісні продукти, такі як Google Documents [5].
Представники українського бізнесу виділяють основні переваги
хмарних технологій:
По-перше, хмари дозволяють істотно знизити капітальні витрати
на побудову центрів обробки даних, закупівлю серверного та
мережевого обладнання, апаратних і програмних рішень тощо.
Додатково їхній клієнт економить на утриманні ІТ-персоналу,
адмініструванні тощо.
По-друге, хмарні технології забезпечують можливість
надзвичайно оперативно змінювати конфігурацію корпоративної ІТінфраструктури в залежності від поточних потреб, споживаючи (і
купуючи) рівно стільки ресурсів, скільки потрібно на даний момент.
Ресурсів хмари зазвичай цілком вистачає для замовлення віртуального
«суперкомп’ютера» або інфраструктури для великої корпорації, і при
цьому не виникає проблем з оновленням програмного забезпечення
(завжди доступні його останні версії), з сумісністю різних операційних
систем тощо.
По-третє, хмарні сервіси надають можливість в буквальному
сенсі носити своє робоче місце з собою – за наявності мобільного
термінального пристрою і доступу до Інтернет користувач, незалежно
від свого місцезнаходження, завжди має доступ до власного
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віртуального комп’ютера, корпоративних мереж, баз даних тощо.
По-четверте,
постійно
розширюється
спектр
послуг,
пропонованих виробниками та провайдерами хмарних рішень. Як
правило, їх «асортимент» цілком відповідає постійно зростаючим
можливостям сучасної комп’ютерної техніки [1].
Названі фактори дозволяють прогнозувати зростання обсягу
хмарного ринку в Україні.
Використання хмарних технологій має широкий спектр переваг,
однак досі залишається відкритим питання формування нормативноправового забезпечення такої діяльності в Україні.
Важливою проблемою в Україні є відсутність відповідних
національних стандартів, які встановлювали б належні вимоги до
якості та надійності хмарних технологій і послуг.
Отже, Україна знаходиться на шляху інтенсивного розвитку
хмарних технологій та використання їх, тому що сервіс дозволяє
швидко реагувати на питання та потреби бізнесу, і гнучко їх
вирішувати, що є чи не найважливішою вимогою сучасного
динамічного бізнес-середовища.
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЧЛЕНСТВА У
СПОЖИВЧОМУ КООПЕРАТИВІ
У статті досліджено структуру доходів пайовиків в залежності від форм
економічної участі в діяльності споживчого товариства. Запропоновано систему
показників оцінювання ефективності членства у споживчому товаристві.
Ключові слова: споживче товариство, пайовик, форми економічної участі,
ефективність членства у споживчому товаристві.
In the article the structure of earnings of shareholders is investigational depending
on the forms of the economic participating in activity of consumer society. The system of
indexes of evaluation of efficiency of membership in consumer society is offered.
Keywords: consumer society, shareholder, forms of economic participation,
efficiency of membership in consumer society.
В статье исследована структра доходов пайщиков в зависимости от форм
экономического участия в деятельности потребительского общества. Предложена
система показателей оценивания эффективности членства в потребительском
кооперативе.
Ключевые слова: потребительское общество, пайщик, формы экономического
участия, эффективность членства в потребительском кооперативе.

Прийняття життєво важливих законів України «Про споживчу
кооперацію» [1] та «Про кооперацію» [2] створили необхідну
законодавчу базу для забезпечення реалізації кооперативних
принципів економічного співробітництва споживчих товариств зі
своїми пайовиками.
Індикатором доцільності існування підприємств і організацій
споживчої кооперації виступає саме активність економічної участі
пайовиків в господарській діяльності підприємств споживчої
кооперації.
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З загальноекономічної точки зору, саме економічну участь
пайовиків можна розглядати як унікальний симбіоз економічних і
управлінських механізмів забезпечення ефективності функціонування
кооперативних підприємств і споживчої кооперації в цілому.
Досягнення ефективності економічної участі пайовиків можливо
лише за умови особистої мотивації членів. Підґрунтям для підвищення
зацікавленості в активізації співробітництва є збільшення сукупних
індивідуалізованих доходів пайовиків як результату їх економічної
участі
Відновлення економічного статусу члена (пайовика) споживчої
кооперації як повноцінного легітимного власника, здійсненне у
відповідності до «Програми завершення розмежування і закріплення
власності в споживчій кооперації України (Укоопспілці)», заклало
підвалини для відновлення системи економічного стимулювання
пайовиків, і як наслідок, покращення фінансового стану
кооперативних підприємств [3].
Розробка ефективного механізму економічної участі пайовиків в
господарській діяльності кооперативу має на меті, з одного боку,
повернути членам кооперативу відчуття економічної доцільності
такого партнерства і, з іншого, - відновити фінансову стійкість
підприємств та дозволити системі споживчої кооперації гідно
конкурувати з іншими торговельними підприємствами на території її
діяльності.
Різноманітність форм участі пайовиків обумовлює і їх
неоднаковий вплив на структуру доходів від економічної участі в
господарській діяльності споживчого товариства (рис.1).
Не зважаючи на важливу ресурсоформуючу роль пайових
внесків в функціонуванні споживчого товариства цільовою формою
економічною участі пайовиків є, безумовно, участь в господарській
діяльності товариства. Головними факторами впливу на здійснення
придбань в кооперативних магазинах є, насамперед, розмір
кооперативних виплат, які забезпечують пайовикам економію коштів;
асортимент і якість товарів/послуг; зручність розташування
підприємств тощо. Саме забезпечення можливостей придбання товарів
на привабливих умовах є однією з головних цілей створення
кооперативу.
Слід зазначити, що економічна участь пайовиків впливає не
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тільки на господарську діяльність кооперативу, а й забезпечує
реалізацію його соціальної мети шляхом задоволення потреб
пайовиків у якісних товарах і послугах за справедливими цінами,
забезпечення збуту надлишків придбаної у них продукції приватних
господарств.
Збут пайовиками своєму споживчому товариству продукції
приватних господарств виступає досить специфічною формою
економічної участі. Широкого розвитку така форма економічного
співробітництва отримала внаслідок особливостей функціонування
системи споживчої кооперації в період адміністративно-командного
управління економікою. Поступова націоналізація майна споживчої
кооперації в містах і звуження сфери діяльності системи переважно в
сільську місцевість, обумовили необхідність розширення ресурсної
бази для розвитку торгівельної і виробничої діяльності.
З одного боку, така форма співробітництва створює можливості
збільшення грошових доходів пайовиків за рахунок вигідних умов
збуту продукції, організації її безкоштовного транспортування
(вивозу), отримання кредиту/ авансових платежів під майбутню
продукцію (у разу укладання відповідної угоди).
З іншого боку, створення сприятливих умов для такої форми участі
пайовиків позитивно відображається на виробничо-господарському
потенціалі споживчого товариства, оскільки збільшуються товарні
ресурси для переробки, виробництва і реалізації продукції.
Надзвичайно ефективною формою економічної участі пайовиків
є кредитування споживчого товариства. В практиці діяльності
організацій споживчої кооперації існує можливість внесення
пайовиком додаткових пайових внесків на формування фінансових
ресурсів. Залучення коштів пайовиків на умовах позики є джерелом
формування власного оборотного капіталу і фінансування поточної
діяльності споживчого товариства, зменшує потреби в залученні
позикових коштів із зовнішніх джерел.
В цілому ж, для пайовиків така форма співробітництва є
вигідним вкладанням вільних грошових коштів, адже сприяє з одного
боку, розширенню можливостей задоволення потреб пайовиків за
рахунок функціонування споживчого товариства, а з іншого,
збільшенню їх грошових доходів.
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Зрозуміло,
що
запровадження
різноманітних
форм
співробітництва має базуватися на загальному принципі - будь-яке
економічне партнерство має бути оплаченим і взаємовигідним.
Форми економічної
участі

Сплата пайових
внесків
Придбання
товарів/послуг в
кооперативних
підприємствах

Оплата за здану
продукцію

Відсотки за
позикові кошти

Кооперативні
виплати

Здача продукції
приватних
господарств
Внесення додаткових
коштів для
кредитування
кооперативу

Альтернативні доходи

Прямі доходи

Дивіденди на
паї

Економія
транспортних
витрат

Рис. 1. Структура доходів пайовиків від економічної участі в
діяльності споживчого товариства (авторська розробка)
Пайовики та їх участь у діяльності кооперативу формують
соціально-економічний потенціал споживчої кооперації, який, в свою
чергу, забезпечує реалізацію потреб членів споживчих кооперативів.
Безпосередня участь пайовиків у господарській діяльності товариства
прямо формує результати його фінансово-господарської діяльності і
обумовлює можливості членів споживчого товариства отримувати
економічну вигоду від членства у споживчому кооперативі.
Оскільки
споживча
кооперація
створена
власникамипайовиками заради вирішення своїх потреб, то першочерговим
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свідченням результативності діяльності кооперативних підприємств
слід вважати саме ступінь економічної вигідності такого
співробітництва для її власників. В той же час, показники оцінювання
мають відображати ефективність кожної з існуючих форм участі і,
відповідно, ролі пайовика в діяльності кооперативу (табл.1).
Особливістю вище запропонованої системи показників є
оцінювання ефективності як окремого внеску пайовика в різні аспекти
функціонування споживчого товариства (початкове і поточне
інвестування, формування результатів господарської діяльності,
формування товарних і позикових ресурсів), так і сукупного
результату його економічної участі.
Таблиця 1
Система показників ефективності участі пайовиків у функціонуванні
споживчого товариства (авторська розробка) (грош.од, %)
№

Функція
пайовика

1

2

1

2

3

4

Споживач

Постачальник

Інвестор

Кредитор

Показник

Алгоритм
розрахунку

3

4

Умовні
позначення
5

Ефективність
придбання
товарів в
кооперативних
підприємствах

Ет

КВт
ОРп

Ефективність
отримання послуг

Еп

Зп
ОП п

кооперативних
виплат за
придбання товарів в
кооперативних
підприємствах
ОРп - обсяг

Ез

ПП з
ОЗП п

реалізації товарів
пайовикам
З п - сума знижок на

Ефективність
збуту продукції
кооперативним
підприємствам
Ефективність
членства у
споживчому
товаристві *

КВт - сума

отримані послуги

Еч

Ефективність
кредитування
діяльності
споживчого
товариства *

Екд

89

Вп
ПФ

КВфр
ПВфр

ОП п - обсяг послуг
пайовикам
КВфр - сума
кооперативних
виплат на додаткові
пайові внески для
формування
фінансових ресурсів
ПВфр - сума
додаткових пайових
внесків на
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Продовження табл. 1

5

Ефективний
власник

Сукупний ефект
пайовиків від
участі у
діяльності
споживчого
товариства *

Еп КВт Зп КВфр Вп ППз

формування
фінансових ресурсів
ПФ середньорічна сума
пайового фонду
споживчого
товариства

Вп

- сума виплат
на паї

6

Коефіцієнт
структури
кооперативних
виплат *

К кв

КВт
Еп

ПП з - сума
надбавок, пільг і
преференцій за
здану продукцію
ОЗП п - обсяг
зданої пайовиками
продукції

* показник запропоновано автором
Головним показником ефективності економічної участі
пайовиків в господарській діяльності споживчого товариства,
безумовно, є розмір економії витрат від придбання товарів/послуг в
підприємствах споживчої кооперації, відносним відображенням якої
можна вважати рівень повернення кооперативних виплат від обсягу
придбаних товарів. Позитивна динаміка значень відповідних
показників буде, з одного боку, переконливим доказом для пайовика споживача вигідності задоволення попиту на певні товари/послуги
саме в кооперативних підприємствах, а з іншого – підтвердженням
ефективної організації діяльності споживчого товариства.
Про ефективність участі в господарській діяльності пайовикапостачальника може свідчити сума отриманих надбавок, пільг і
преференцій відносно обсягу продукції, реалізованої підприємствам
споживчого товариства. Перевищення рівня таких виплат порівняно з
умовами індивідуального (обособленого) збуту є індикатором
доцільності економічної участі у формуванні товарних запасів
кооперативних підприємств.
Вищезазначені форми участі визначають сукупний ефект
«активності» пайовиків у господарській діяльності кооперативних
підприємств.
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«Пасивною» формою співробітництва є членство у споживчому
товаристві, яке передбачає сплату обов’язкових пайових внесків і
отримання виплат на них згідно установленого порядку. Ефективність
такого вкладання коштів певною мірою ідентичне інвестуванню в
підприємства, засновані на дольовій участі власників. Але, на відміну
від останніх, членство у споживчому товаристві виступає
передумовою, запорукою реалізації основної мети діяльності
споживчого товариства – створення можливостей задоволення потреб
пайовиків саме через участь у його господарській діяльності.
Важливим свідченням зацікавленості пайовиків в розвитку
кооперативного підприємства і фінансуванні його господарської
діяльності є розмір додаткових пайових внесків на формування
фінансових ресурсів. Економічну доцільність такої форми
співробітництва характеризуватиме рівень кооперативних виплат на
додатково внесені членами споживчого товариства суми. Мінімальний
рівень таких виплат, на наш погляд, має відповідати ставці
депозитного відсотка; збільшення ж виплат свідчитиме про зростання
ефективності використання фінансових ресурсів, сформованих за
рахунок додаткових внесків пайовиків - кредиторів і про нарощення
обсягів діяльності споживчого товариства в цілому.
Узагальнюючим ефектом результативності функціонування
споживчого товариства з точки зору пайовика як ефективного
власника слід вважати суму отриманих ними виплат від усіх форм
участі в діяльності організацій споживчої кооперації. В той же час,
зважаючи на головне призначення кооперативних підприємств,
найбільш інформативними свідченням доцільності їх функціонування,
має стати показник структури кооперативних виплат, що відображає
частку «зекономлених» коштів саме від придбання товарів в загальній
сумі отриманих пайовиками виплат. І саме позитивна тенденція
зростання цього показника буде підтвердженням, по-перше,
пріоритетності здійснення покупок в кооперативних підприємствах
(порівняно з аналогічними суб’єктами господарювання інших
організаційно-правових форм); по-друге, доказом активності членів
споживчого товариства в досягненні стратегічних цілей споживчої
кооперації.
В цілому ж, застосування в практиці аналітичної роботи
кооперативних організацій вище запропонованих методичних підходів
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сприятиме оцінюванню результатів діяльності підприємств системи
споживчої кооперації України з огляду на головні цілі їх
функціонування.
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ІНДИКАТОРИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
У статті наголошено на невід’ємній ролі глобалізації в контексті фінансовокредитного забезпечення інноваційного розвитку країн світу. Обґрунтовано
індикатори, які дозволять визначити місце глобалізації в системі фінансовокредитного забезпечення інноваційного розвитку.
Ключові слова: глобалізація, фінансово-кредитне забезпечення, інноваційний
розвиток, інновація.
In the article the attention is paid to the main role of globalization in the context of
financial-credit implementation of innovative development of the countries of the world. It is
researched the indicators, which make the possibility to define the place of globalization in
the system of financial-credit implementation of innovative development.
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В статье отмечена неотьемлемаю роль глобализации в контексте финансовокредитного обеспичения инновационного развития стран мира. Обоснованы
индикаторы, которые позволяют определить место глобализации в системе
финансово-кредитного обеспичения инновационного развития.
Ключевые
слова:
глобализация,
финансово-кредитное
обеспечение,
инновационное развитие, инновация.

На сьогодні тенденції фінансово-кредитного забезпечення
інноваційного розвитку зарубіжних країн мають беззаперечний зв’язок
із процесами глобалізації, що пояснюється всеосяжним характером
останньої. Зокрема, націленість національних економік на
пришвидшення інноваційного зростання, посилення позицій на
міжнародному ринку інноваційної продукції зумовлює необхідність
розширення можливостей для залучення фінансових ресурсів, в тому
числі за рахунок врахування фінансового аспекту глобалізації.
Проте, блага фінансової глобалізації, отримані в результаті
зниження і ліквідації бар’єрів між національними фінансовими
ринками, розподіляються нерівномірно. Найбільші вигоди отримують
розвинені країни, і зокрема США, чиє лідерство в процесах фінансової
глобалізації, у розробленні її стандартів і механізмів поза сумнівом.
Отже, не зважаючи на те, що фінансова глобалізація об’єктивно стала
невід’ємним атрибутом ведення бізнесу на світових фінансових
ринках, питання про ступінь її привабливості неоднозначне.
Тобто, конкурентоспроможність національної економіки на
міжнародних ринках, здатність адекватно взаємодіяти та протистояти
провідним зарубіжним інноваторам недосяжні без врахування
тенденцій глобалізації. Тому, для корегування можливостей
регулювання доступу іноземного капіталу на національний ринок,
врахування пріоритетів інноваційного розвитку важливим для
експертів на рівні економіки країни є обґрунтування рівня її
інтегрування в процесі фінансової глобалізації.
На міжнародному рівні експерти та вчені розглядають різні
системи показників, що характеризують рівень фінансової
глобалізації. Так, на рівні фінансів домогосподарств виокремлюють
обсяг закордонних депозитів у фізичних осіб, обсяги депозитів і
кредитів у фізичних осіб в іноземній валюті, валові обсяги руху
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приватного капіталу у відношенні до ВВП. В контексті фінансів
підприємств враховують обсяг закордонних депозитів у небанківських
інститутів країни та обсяг депозитів і кредитів юридичних осіб у
іноземній валюті у вітчизняних банківських інститутах. Для
державних фінансів розглядають потоки портфельних інвестицій,
потоки прямих інвестицій за кордон та в країну, потоки інших
інвестиційних активів (торговельних кредитів, фінансового лізингу
тощо), свободу використання альтернативних валют, свободу обміну
на фінансових ринках, приплив прямих іноземних інвестицій у
відношенні до ВВП, валовий зовнішній борг, кількість банків з
іноземним капіталом, зокрема зі 100 відсотковим іноземним капіталом
та обсяги експорту-імпорту фінансових послуг країни
Міжнародні фінанси враховують обсяг і динаміку міжнародної
централізації капіталу (у вигляді злиття та поглинання компаній у
різних країнах) порівняно із загальними обсягами централізації
капіталу, включаючи злиття і поглинання всередині країни, обсяг та
динаміку комплексних міжнародних інвестиційних проектів порівняно
із загальними масштабами таких проектів – і внутрішніх, і
міжнародних, обсяг і динаміку міжнародних операцій банків та інших
кредитних установ порівняно із загальним обсягом і динамікою всіх їх
операцій, обсяг і динаміку міжнародних фондових ринків порівняно із
загальними розмірами цих ринків та темпами їх зростання, обсяг і
динаміку валютних ринків порівняно із загальними масштабами
грошових ринків [1].
Проте,
найчастіше
для
вимірювання
глобалізації
використовують показник торговельної відкритості економіки, який
запропоновано розраховувати за формулою [2; 3]:
GDP
I+E
(1)
де Е – експорт, грош. од.;
І – імпорт, грош. од.;
GDP – ВВП, грош. од.
Також доволі поширеним показником глобалізації є фінансова
відкритість економіки, що обчислюється за формулою:
GDP
FDI
(2)
де FDI – прямі іноземні інвестиції (сума припливу та відтоку).
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Зауважимо, що тенденції глобалізації перебувають у значній
кореляції із характером змін та напрямом інноваційної та фінансової
політики країн, їх приналежністю до конкретних об’єднань та груп.
Зокрема, найвизначнішою подією у сфері інтеграції світових
фінансових ринків капіталу стала реалізація Європейського валютного
союзу та введення єдиної валюти країн-учасників цього союзу — євро,
що докорінно змінило європейську грошову та валютну си- стему і, на
думку багатьох експертів, уможливило подолання валютної
роздробленості в Європі. Держави — учасники союзу остаточно
зафіксували обмінні курси своїх валют, а національні емісійні банки
відмовилися від свого грошово-політичного суве- ренітету на користь
нового органу — Європейського центрального банку, який тепер
визначає грошову політику валютного союзу [4].
Проте, на сьогодні Західноєвропейським банкам стає все
складніше знайти покупців на великі непрофільні банківські активи в
Європі. Це засвідчив приклад тривалої операції з продажу 630
підрозділів у Великобританії банківською групою Ллойдс Бенкінг
Груп (Lloyds Ваnking Group). Більшість західноєвропейських ринків і
сегментів малопривабливі для неєвропейських покупців, а вітчизняні
учасники тендерів не мають достатньо коштів або бажання
здійснювати великі придбання. Але навіть у цих умовах, імовірно,
збережеться тенденція до консолідації малих і середніх підприємств на
більш фрагментованих ринках Західної Європи, особливо в Іспанії,
Італії та Греції. Компанії, що виставляються на продаж на успішніших
ринках Центральної, Східної та Південно-Східної Європи, будуть і
далі викликати інтерес як європейських, так і неєвропейських
покупців. Це підтверджує тісну інтеграцію країн Європи у
міжнародний глобальний фінансовий простір [5].
Поряд із інтегрованістю країн Західної Європи фінансова
глобалізація також чиннить вирішальний вплив на інноваційний
розвиток країн Східної Європи. Основними мотивами входження
іноземних банків на східно- та центральноєвропейські ринки були
ринкові (захоплення нових ринків та отримання вищих прибутків) та
регуляторні фактори. Ділова стратегія іноземних банків мала схожий
характер у Чехії, Угорщині та Польщі. На ранній стадії входження
їхня основна діяльність зводилася до обслуговування клієнтів з
материнської країни (ознаки так званої захисної експансії). На той час
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ці цільові клієнти були більш платоспроможними, ніж навіть великі
внутрішні компанії. Тобто іноземний капітал підтримував передусім
діяльність іноземного бізнесу, розширюючи тим самим його
присутність на території країни і створюючи умови для експорту з неї
прибутків.
Пізніше основним мотиваційним фактором стало одержання
ринкових переваг. У країнах Східної та Центральної Європи обсяг
банківських послуг є набагато нижчим, ніж у розвинених економіках.
Однією з типових ознак відкриття ринків є «зняття вершків»: потужні
іноземні банки, продаючи більш складні послуги, легко залучають
кращих клієнтів, що несуть найнижчі ризики, чим ускладнюють
конкуренцію для решти банків. Наприкінці 1990-х спостерігалася
переорієнтація іноземних банків на роздрібний ринок.
Як зазначалося, вагомим мотивом були й регуляторні пільги. На
початку 1990-х років регуляторне середовище у країнах Східної та
Центральної Європи було набагато сприятливішим для іноземних
банків, ніж у материнських країнах, оскільки перші лише починали
впроваджувати міжнародні стандарти регулювання. «Іноземці» також
не відчували жорсткого нагляду: в ті часи увага була зосереджена на
корпоративних банкрутствах та трансформаційній кризі, що більше
впливали на внутрішні банки. Сприятливе регулювання і слабший
нагляд поряд із ліберальним ліцензуванням і приватизаційною
практикою, що була більш привабливою для іноземців, дали
закордонним банкам надзвичайно потужний регуляторний стимул для
активізації їхнього входження до регіону. Масштаби цього входження
є великими навіть у міжнародному порівнянні.
Сьогодні, після розширення ЄС, регуляторні та наглядові
переваги вже перестали існувати, проте з'явилися інші — внаслідок
більшої стабільності і передбачуваності банківських ринків цих країн.
Ще одним мотивом, яким керуються іноземні банки в своїй
експансії на східноєвропейські ринки, є прагнення вирости будь-якою
ціною, щоб зберегти свою незалежність. Це стосується передусім
середніх за розмірами західноєвропейських банків, котрим не вдається
збільшити обсяг операцій в Західній Європі через конкуренцію та
обмеженість вільних ресурсів. Втім, саме регіональна експансія робить
середні західноєвропейські банки першочерговими об'єктами для
поглинання з боку потужніших конкурентів, багато з яких хочуть бути
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присутніми на швидко зростаючих ринках Центральної Європи.
Наявність в австрійського Bank Austria Creditastalt сильних позицій у
цьому регіоні стала вирішальним аргументом на користь його
поглинання німецькою групою HypoVereins Bank.
Зрештою, мотивом також може бути присутність заради самої
присутності. Банки, що претендують на статус глобальних гравців,
схильні «відзначатися» в багатьох країнах світу з тим, аби мати
перевагу «всюдисущості» в зонах реальної інтенсивності свого бізнесу
[6].
Серед країн Європи чи не під найбільшим впливом
глобалізаційних процесів знаходиться фінансова політика у Великій
Британії. Велика Британія є найстарішими та одним із трьох
фінансових центрів світу. Фінансовий ринок цієї держави
характеризується великими накопиченнями капіталу, що формувалися
сторіччями. Швеція є однією із провідних країн світу за рівнем
економічного зростання, конкурентоспроможності національної
економіки та рівнем доходів на душу населення, тому країну можемо
вважати також однією із характерних країн в контексті
глобалізаційних тенденцій. Протягом останніх років Німеччина
проводила політику розширення та відкриття своїх фінансових
кордонів, що відбилося в динаміці її фінансової глобалізації. У Польщі
також спостерігаємо щорічне зростання фінансових індикаторів, що
доводить її повноцінну інтегрованість у систему фінансової
глобалізації.
Індикатори фінансової глобалізації Сполучених Штатів Америки
зростали помірними темпами. Проте, країна є одним із лідерів щодо
темпів збільшення обсягів статутного капіталу іноземних банків.
У Китаї швидкими темпами зростає показник обсягу статутного
капіталу банків з іноземним капіталом. Динамічний характер
фінансової глобалізації Китаю можна пов’язати із: послабленням ролі
держави у фінансах; зростаючим впливом лібералізації фінансових
ринків на товарні ринки; лібералізація та скасування ряду обмежень
щодо залучення до країни іноземних інвестицій; стрімке зростання
фондового ринку та лібералізація фінансового сектору.
В свою чергу, зміна глобалізаційних тенденцій та інтеграція
національних фінансових ринків у глобальний простір відбувалися під
впливом численних нормативно-правових документів різних країн
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світу.
Так, у 1933 в США прийнято Закон Гласса-Стігалла (GlassSteagall Act), який визначив різницю між комерційними та
інвестиційними банками. З цього моменту банки повинні були обрати
напрям спеціалізації – банківську справу або інвестиційний бізнес
(законом накладено обмеження на діяльність фінансових
конгломератів).
У 1948 році в Японії прийнято Закон про цінні папери і біржі
(―Японське фінансове диво‖, під впливом США). Результатом стало
створення Осака Секьюрітіз Іксчендж (Osaka Securities Exchange) в
1949 році. Запроваджено обмеження на діяльність банків та брокерів
(дезінтеграційний чинник)
Уже в 1956 році у США існуючі обмеження доповнено Законом
про банківські холдингові компанії (Bank Holding Company Act), яким
було створено бар’єр між банками та страховими компаніями. Закон
акцентував увагу на ризиках страхових компаній, які виникають у ході
їхньої співпраці з банками і є складними для кількісного оцінювання.
У 1970-ті рр. у Західній Європі виникає концепція ―загальних
фінансів‖, злиття та поглинання. Наприкінці 1990-х років у США
відбулося реформування системи регулювання фінансового ринку.
Так, банк Чейз Менхеттен (―Chase Manhattan‖), незважаючи на
існуючу заборону, подав прохання регуляторам на дозвіл злиття з
інвестиційним банком Джей Пі Морган (―J.P. Morgan‖). Після відмови
керівництво Чейз Менхеттен попередило Федеральну резервну
систему про те, що в разі створення перешкод у процесі злиття його
акціонери підуть на безпрецедентний крок – самоліквідацію банку.
У 1990 році в Італії ухвалено Закон Амато. Банкам дозволили
вкладати капітал у страхові компанії. Для цього законодавством було
визначено такі форми: придбання банком частки в капіталі страхової
компанії і навпаки; створення банком і страховою компанією
спільного відділення; продаж банком страхових полісів однієї або
кількох партнерських страхових компаній.
У 1990-х роках в Іспанії усунуто законодавчу заборону щодо
продажу банками страхових продуктів. В Японії ухвалено Закон про
реформу фінансової системи (часткове зняття обмежень щодо
діяльності банків).
У Франції каталізатором створення фінансових конгломератів
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стали фінансові та податкові стимули. Знижено рівень оподаткування
доходів від продажу страхових продуктів строком понад 8 років. На
продовження податкової реформи такі страхові послуги було взагалі
звільнено від оподаткування.
В Японії лібералізація фінансових ринків сприяла підвищенню
мобільності японського капіталу. З реформуванням кредитнофінансової системи Японії зросла її роль як світового інвестора.
Банківська реформа 1998 р. передбачала певну лібералізацію
банківської діяльності. Міські банки отримали право відкривати
спеціальні трастові та інвестиційні філії, банки довгострокового
кредиту перетворюються на комерційні банки або зливаються з ними,
траст-банки отримали право відкривати філії для проведення операцій
із цінними паперами, брокерсько-дилерські фірми з операцій із
цінними паперами перетворюються на філії комерційних банків.
У 2000 році в США з’явилася установа Джей Пі Морган Чейз
(J.P. Morgan Chase), а також набув чинності Закон Гремма-Ліча-Блайлі
(Gramm-Leach-Bliley Act), який замінив Закон Гласса-Стігалла. Новим
законом дозволялося банківським холдинговим компаніям злиття з
компаніями лише фінансового сектору, до яких належали інвестиційні
банки, компанії з управління активами, страхові компанії, а також інші
небанківські компанії, діяльність яких на фінансовому ринку має
професійний характер. В Німеччині з початку 2000 – х років відбувся
перехід від продуктоорієнтованих до клієнтоорієнтованих форм
інтеграції. Виникнення повної інтеграції. Розвиток концепції
―Олфайненс‖ (Allfinance) [5].
Глобалізація відіграє вагому роль для фінансово-кредитного
забезпечення інноваційного розвитку країни, незважаючи на її
приорітети,
характер
соціально-економічної,
фінансової
та
інноваційної політики. Зокрема, в контексті глобалізаційних змін та
тенденцій фінансово-кредитного забезпечення інноваційного розвитку
зарубіжних країн існує перспектива для всебічного стимулювання
фінансування інноваційного розвитку вітчизняної економіки.
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Львівська комерційна академія
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
ТОВАРІВ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ
В статті запропонований поділ надлишків товарів за окремими групами в
залежності від причин їх виникнення.
Наведені бухгалтерські проведення з
оприбуткування надлишків товарів в розрізі запропонованих груп. Проведений аналіз
відповідності національних стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку.
Досліджено відповідність доходів, відображених під час оприбуткування
надлишків у відповідності до критерієв визнання згідно з національними та
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, а також з урахуванням норм
Цивільного кодексу України.
Ключові слова: товари, пересортиця, інвентаризація, надлишки, нормативноправова база, доходи підприємства, національні стандарти бухгалтерського обліку,
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.
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In the article the division of surplus goods for separate groups depending on their
causes. These accounting entries of posting surplus goods in the context of the proposed
group. The analysis of compliance with national accounting standards with international
accounting standards.
Investigated matching of revenues recorded during the posting surpluses in
accordance with the recognition of criteria in accordance with national and international
accounting standards, as well as the provisions of the Civil Code of Ukraine.
Keywords: goods, peresortytsya, inventory, surplus, regulatory framework, business
income, national accounting standards, international accounting standards.
В статье предложена методика распределение излишек товаров по
отдельным группам в зависимости от причин их возникновения. Предложена
бухгалтерская кореспонденція счетов по оприходованию излишек в разрезе груп.
Проведен анализ соотвествия национальных стандартов бухгалтерського учета по
отношению к международным стандартам учета.
Проведен анализ соответсвия доходов, возникших при оприходовании излишек
критериям формирования, согласно требований международных стандартов
бухгалтерського учета и с учетом требований Гражданского кодекса Украины.
Ключевые слова: товары, пересортица, инвентаризация, излишки,
нормативно-правовая база, доходы предприятия, национальные стандарты
бухгалтерського учета, международные стандарты бухгалтерського учета.

Активний розвиток торговельних відносин в Україні свідчить
про необхідність пошуку нових моделей управління суб’єктами
торгівлі.
Тенденції
наукових
досліджень
характеризуються
поглибленим вивченням проблем виробничої сфери, натомість
динамічність торговельної діяльності, на наш погляд, недостатньо
забезпечена теоретичними розробками шляхів раціоналізації бізнесу.
Так, зокрема, для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані
проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої
перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і
оцінка.
Питання відображення проведення інвентаризації та її
відображення в бухгалтерському обліку розглянуто в працях
Бачинський В.І., Безруких П.С., Білуха М.Т., Бородкін О.С.,
Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Гуцайлюк З.В., Євсєєва Л.Н.,
Ісакова М.Є., Куцик П.О., Лінник В.Г., Мних Є.В., Нікольська Е.В.,
Озеран В.О.,
Пушкар М.С., Рудницький В.С., Сопко В.В.,
Ткаченко Н.М.,Чумаченко М.Г., Шкарабан С.І. та інші. Проте,
недостатньо уваги приділено господарським операціям відображення
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надлишків товарів.
Зокрема, цей процес розглядається дуже локально без аналізу
минулих подій, у результаті яких виникли такі розбіжності, та аналізу
майбутніх операцій, пов'язаних із реалізацією надлишків товарів. Крім
того, в працях вітчизняних науковців і дослідників практично не
проаналізовано відповідність національних і міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку щодо відображення доходів, пов’язаних з
оприбуткуванням надлишків товарів, виявлених за результатами
інвентаризації.
Мета дослідження – встановити відповідність нормативноправовій базі методики відображення доходів, сформованих під час
оприбуткування
надлишків,
критеріям
визнання
згідно
з
національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку,
а також з урахуванням норм відповідної нормативно-правової бази
України.
Відповідно до пп. 20.1.5 ПКУ органи державної податкової
служби мають право вимагати від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, ТМЦ.
коштів, у тому числі зняття залишків ТМЦ.
Інвентаризаційні описи разом із висновками робочої комісії
здають до бухгалтерії для виявлення кінцевих результатів [5].
Однак, перед тим як робити висновок про надлишки чи нестачі,
слід провести пересортицю надлишків і нестач ТМЦ, виявлених за
результатами інвентаризації
Термін "пересортиця" законодавством не визначений. Порядок
урегулювання інвентаризаційних різниць при пересортиці встановлено
Інструкцією № 69, згідно з якою взаємний залік лишків і нестач
внаслідок пересортиці можна проводити лише щодо ТМЦ одного
найменування і в тотожній кількості за умови, що надлишки і нестачі
утворилися за один і той самий період, що перевіряється [1].
При цьому органи державного управління, до відання яких
належать підприємства, можуть установлювати порядок, коли такий
залік може бути допущений стосовно однієї й тієї самої групи товарів,
якщо цінності, що входять до її складу, мають схожість [1].
В ході проведених досліджень нами були визначені групи
формування надлишків товарів – таблиця 1.
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Таблиця 1
Класифікація надлишків товарно-матеріальних цінностей
Пов'язані з надходженням – група 1
Неоприбутковані ТМЦ
Неоприбутковані ТМЦ, що
виникли після ліквідації основних
засобів
Неоприбутковані зворотні відходи

Пов'язані з вибуттям – група 2
Невраховані відхилення від норм
при списанні ТМЦ
Відвантажено покупцям за фактом
меншої кількості ТМЦ ніж вказано
в документах

Так, 1 група - неоприбутковані товари, надходження яких
підтверджено відповідними первинними документами. В цю групу
також віднесені неоприбутковані відходи виробництва, облік таких
відходів ведеться підприємством інвентаризаційним методом (на
основі періодичних інвентаризацій). Для їх оприбуткування
використовують бухгалтерське проведення (Д-т 209 - К-т 23).
Методично правильним та доцільним є проведення
інвентаризації, наприклад товарів і розрахунків з постачальниками, на
одну й ту саму дату, для співставлення даних. Результатом такого
порівняння може бути простий висновок - не відображено прибуткові
документи в регістрах бухгалтерського обліку. У цьому разі в обліку
потрібно виправити помилку, тобто оприбуткувати на рахунках класу
2 відповідні матеріальні цінності (Д-т 20, 22, 28) у кореспонденції з
рахунками розрахунків із постачальниками (К-т 63). Таке рішення має
бути відображено у висновках інвентаризаційної комісії.
У листі Міністерства фінансів України від 13.12.2004 р. №3104200-30-10/22823 на запит про відображення сум розбіжностей
зазначено, що висновки постійно діючої інвентаризаційної комісії
щодо врегулювання інвентаризаційних розбіжностей (кількісних,
сумових) набувають норми розпорядчого документа і є підставою
(первинним документом) для записів у бухгалтерському обліку після
їх затвердження керівником підприємства [2].
Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів
бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства
фінансів України від 29.12.2000 р. № 356 передбачено, що регістри
бухгалтерського обліку за всіма господарськими операціями на основі
первинних документів ведуть у гривнях і копійках, а при виявленні
помилки
на
облікових
регістрах
передбачено
складання
бухгалтерської довідки, яка буде підставою (первинним документом)
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для виправного запису до відповідного регістру бухгалтерського
обліку і Головної книги [3].
Оприбуткування надлишків ТМЦ, що належать до групи 1
класифікації, не впливає ні на фінансовий результат, ні на об'єкт
оподаткування підприємства.
При вибутті надлишків групи І момент визнання витрат у
бухгалтерському обліку настає в звітному періоді, в якому визнано
доходи від реалізації таких товарів, відповідно до принципу
нарахування та відповідності доходів і витрат [6.п. 138.4].
Відповідно, 2 група утворення надлишків товарів, вибуття яких
документально відображено, однак факту фізичного переміщення не
відбулося. Досить часто на практиці спостерігаються надлишки
запасів у зв’язку з неточністю при відпуску вагових вимірювальних
приладів. В результаті чого показовою є така ситуація, коли товари
фактично знаходяться у продавця, а документально вони відображені
як вже реалізовані.
За такими товарами визнано дохід і витрати. Якщо дотримуватись
норм обліку надлишків ТМЦ, то підприємство мало б визнати дохід за
результатами інвентаризації й відобразити цю господарську операцію
наступною кореспонденцією рахунків: Д-т 20, 22, 28 - К-т 719 .
На перший погляд все правильно та справедливо - необліковане
майно треба оприбуткувати. Однак, якщо продовжити аналізувати цю
подію, то логічним є той факт, що оприбутковані надлишки в певний
момент будуть продані. А це означає, що підприємство знову визнає
дохід та витрати в результаті продажу. Отже, суб’єкт господарювання
відповідно до загальних принципів обліку надлишків ТМЦ за одними
й тими самими одиницями активів визнає дохід три рази: перший раз
(перший дохід) - під час першого продажу, коли покупець факгично
не отримав товар, а продавець фактично його не продав; другий раз
(другий дохід) у момент оприбуткування виявлених надлишків; третій
раз (третій дохід) - у результаті фактичного продажу оприбуткованих
надлишків.
Виходячи з нормативно-правових актів законодавства та
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку проаналізуємо, чи
доцільним та чи правомірним є визнання підприємством першого,
другого та третього доходів.
Відповідно до п. І ст. 334 Цивільного кодексу України право
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власності у набувача майна за договором виникає з моменту передачі
майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Передачею
майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові,
організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві
майна, відчуженого без зобов'язання доставки [7. п. 2 ст. 334]. У с і .
205 ЦКУ зазначено, що правочин може заключатися усно, або в
письмовій формі.
Підставами припинення права власності є: відчуження
власником свого майна; відмова власника від права власності;
припинення права власності на майно, яке за законом не може
належати цій особі (вичерпний перелік підстав припинення права
власності зазначено в ст. 346 ЦКУ) Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 18 "Дохід" [4] наведено подібне до П(С)БО 15
"Дохід" [6] за своєю суттю визначення доходу, а саме: дохід - це
валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає
в процесі звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний
капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті
внесків учасників власного капіталу - таблиця 2.
Умови визнання доходів від реалізації продукції, зазначені в
П(С)БО 15 "Дохід" і М(С)БО 18 "Дохід", подібні за своєю суттю. В
результаті проведеного аналізу вихідних даних таблиці 2 доходимо до
висновку, що 2 та 4 критерії визнання доходів не мають розбіжностей,
а 1, 3 – містять розбіжності.
Таблиця 2
Порівняльна характеристика міжнародних та національних стандартів
з питань формування доходу
Критерії
визнання
доходів

М(С)БО 18 "Дохід"

П(С)БО 15 "Дохід"

Сфери
застосування

Цей
Стандарт
має
використовуватися
в
обліку
доходу, який виникає в результаті
таких операцій і подій:
а) продаж товарів.
б) надання послуг;
в)використання активів суб’єкта
господарювання іншими сторонами, результатом чого є відсотки,
роялті

Норми
цього
Положення
застосовуються підприємствами.
організаціями
та
іншими
юридичними особами незалежно
від
форм
власності
(крім
бюджетних
установ
і
підприємств, які відповідно до
законодавства
складають
фінансову
звітність
за
міжнародними стандартами) (11.
п. 2)
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Продовження табл. 2

Визначення
доходу

Оцінка
доходу

Класифікація
визнаних
доходів у
бухгалтерському
обліку

Дохід визнається, коли існує
надходження
до
суб'єкта
господарювання
економічних
вигід і ці вигоди можна
достовірно оцінити.
Стаття, яка відповідає визначенню
елемента
фінансових
звітів
повинна мати собівартість або
вартість, яку можна достовірно
визначити
Дохід має оцінюватися за
справедливою
вартістю
компенсації, яка була отримана
або підлягає отриманню.
У
більшості
випадків
компенсація надається у формі
грошових коштів або їх
еквівалентів. Якщо компенсація
надходить у натуральній формі,
така операція розглядається як
бартер
1.
Дохід
від
звичайної
діяльності, в тому числі від
продажу, гонорару, відсотків,
дивідендів, орендної плати.
2.Прибуток від інших операцій.
3.Нереалізований
прибуток
(наприклад, такий, що виникає
в
результаті
переоцінки
ринкових цінних паперів)

Дохід визначається під час
збільшення активу або зменшення
зобов'язання,
що
зумовлює
зростання власного капіталу (за
винятком зростання капіталу за
рахунок
внесків
учасників
підприємства), за умови, що
оцінка
доходу
може
бути
достовірно визначена

Дохід
відображується
у
бухгалтерському обліку в сумі
справедливої вартості активів, що
отримані
або
підлягають
отриманню

1.Дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг).
2. Інші операційні доходи.
3.Фінансові доходи.
4.Інші доходи.
5.Надзвичайні доходи.

Вихідні умови таблиці 2 наведемо на рис. 1. Слід наголосити,
що дохід визнається в разі задоволення всіх наведених на рис. 1 умов.
З урахуванням наведених вище вимог співставимо наскільки
логічні будуть сформовані три доходи.
Беручи до уваги ст. 334 ЦКУ, право власності на товар не було
фактично передано покупцю, то перший дохід не задовольняє першу
умову визнання доходів. Зважаючи на те, що визнання доходу
відбувається у разі задоволення всіх без винятку наведених на рис. 1
умов, подальший аналіз відповідності першого доходу критеріям
визнання є беззмістовним [7].
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Покупцеві передано ризики і
вигоди, пов'яззані з правом
власності на продукцію

НІ

Підприємство не здійснює
надалі управління та контроль
за реалізованою продукцією

Ні

Так
Суму доходу можна достовірно
оцінити
Так

Ні

До суб'єкта господарювання
мають надійти економічні
вигоди, пов'язані з операцією
Так

Ні

Витрати, які були понесені при
проведені операції можна
достовірно оцінити

Ні

Дохід не визнається

Так

Дохід визнається

Рис. 1. Критерії визнання доходів від реалізації товарів
За допомогою таблиці 2 та рис.1 проаналізуємо, чи доречно
визнавати дохід, пов'язаний із оприбуткуванням надлишків, та чи
надлишки, виявлені під час інвентаризації, надлишками за своєю
сутністю. Отже, другий дохід не відповідає всім критеріям визнання
доходу.
Третій дохід задовольняє всі п’ять умов визнання, що наведені
на рис. 1.
За результатами проведених досліджень запропоновано:
надлишки залежно від причин їх виникнення поділити на дві
групи та запропоновано методику відображення н регістрах
бухгалтерського обліку для кожної з груп.
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У результаті дослідження встановлено, що на відміну від
національного П(С)БО 15 "Дохід" МСБО 18 "Дохід" не регулює
методику обліку доходів від оприбуткування надлишків активів, в
тому числі товарів
Досліджено логічність та відповідність нормативно-правовій базі
відображення доходів, сформованих під час оприбуткування
надлишків, критеріям визнання згідно з національними та
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, а також з
урахуванням норм Цивільного кодексу України.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ
ФИННО-УГОРСКОЙ ГРУППЫ
В статье проведен анализ инвестиционной привлекательности регионов
финно-угорской группы. Методом ранжирования была оценена инвестиционная
привлекательность Республики Мордовия, Республики Марий Эл и Республики
Карелия. Выявлена проблема нечеткого позиционирования Республики Мордовия на
инвестиционном рынке и предложены рекомендации, позволяющие обеспечить
дальнейшее устойчивое развитие региона.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность региона,
финно-угорская языковая группа, метод рангов, инвестиционный климат.
The article analyzes the investment attractiveness of regions of the Finno-Ugric
group. Ranking method was evaluated investment attractiveness of the Republic of
Mordovia, Mari El Republic and the Republic of Karelia. Has the problem of fuzzy
positioning of the Republic of Mordovia in the investment market and offered
recommendations on how to ensure the continued sustainable development of the region.
Key words: investments, investment attractiveness of the region, the Finno-Ugric
language group, the method ranks the investment climate.
У статті проведено аналіз інвестиційної привабливості регіонів фінноугорської групи. Методом ранжирування була оцінена інвестиційна привабливість
Республіки Мордовія, Республіки Марій Ел і Республіки Карелія. Виявлено проблема
нечіткого позиціонування Республіки Мордовія на інвестиційному ринку та
запропоновано рекомендації, що дозволяють забезпечити подальший сталий
розвиток регіону.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість регіону, фіно-угорських
мовна група, метод рангів, інвестиційний клімат.

Одним из путей осуществления стабильного развития региона
является активизация инвестиционной деятельности, цель которой
состоит в привлечении материальных и финансовых ресурсов как
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отечественных, так и зарубежных инвесторов, а также эффективная их
реализация в рамках наиболее приоритетных отраслей экономики. То
есть ключевым критерием эффективности функционирования региона
является именно объем вовлекаемых в его экономику инвестиций.
Однако между уровнем, который необходим для обеспечения
устойчивого развития региона, и достигнутым уровнем инвестиций в
экономику российских регионов, наблюдается огромный разрыв, что
негативно отражается на экономике страны в целом.
Рассмотрим, что понимается под понятием «инвестиционная
привлекательность». Д.А. Едновицкий, В.А. Бабушкин и
Н.А.
Батурина
в
своем
определении
инвестиционной
привлекательности связывают его с инвестиционными рисками. Под
«инвестиционной привлекательностью» авторы понимают такое
состояние, при котором у потенциального собственника капитала
(инвестора, кредитора, лизингодателя и пр.) возникает желание пойти
на определенный риск и обеспечить приток инвестиций в монетарной
и (или) немонетарной форме [1, с. 13].
Для того чтобы выбрать регион, в который будут
инвестироваться средства, инвестор изначально четко оценивает его
по следующим параметрам: инвестиционный потенциал и уровень
инвестиционного риска, взаимосвязь которых и определяет
инвестиционную привлекательность региона.
На трактовку «инвестиционная привлекательность региона»
существуют различные точки зрения. К примеру, Колтынюк Б.А.
трактует
инвестиционную
привлекательность
региона
как
совокупность признаков (условий, ограничений), которые определяют
приток капитала в регион и оцениваемых инвестиционной
активностью [2, с.19]. По мнению Ю.Корчагина, инвестиционная
привлекательность региона представляет собой не что иное, как
интегральный показатель, определяющийся по совокупности
экономических
и
финансовых
показателей,
показателей
государственного, общественного, законодательного, политического и
социального развития рассматриваемого региона [3, с.37]. А. С. Понин
считает, что под инвестиционной привлекательностью региона
подразумевается система или сочетание различных объективных
признаков, средств, возможностей, обусловливающих в совокупности
потенциальный платѐжеспособный спрос на инвестиции в данном
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регионе [4, с.56].
В настоящее время существует несколько подходов к оценке
инвестиционной привлекательности субъектов РФ.
По мнению Смирновой Е.В. и Жукова М.Ю. инвестиционная
привлекательность базируется на определении обобщѐнного фактора
признаков.
Применительно
к
оценке
инвестиционной
привлекательности регионов это будет значить, что общий объем
инвестиционных ресурсов, привлеченных в российскую экономику,
определяется обоснованной потребностью в инвестициях (ОПИ) и
инвестиционной привлекательностью в России. Распределение данных
ресурсов по субъектам будет зависеть от
их потребности в
инвестициях и инвестиционной привлекательности.
Следующий
подход
базируется
на
выявлении
основополагающего фактора, наличие которого однозначным образом
определяет инвестиционную привлекательность региона. Например,
для К. Гусевой таким фактором является «рыночная реакция
регионов»; И.У. Зулькарнаев обозначает решающей характеристикой
«институты общества»; Т. Лукьяненко указывает на потребность
формирования положительного мнения об объектах инвестирования;
А. Стеценко и Е. Бениксов считают такой фактор как «имидж
региона» [3, с.7].
Третий подход основывается на учете целого ряда
всевозможных факторов, которые, с точки зрения своего влияния на
инвестиционную
привлекательность
региона,
считаются
равноценными. И каждый фактор характеризуется конкретным
набором показателей. Здесь можно рассмотреть характеристику
экономического потенциала; условия хозяйствования в общем;
развитость рыночной инфраструктуры; организационно-правовые;
политические факторы; социальные и социокультурные; финансовые
и другие. Сторонниками этого подхода являются А. Привалов, М.
Кныш, Б. Перекатов, Ю. Тютиков и др. [6, с.8].
Нами был проведен сравнительный анализ инвестиционной
привлекательности таких регионов как Республика Мордовия,
Республика Марий Эл, Республика Карелия.
В основу исследования была положена методика, которая
подразумевает использование следующих ключевых факторов
(Таблица 1), их ранжирование (Таблица 2).
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Для оценки инвестиционной привлекательности нами был
выбран «Метод рангов». Он заключается в том, что необходимо
провести ранжирование (упорядочивание) значений исследуемых
показателей в зависимости от минимального значения. Так, за
наименьшее значение показателя присваивался 1 ранг, за среднее – 2
ранг и за максимальное – 3 ранг. Затем необходимо найти среднее
значение путем сложения значения рангов по всем показателям для
каждого региона с последующим делением на общее количество
показателей.
Заключительным
этапом
является
повторное
ранжирование: за наименьшее значение – 1 ранг, среднее – 2,
максимальное – 3.
Для оценки инвестиционной привлекательности было выбрано
24 показателя, которые, на наш взгляд, оказывают наибольшее
влияние на инвестиционную привлекательность регионов. Каждый
показатель был проранжирован в зависимости от его сущности и
направленности (3 – худшее или максимальное значение, 2 – среднее
значение и 1 – лучшее или минимальное значение).
Таблица 1
Показатели, используемые для оценки инвестиционной
привлекательности регионов финно-угорской группы [5].
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатель

Республика
Мордовия

Республика
Марий Эл

Республика
Карелия

26200

23200

172400

8,41

8,248

11,088

140

7

424

825

692

640

3,0

2,0

55,8

29,4

32,0

45,3

76,06

47,7

52,37

72,03

35,0

37,42

267

213

61

Территория региона, км2
Число зарегистрированных
преступлений, на тыс. чел.
Объем иностранных
инвестиций, млн.долл. США
Население, тыс. чел.
Задолженность по оплате
труда, млн. руб.
Удельный вес убыточных
предприятий, %
Кредиторская задолженность,
млн. руб.
Дебиторская задолженность,
млн. руб.
Плотность железных и
автодорог на тыс. км2
территории, км.
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Продовження табл. 1
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24

Стоимость основных фондов
на транспорте, млн. руб.
Стоимость основных фондов
в промышленности, млн. руб.
Стоимость основных фондов
в строительстве, млн. руб.
Объем розничного
товарооборота, млн. руб.
Среднемесячная зарплата,
руб.
Потребительские расходы в
расчете на душу населения,
руб.
Индекс потребительских цен,
% к предыдущему году.
Площадь земель с/х
назначения, тыс. га
Процент земель с/х
назначения в общей площади
земель, %
Площадь земель лесного
фонда и земель иных
категорий, на которых
расположены леса, тыс. га
Процент лесных земель в
общей площади земель, %
Валовой региональный
продукт, млн. руб.
Численность экономически
активного населения, тыс.
чел.
Численность безработных,
тыс. чел.
Численность
зарегистрированных
безработных, тыс. чел.

113

31690

96213

88964

201367

263860

113329

3357

1358

1910

77283,7

63780,2

95964,1

18101

18360

27503

8856,5

10819,1

15479,3

114,7

115,8

110,9

1656,2

774,7

212,9

63,4

33,1

1,2

125,0

203,8

1005,4

27,8

57,3

54,6

132474

117598

162003

457

367

328

20

19

27

3,8

3,1
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Таблица 2
Ранжирование регионов по показателям
№
п/
п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Показатель

Республика
Мордовия

Ранг
Республика
Марий Эл

Республика
Карелия

Территория региона, км2
Число зарегистрированных
преступлений, на тыс. чел.
Объем иностранных
инвестиций, млн.долл. США
Население, тыс. чел.
Задолженность по оплате
труда, млн. руб.
Удельный вес убыточных
предприятий, %
Кредиторская задолженность,
млн. руб.
Дебиторская задолженность,
млн. руб.
Плотность железных и
автодорог на тыс. км2
территории, км.
Стоимость основных фондов
на транспорте, млн. руб.
Стоимость основных фондов
в промышленности, млн. руб.
Стоимость основных фондов
в строительстве, млн. руб.
Объем розничного
товарооборота, млн. руб.
Среднемесячная зарплата,
руб.
Потребительские расходы в
расчете на душу населения,
руб.
Индекс потребительских цен,
% к предыдущему году.
Площадь земель с/х
назначения, тыс. га

2

3

1

2

1

3

2

3

1

1

2

3

2

1

3

1

2

3

3

1

2

1

3

2

1

2

3

3

1

2

2

1

3

1

3

2

2

3

1

3

2

1

1

2

3

2

3

1

1

2

3
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Продовження табл. 2
18

19

20
21
22
23
24

Процент земель с/х
назначения в общей площади
земель, %
Площадь земель лесного
фонда и земель иных
категорий, на которых
расположены леса, тыс. га
Процент лесных земель в
общей площади земель, %
Валовой региональный
продукт, млн. руб.
Численность экономически
активного населения, тыс.
чел.
Численность безработных,
тыс. чел.
Численность
зарегистрированных
безработных, тыс. чел.
Среднее значение
Итоговый ранг

1

2

3

3

2

1

3

1

2

2

3

1

1

2

3

2

1

3

2

3

1

1,83
1

2,04
2

2,13
3

Таким образом, по результатам ранжирования (Таблица 2) было
выявлено, что средние значения ранга стали равны 1,83, 2,04 и 2,13 у
Республики Мордовия, Республики Марий Эл и Республики Карелии
соответственно. Проведя повторное ранжирование, мы получили, что
на 1 месте Республика Мордовия, Республика Марий Эл – 2 и
Республика Карелия – 3.
Следователно, среди исследуемых регионов третью позицию
занимает Республика Карелия. Выделим показатели, которые
поспособствовали этому. Из Таблицы 1 видно, что удельный вес
убыточных предприятий очень высокий (45,3%), задолженность по
оплате труда больше всех среди анализируемых регионов (55,8 млн.
рублей). Это говорит об отсутствии прибыли на некоторых
функционирующих предприятиях.
Несмотря на то, что стоимость основных фондов на транспорте
достаточно высока (88964 млн. рублей), плотность железных и
автодорог
ниже среди анализируемых регионов. Это является
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следствием большой площади территории Карелии (172400 км2). То
есть транспортная инфраструктура не развита.
Стоимость основных фондов, используемых в промышленности,
равна 113329 млн. рублей. Самый низкий показатель в сравнении с
Мордовией и Марий Эл. То есть регион с данным низким показателем
вряд ли будет привлекателен для инвесторов. Численность
безработных в Карелии – 27 тыс. человек, это является показателем
низкого удельного веса работающего населения в общей его
численности.
Как известно безработица один из основных
показателей текущего экономического состояния региона. И чем он
меньше, тем лучше экономическая ситуация.
По сравнению с основными территориями-конкурентами
Карелия имеет самый малый объем инвестиций в основной капитал,
небольшой прирост объема инвестиций в основной капитал, и самый
малый объем инвестиций в основной капитал на душу населения.
Можно сделать вывод, что Карелия имеет общую тенденцию
ухудшения инвестиционного климата и самый малый объем
привлечения инвестиций на фоне основных территорий-конкурентов.
Что касается Республики Марий Эл, то в целом она занимает
вторую позицию среди рассматриваемых в данном исследовании
регионов.
По
Марий
Эл
наблюдается
низкий
уровень
зарегистрированных преступлений (8,248 на тысячу человек),
сравнительно небольшие показатели по задолженности по оплате
труда (2,0 млн. руб.) и кредиторской задолженности (47,7 млн. руб.).
По таким показателям, как стоимость основных фондов на транспорте
(96213 млн. руб.) и в промышленности (263860 млн. руб.), процент
лесных земель в общей площади земель (57,3 %), данная республика
занимает лидирующее положение среди других рассматриваемых
республик. Всѐ это позитивно отражается на ее экономическом
состоянии, а значит и на ее инвестиционной привлекательности. Но
здесь хотелось бы отметить, что уровень иностранных инвестиций в
данный регион весьма мал, всего лишь 7 млн. долл. США, это можно
объяснить снижением в целом уровня иностранных инвестиций в
Россию до 19 млрд. долл. США. Стоимость основных фондов в
строительстве так же низка (1358 млн. руб.), в сравнении с Мордовией
и Карелией. Это обусловлено, прежде всего, низким уровнем
автоматизации и механизации производственного и трудового
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процесса.
Республика Мордовия занимает лидирующее положение среди
анализируемых регионов. Данное положение она занимает за счет
таких показателей как наименьший удельный вес убыточных
предприятий (29,4%), дебиторская задолженность (72,03 млн. руб.), а
также, немного уступая Республике Марий Эл, имеет небольшие
показатели по задолженности по оплате труда (3,0 млн. руб.).
Стоимость основных производственных фондов в строительстве
составляет 3357 млн. руб., что так же позитивно сказывается на общей
инвестиционной привлекательности региона. Наибольшая прощать
земель с/х назначения (1656, 2 тыс. га), которая является хорошим
средством производства в с/х. Несмотря на наибольшее количество
населения (825 тыс. чел.) среди анализируемых регионов, в
Республике Мордовия наблюдаются наименьшие потребительские
расходы на душу населения (8856,5 руб.).
Таким образом, перечисленные показатели отражают не только
благоприятное экономическое состояние региона, но и позволяют
сделать вывод о высокой инвестиционной привлекательности региона.
Но нужно обратить внимание на то, что следует сократить число
зарегистрированных преступлений на (8,41 на тысячу человек), хотя в
сравнении со среднероссийскими и окружными показателями уровень
преступности в республике остается низким. Среднемесячная зарплата
(18101 тыс. руб.) наименьшая среди анализируемых регионов, она
оказывает сильное влияние на образ жизни людей и их настроение в
целом. Вследствие нехватки денег повышается количество
преступлений. Среди рассматриваемых регионов стоимость основных
производственных фондов на транспорте (31690 млн. руб.) самая
низкая, не смотря на высокую плотность железных и автодорог на тыс.
км2 территории (267 км).
Однако, имея высокие показатели по факторам оценки
инвестиционной
привлекательности,
Республика
Мордовия
характеризуется нечетким позиционированием на инвестиционном
рынке и недостаточной информированностью
инвесторов о
республике. Поэтому возникает потребность создания комплекса
благоприятных условий для вывода Республики Мордовии в число
наиболее инвестиционно привлекательных регионов России.
Для вышеуказанных проблем следует разработать и реализовать
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меры по формированию позитивного имиджа Республики Мордовия
как инвестиционно привлекательной территории и информационное
обеспечение
участников инвестиционной
и инновационной
деятельности. А именно должны быть реализованы следующие
мероприятия:
подготовка и трансляция телевизионных программ,
посвященных социально-экономической ситуации в регионе,
реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях
экономики, то есть осуществлять брендирование территории;
организация проведения семинаров, конференций и
«круглых столов» по инвестиционной и инновационной тематике с
участием иностранных инвесторов;
обучающих семинаров для специалистов в области
привлечения инвестиций, а также подготовки и переподготовки
кадров органов исполнительной власти для работы в сфере
инвестиций (повышение квалификации, обучение и другое).
Следует так же отметить, что Саранск является одним из
городов-организаторов Чемпионата мира по футболу 2018. В
настоящее время осуществляется поиск инвесторов на ключевые
объекты инфраструктуры ЧМ-2018. К строительству стадиона и
других объектов проявили интерес не только предприятия России, но
и компании из Японии, Германии, Венгрии, Польши, других стран.
Таким образом, развитие инвестиционной привлекательности является
одним из ключевых направлений деятельности Республики Мордовия.
Таким образом, Республика Мордовия является инвестиционно
привлекательной республикой среди ведущих регионов финноугорской группы. Но так же необходимо сделать акцент на
брендирование территории, что поможет расширить перспективу
входа в число наиболее привлекательных регионов РФ для
осуществления инвестиций.
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ЗАПАСІВ ПРИ ЇХ ВИБУТТІ
Автор розглядає особливості існуючих методів оцінки запасів при їх вибутті.
Приділена увага методам, їх перевагам і недолікам.
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theirdisposal. Attention is paid tothe methods, their advantages and disadvantages.
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Ринкова орієнтація економіки характеризується більш
детальним та вимогливим ставленням до питань прибутковості
суб’єктів господарювання. При великій конкуренції підприємства
намагаються знайти спосіб зниження витрат виробництва і один із
таких методів зниження витрат є підвищення ефективності
використання запасів і їх оцінка. Саме тому важко переоцінити те
значення, що має інформація про виробничі запаси для діяльності
підприємства. Дослідження проблем, пов’язаних з особливістю вибору
методу оцінки запасів при їх вибутті, має важливе значення, оскільки
впливає на вартість виготовленої продукції і суму отриманого
прибутку. Ведення обліку запасів є досить трудомістким, оскільки
наявність запасів на підприємстві може налічуватись сотнями
найменувань. Правильність оцінки матеріальних цінностей при їх
вибутті залежить від організації контролю та управління запасами та
ефективної системи ведення бухгалтерського обліку. Взагалі, оцінка
майна підприємства – один із найважливіших інструментів, що
забезпечує достовірність інформації бухгалтерського обліку про
результати господарської діяльності. Вона здійснюється шляхом
підсумовування витрат на придбання або виготовлення запасів і
визначення величини затрат, що відображається як витрати
підприємства при наступному вибутті запасів (3).
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9
«Запаси» на підприємстві можна використовувати один із таких
методів оцінки вибуття запасів:
- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- середньозваженої собівартості;
- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
- нормативних затрат;
- ціни продажу.
Всі одиниці бухгалтерського обліку запасів, що мають однакові
призначення та умови використання, оцінюють тільки за одним із
методів. Для запасів різного призначення можуть використовуватись
одночасно різні методи оцінки (1).Кращий метод – це той метод, який
відповідає політиці ціноутворення підприємства. Кожен з методів
оцінки запасів при їх вибутті має свої переваги і недоліки, а тому саме
перед підприємством постає завдання вибору такого методу, який би
найбільше відповідав його потребам: не занижував собівартість
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готової продукції, не завищував фінансових результатів діяльності,
був простим та легким у застосуванні.Обраний метод оцінки запасів
при їх вибутті зазначається в Наказі про облікову політику, який
затверджує власник чи уповноважений орган. Оцінка запасів під час їх
відпуску має важливе значення, оскільки саме тут виникають
проблеми з вибором варіанта, з урахуванням впливу оцінки на вартість
продукції, що виготовляється підприємством, ціну готових виробів,
попит споживачів і розмір прибутку. Від правильності вибору методу
оцінки запасів залежить об’єктивність даних та отриманий
підприємством прибуток, оскільки неправильно вибраний метод
списання в умовах збільшення або зменшення ринкових цін на ті чи
інші запаси може призвести до завищення або зниження
оподаткованого прибутку підприємства (2).
При виборі варіанта оцінки запасів, що вибули, до уваги
приймається широкий спектр факторів: рівень інфляції, фінансовий
стан підприємства, умови реалізації, ціноутворення, вимоги
податкового законодавства тощо. Один і той самий метод при різних
системах обліку забезпечує наявність різних даних щодо вартісного
виміру виробничих запасів та величини фінансового результату. Тому
нижче розглянемо особливості кожного із методів оцінки запасів при
їх вибутті.
Метод ідентифікованої собівартості. Інакше кажучи, "за яку
ціну купив, за таку і списав" (у виробництво, на склад готової
продукції чи в реалізацію залежно від того, які саме види запасів і з
якою метою вибувають). У нашій країні цей метод завжди переважав і
використовувався практично у всіх галузях економіки. Обов'язкова
умова для застосування – можливість за кожною одиницею запасів
установити саме її ціну (історичну собівартість). За ідентифікованою
собівартістю оцінюються запаси, які відпускаються, і послуги, які
виконуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси,
які не замінюють один одного.
Переваги цього методу полягають в наступному: найбільш
точний метод; при застосуванні цього методу для кожної одиниці
запасів використовується спеціальне маркування, яке дозволяє
визначити її собівартість, таким чином підприємство може регулювати
прибуток шляхом реалізації більш дорогих або більш дешевих запасів.
Існують і недоліки: трудомісткість методу;
у результаті
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використання цього методу однакові запаси обліковуються за різною
вартістю, що не завжди є зручно.
Метод середньозваженої собівартості застосовується окремо
для кожної сукупності відображених в обліку запасів, однакових за
призначенням і споживчими характеристиками. Середньозважена
собівартість одиниці, що вибуває, визначається за наступною
формулою: Середньозважена собівартість одиниці, що вибуває,
визначається за такою формулою:
Середньозважена собівартість одиниці = (Залишок на початок
місяця + Отримано ідентичних запасів протягом місяця) / (Кількість
запасів, що залишилися на початок місяця + Кількість ідентичних
запасів, отриманих протягом місяця) . Існує складність визначення
середньої ціни в умовах, коли виробничі запаси надходять або
витрачаються щоденно.
Перевагами цього методу є: дає об’єктивну картину руху
матеріальних цінностей на підприємстві; при застосуванні цього
методу чистий прибуток буде мати середнє значення, яке найбільш
відповідає фактичному; доцільність використання даного методу
оцінки запасів також обумовлена рівномірністю їх списання,
реальністю стану залишків запасів у балансі та вартості витрачених
матеріальних цінностей; метод полегшує роботу і не вимагає
детального обліку руху за кожною одиницею товарів.
Зазначимо і недоліки: не приділяється увага останнім за часом
цінам, а вони більш доречні в оцінці доходу й при прийнятті
управлінських рішень; у період підвищення цін метод призводить до
того, що підприємства оголошують більший прибуток, ніж
справедливий, у результаті чого сплачуються надлишкові кошти у
вигляді податків.
Розглянемо метод ФІФО (першими відпускаються запаси, що
надійшли раніше), що базується на хронології надходження, тобто на
припущенні, що одиниці запасів, які були придбані першими,
продаються чи використовуються першими, що запобігає їх псуванню,
а також, що грошова одиниця є стабільною. Одиниці, які залишаються
в запасах на кінець періоду, оцінюються за цінами останніх
надходжень товарів. Завдяки використанню цього методу не
допускається маніпулювання даними в сторону штучного завищення
або заниження вартості запасів, тобто сприяє запобіганню можливості
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маніпулювання прибутком, забезпечує відображення у балансі суми
запасів, яка приблизно співпадає з поточною ринковою вартістю.
Метод ФІФО доцільно використовувати в умовах незначної інфляції.
В умовах постійно зростаючих цін метод ФІФО дає найвищий
показник валового прибутку.
Переваги методу ФІФО наступні: метод простий у
використанні та запобігає можливості маніпулювання прибутком;
залишки невикористаних матеріалів відображаються в активі
балансу за цінами, які максимально наближені до реальної ринкової
вартості, на дату складання звітності; вигідно застосувати при
плановому скороченні закупок матеріалів та при очікуванні падіння
цін на продукцію, що виготовляється; в період постійного зростання
цін метод надає найбільш високий з можливих рівень чистого доходу.
До недоліків віднесемо наступне: метод призводить до
заниження величини витрат, які списуються за закупівельними цінами
на собівартість продукції, що реалізується; у період зростання цін
підприємства оголошують більший прибуток, ніж справжній і
виплачують надлишкові кошти у вигляді прибуткових податків;
завищує фінансові результати, що в умовах інфляції призведе до
зниження частки купівельної вартості та до "вимивання" оборотних
коштів та нестачі платіжних ресурсів для придбання нових партій
товарів за цінами, які постійно зростають.
Нормативний метод обліку вибуття запасів є складовою
давно відомого в нашій країні нормативного методу обліку витрат
(облік за планово-розрахунковими цінами) і базується на
нормативному методі калькулювання собівартості продукції (робіт,
послуг). Метод нормативних затрат застосовується рідко через
складний механізм включення матеріальних витрат (запасів) до
собівартості продукції:
- встановлення норм витрат запасів на кожен вид продукції;
- встановлення згідно з визначеними нормами витрат і цін
запасів кошторисних ставок на одиницю продукції, які періодично
переглядаються відповідно до змін норм витрат запасів або цін. Для
забезпечення максимального наближення нормативних затрат до
фактичних норм затрат і ціни повинні регулярно в нормативній базі
перевірятися і переглядатися.
Перевагами цього методу є: можливість поточного
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оперативного обліку витрат шляхом обліку відхилень від норм;
відокремлений облік змін норм, тобто контроль за здійсненням
режиму економії; укрупнення об’єктів обліку, оскільки нормативні
калькуляції складають по всіх видах виробів, а відхилення враховують
за групами однорідної продукції, унаслідок чого зменшується число
об’єктів калькулювання; охоплення нормативними калькуляціями
значної частини витрат;
можливість рідше здійснювати
інвентаризацію незавершеного виробництва.
Недоліки полягають у постійному
перегляді норм
використання запасів, праці,виробничих потужностей та діючих цін.
Метод
оцінки
за
цінами
продаж
застосовується
підприємствами роздрібної торгівлі з використанням середнього
відсотку торгової націнки на товари. Цей метод оцінки застосовують
підприємства, які мають значну номенклатуру товарів, що змінюється,
з приблизно однаковим рівнем торгової націнки, причому в тих
випадку, застосування інших методів оцінки вибуття запасів є
невиправданим.
Середній відсоток торговельної націнки визначається діленням
суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця й
торговельних націнок у вартості продажу одержаних у звітному місяці
товарів на суму роздрібної (продажу) вартості залишку товарів на
початок звітного місяця та роздрібної (продажу) вартості одержаних у
звітному місяці товарів.
Даний метод розповсюджений у роздрібній торгівлі та у
ресторанному бізнесі.
Використання на практиці лише зазначених методів оцінки
вибуття виробничих запасів в обліку не в повній мірі забезпечує
керівництво підприємств необхідною інформацією в системі
оптимізації ціноутворення на власні продукцію, роботи і послуги, та
визначення точки беззбитковості. Тому, варто погодитись з науковцем
Лишиленко О.В., який запропонував ще два методи: найменшої
собівартості запасів; найбільшої собівартості запасів. Розглянемо їх
суть, переваги і недоліки.
Оцінка вибуття запасів за методом ЧІФО (cheapest – in – first out) тобто ―найдешевший в – перший із‖ базується на припущені, що з
початку вибувають найдешевші запаси, які першими відпускаються у
виробництво (продажу та іншому вибутті). Отже, даний метод є
124

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

ефективний при формуванні собівартості продукції, на які існує
жорстка конкуренція на ринку, або є потреба в визначенні мінімально
допустимої ціни її реалізації.
Тому недоліком попередніх методів списання виробничих
запасів у порівнянні із методом ЧІФО є те, що ті методи не
враховували конкурентоздатності тієї чи іншої продукції на ринку.
Отже, метод ЧІФО надає нам можливість вкрай мінімізувати
вартість використаних виробничих запасів у собівартості окремої
продукції за рахунок віднесення виробничих запасів із більшою
закупівельною ціною до собівартості продукції, яка має більш вигідне
становище із реалізацією на ринку.
Досить ефективним зазначене може бути реалізоване за умов,
коли одні і ті ж виробничі запаси використовуються на підприємстві
для виробництва декількох видів продукції, які мають різні потенційні
можливості реалізації на ринку. Так, за умови коли один вид продукції
забезпечує значні грошові надходження на підприємство, собівартість
іншої продукції (яка виготовлена із тієї ж сировини) може бути
обрахована шляхом включення до її складу лише дешевих запасів, що
дасть можливість мінімізувати ціну її реалізації і зберегти
конкурентоздатність підприємства на ринку.
В основу методу ЕІФО (expensive – in – first - out), тобто
―найдорожчий в – перший із‖ закладено принцип прямо протилежний
тому, який використовується при методі ЧІФО. Оцінка вибуття запасів
за методом ЕІФО базується на припущені, що з початку вибувають
найдорожчі запаси, які першими відпускаються у виробництво
(продажу та іншому вибутті). Поряд із зазначеними перевагами даних
запропонованих методів можна виділити й такі недоліки:
трудомісткість, відсутня універсальність, далеко не на всіх
українських ринках панує досконала конкуренція (4).
Отже, аналіз застосування різних методів оцінки запасів показує,
що при кожному з них можна одержати різні результати, як позитивні,
так і негативні. Усе залежить від необмеженої кількості зовнішніх та
внутрішніх факторів, які впливають на результати діяльності
підприємства. Звичайно найголовнішим фактором є різновид та
характер діяльності господарюючого суб’єкта. Але найголовніше, аби
користувачі методів оцінки запасів отримували обґрунтовану та
достовірну інформацію щодо ефективності використання обраного
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методу та вміли ідентифікувати метод серед інших через особливості
належних йому технологій та видів запасів, прописаних в П(С)БО 9
"Запаси" та Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку
запасів, затверджених наказом Міністерства фінансів України.
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ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ЗВІТНОСТІ
В статті проаналізовано структуру соціального капіталу, виділено елементи,
які відображаються частково в звітності підприємств України. Запропоновано
інформаційне забезпечення звіту про соціальний капітал підприємства (соціальний
звіт).
Ключові слова: соціальний капітал, звітність, трудові ресурси, звітність.
The article analyzes the structure of social capital allocated to the items that appear
in the reporting part of Ukraine. A report on information support of enterprise social capital
(social report).
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В статье проанализирована структура социального капитала,
элементы, которые отражаются частично в отчетности предприятий
Предложено информационное обеспечение отчета о социальном
предприятия (социальный отчет).
Ключевые слова: социальный капитал, отчетность, трудовые
отчетность.
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Соціальна відповідальність бізнесу завжди була і буде в центрі
уваги досліджень. Адже найважливішим ресурсом економіки є
людина, комфортні умови роботи і існування якої уособлює категорія
соціальний капітал. З соціології даний об’єкт перейшов у сферу
досліджень економіки. Проблема адекватного відображення
соціального капіталу є важливою як з наукового, так і практичного
погляду, бо вона поки що не вирішена. На підприємствах здебільшого
взагалі не приділяють уваги забезпеченню відображення в
бухгалтерському обліку стану соціального капіталу, адже він
залишається не помітним, що робить неможливим його вартісний
вимір.
Дослідженням даного питання займалися такі вітчизняні та
зарубіжні вчені як Бутинець Ф.Ф.[1], Драгомірова Є.С.[2], Жиглей І.В.
[3], , Королюк Н.М.[4], Легенчук С.Ф.[5], Семенов В. [6] та ін.
Метою
дослідження
є
узагальнення
інформаційного
забезпечення для формування віту про соціальний капітал (соціальний
звіт) підприємства та розробка рекомендацій щодо обліку соціального
капіталу підприємства та відображення його показників в звітності
Соціальний капітал підприємства являє собою потенціал
взаємної довіри і взаємодопомоги, що виникає у відносинах між
людьми: зобов'язання та очікування, обмін інформацією та соціальні
норми. Більшість його складових визначаються на підставі
анкетування, однак розрахунок окремих показників дає можливість
зробити висновок про рівень соціального капіталу підприємства
В кількісному та якісному вимірі соціальний капітал можуть
характеризувати наступні показники:
- інтенсивність залучення працівника в життя підприємства
(накази по особовому складу);
- суспільна активність; (кількість публікацій про підприємство,
колективних свят)
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- доброчинна діяльність, допомога колегам; (витрати на
доброчинність Дт 949, кількість замін);
- неформальна соціалізація (витрати на неформальні заходи);
- ступінь міжособистісної довіри (результати анкетувань та
опитувань);
- чисельність працівників (форма №1 – ПВ «Звіт з праці»);
- плинність кадрів, зокрема причини звільнення працівників
(форма №6 – ПВ «Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та
професійне навчання»);
- рівень оплати праці, додаткові винагороди, система
преміювання (баланс, примітки до фінансової звітності, звіт з праці);
- витрати на навчання працівників, соціальні гарантії, витрати
на екологічні заходи.
Тобто об’єктом обліку соціального капіталу можуть виступати
витрати на покращення відносин в колективі, на неформальні заходи
тощо, також витрати, яких уникло підприємство в результаті
ефективного використання соціального капіталу, або додаткове благо,
яке отримали працівники у вигляді підвищення заробітної плати за
збільшення продуктивності та якості роботи.
На даний момент на підприємствах України відсутня звітність, у
якій би прямо зазначалися показники соціального капіталу та його
зміни продовж звітного періоду. Проте окремі показники, які
характеризують соціальний капітал, відображаються в статистичній
звітності: форма №1-ПВ «Звіт про стан умов праці, пільги та
компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»; форми 1-ПВ
«Звіт з праці»; форма №7-НТВ «Звіт про травматизм на виробництві»;
Звіт про виробництво та реалізацію готової продукції; Баланс; Звіт про
фінансові результати. Аналіз звітності представлено в таблиці 1.
Порівнявши дані першого та другого розділу форма №1-ПВ«Звіт
про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими
умовами праці» можна отримати загальну інформацію про умови
праці працівників підприємства та певні блага, якими вони
забезпечені, що також свідчить про те, що підприємство піклується
про своїх працівників та забезпечує сприятливі умови для формування
соціального капіталу. У протилежному випадку працівники можуть
влаштовувати страйки проти керівництва та вимагати покращення
умов праці.
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Таблиця 1
Показники соціального капіталу в статистичній та фінансовій звітності
підприємства
Показники
Форми
звітності

Працівники

Виплати

Продуктивні
сть праці

Результати
діяльності
підприємства

Дані щодо
працівників,
які
працюють у
шкідливих
умовах
праці

Працівники,
що одержали
пільги та
компенсації

–

Витрати на
виплат

–

–

Кількість
виготовлено
ї продукції
за рік

–

Дані про
працівників,
що зазнали
травматизму

Працівники,
що отримали
компенсацію
за нещасний
випадок

–

Витрати на
компенсації

1-ПВ «Звіт з
праці»

Дані про
загальну
чисельність
працівників
та плинність
кадрів

Розмір фонду
ЗП, розподіл
працівників за
розмірами ЗП

Відпрацьова
ний робочий
час

–

Баланс

–

Заборгованість
перед
працівниками

–

Витрати на
заробітну
плату

Звіт про
фінансові
результати

–

–

–

Прибуток
або збиток

форма №1ПВ«Звіт про
стан умов
праці, пільги
та
компенсації
за роботу зі
шкідливими
умовами
праці»
«Звіту про
виробництво
та реалізацію
промислової
продукції»
№7-НТВ
«Звіт про
травматизм
на
виробництві»
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Також проаналізувавши показники заробітної плати працівників
за декілька років, використовуючи дані форми 1-ПВ «Звіт з праці»,
можна отримати інформацію про рівень заробітної плати працівників,
а також коливання зарплати з кожним роком. Позитивна динаміка до
росту заробітної плати та зменшення заборгованості свідчитиме про
сприятливий клімат для формування соціального капіталу.
Продуктивність праці працівників можна отримати за даними
«Звіту про виробництво та реалізацію промислової продукції». Високі
показники свідчитимуть про те, що працівники сумлінно виконують
план виробництва, відповідально ставляться до своєї роботи і навіть не
виключено що задоволені місцем працевлаштування. Такі працівники
будуть основним джерелом формування соціального капіталу
підприємства та його реалізацію у виробничий процес.
Наступним видом звітності виступатиме форма №7-НТВ «Звіт
про травматизм на виробництві». Проаналізувавши дані, можна
отримати загальну характеристику умов праці на підприємстві,
відповідальність ставлення керівництва до простих робітників,
забезпечення розслідування відповідних випадків травматизму, оплата
збитків завданих здоров’ю, забезпечення робочого місця за
працівником, який став інвалідом по вені підприємства тощо.
Також певну інформацію про стан соціального капіталу можна
отримати з фінансової звітності підприємства. Проаналізувавши
баланс, отримаємо дані щодо заборгованості підприємства за
розрахунками з оплати праці. Певні причини заборгованості можна
знайти у звіті про фінансові результати підприємства
Не отримуючи достатнього прибутку підприємство не в змозі
забезпечити виплату заборгованості перед працівниками. А рівень
праці працівників в свою чергу також буде знижуватись, адже не
отримуючи належної винагороди за працю, працівник втратить
стимуляцію. Якість продукції в свою чергу не відповідатиме
стандартам, не матиме попиту, підприємство може втратити покупців,
а збитки продовжуватимуть рости, заборгованість збільшуватиметься і
в результаті все це може призвести до ліквідації підприємства.
Поява в бухгалтерському обліку такого специфічного об'єкта, як
соціальний капітал вносить деякі корективи до складання звітності
підприємства. Жодним нормативним актом на законодавчому рівні не
передбачено розроблених форм звітності, в яких би відображалась
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інформація про соціальний капітал.
Для надання інформації про соціальний капітал доцільно
розробляти внутрішні звіти відповідно до потреб кожного конкретного
господарюючого суб'єкта. При цьому слід відштовхуватися від того,
що така внутрішня звітність має відповідати низці вимог, а саме:
достовірність, оперативність підготовки, своєчасність надання.
Для відображення соціального капіталу підприємства і
формування соціальної відповідальності бізнесу доцільно передбачити
на законодавчому рівні формування підприємствами соціального
звіту. Даний звіт може складатися з наступних розділів:
Розділ 1 міститиме інформацію про кошти виділені на проект
соціальної відповідальності;
Розділ 2 – кошти витрачені на благодійність;
Розділ 3 – інвестиції в розвиток та навчання працівників
підприємства;
Розділ 4 – витрати на охорону праці;
Розділ 5 – прибутки від використання соціального капіталу
підприємства.
Дані для заповнення соціального звіту можна отримати зі
статистичної та фінансової звітності, проаналізувавши окремі її
показники. Неврахування соціального капіталу на більшості
підприємств не дає можливості його вартісного вимірювання, а
відповідно й відображення в обліку і забезпечення відповідних потреб
управління. Оцінку соціального капіталу для відслідковування його
динаміки і рівня можна проводити вже сьогодні, що дозволить
посилити контроль використання трудових ресурсів підприємства.
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ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА ПРОЦЕС
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ
В даній статті розглядається сутність транснаціональних компаній, що є
продуктом міжнародних економічних відносин, які швидко розвиваються. Також
аналізується їх вплив на динаміку економічного зростання в приймаючих країнах,
зокрема в Україні.
Ключові слова: транснаціональна компанія, приймаюча країна, прямі іноземні
інвестиції, міжнародна економіка, зовнішньоекономічна діяльність.
In this article the essence of transnational companies that are the product of
international economic relations are developing rapidly. Also examines their impact on the
dynamics of economic growth in host countries, including Ukraine.
Keywords: transnational companies, the host country, international economics,
foreign direct investment, foreign trade activities.
В данной статье рассматривается сущность транснациональных компаний,
являющихся продуктом международных экономических отношений, которые быстро
развиваются. Также анализируется их влияние на динамику экономического роста в
принимающих странах, в частности в Украине.
Ключевые слова: транснациональная компания, принимающая страна, прямые
иностранные инвестиции, международная экономика, внешнеэкономическая
деятельность.
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Для України, що переживає період становлення економічної
системи та виходу з кризи, питання залучення іноземних інвестицій є
надзвичайно актуальними та важливими, оскільки вони впливають на
економічний та соціальний розвиток країни.
Приймаючи інвестиційні рішення й обираючи країну для
реалізації інвестиційного проекту, ТНК керуються багатьма
факторами, основними з яких є наступні:
- привабливість країни з погляду витрат. Тут до уваги беруть
вартість робочої сили, характеристики податкової системи та
субсидування, якість інфраструктури, кадрових ресурсів і розвиненість
фінансових ринків;
- привабливість країни з погляду збуту: характеристика
місцевого ринку, його розвиненість, потенціал росту та відкритість
країни для міжнародної торгівлі; - привабливість країни з погляду
особливостей культури, мови й політичного ризику.
За цими критеріями Україна є особливо привабливою для
діяльності ТНК, але деякі фактори цю привабливість нівелюють,
знижуючи конкурентні переваги України. Доволі часто динаміка й
обсяг ринку країни є визначальним мотивом для виходу ТНК на її
ринок. Країни з швидко зростаючими ринками є об’єктами активної
інвестиційної діяльності ТНК. За кількістю споживачів (близько 46
млн.) Україна є потенційно великим ринком в Європі. Відносна
ненасиченість українського ринку, менший рівень конкуренції робить
його досить перспективним для іноземних інвесторів, хоча низький
рівень доходів значної частини українського населення перешкоджає
формуванню динамічного платоспроможного попиту. І хоча останніми
роками ситуація поступово поліпшується, відставання України від
промислово розвинутих країн із ринковою економікою та країн
Східної й Центральної Європи щодо ВВП на душу населення і
середньомісячної заробітної плати ще дуже велике. Однією з умов
привабливості діяльності ТНК є наявність в Україні важливих
факторів зростання виробництва. Україна має значні запаси багатьох
видів сировинних ресурсів (вугілля, залізна та марганцева руди, сірка,
ртуть, титан, уран, граніт, мінеральні солі тощо) і відповідну добувну і
транспортну інфраструктури. Наявність достатньо розвинутої
регіональної транспортної інфраструктури – трубопроводів.
Транзитних терміналів, залізниць і автомобільних доріг, мереж
133

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

електропередач, морських портів – визначає певні переваги України.
Щоправда, старіння інфраструктури деякі їх зазначених переваг
нівелює. Відносно дешева кваліфікована робоча сила також визначає
переваги діяльності ТНК. Хоча в Україні питома вага офіційної
заробітної плати в структурі доходів населення збільшується, розрив у
вартості робочої сили з промислово розвинутими країнами ще досить
значний. Однією з переваг для операцій транснаціональних фірм є
економіко-географічне розташування України, а також традиційні
економічні зв’язки управлінських фірм із компаніями країн СНД,
Балтії, які склалися в попередні роки та зберегли своє значення і
роблять Україну привабливим плацдармом для освоєння ринків
сусідніх країн. Іноземні компанії готові здійснювати свою діяльність в
Україні, проте на заваді їм стають нестабільне й надмірне
регулювання, відсутність в Україні сталої стратегії та відповідного
плану дій, недосконалість національного законодавства, нечітка
правова система, нестабільність економічної та політичної ситуації,
високий рівень корупції, критична ситуація у сфері незалежної судової
системи, низький платоспроможний попит українських споживачів,
складність податкової системи й суттєве податкове навантаження. На
основі ранжування ЮНКТАД, Україна входить до трійки лідерів країн
Південно-Західної Європи та СНД (разом з Російською Федерацією та
Казахстаном), де зосереджена основна частка іноземних інвестицій. Не
менш важливим є рейтинг Світового Економічного Форуму, який
щороку проводить світовий огляд конкурентності та оприлюднює
глобальний
індекс
конкурентоспроможності
країн
(Global
Competitiveness Index, GCI). Згідно цих даних, в 2012-2013 роках
Україна посідала 73 місце (зі 144 країн світу), піднявшись на дев’ять
сходинок порівняно з попереднім роком (82 місце).
На сьогодні ТНК є одним з основних українських інвесторів, а
прямі іноземні інвестиції ТНК – основною формою зарубіжної
експансії ТНК. Структура й динаміка українських інвестицій свідчить
про орієнтацію більшості іноземних інвесторів на отримання
швидкого прибутку та можливість зловживання фінансовими
коштами. На українському ринку присутні більше світові ТНК, які
здійснюють свою діяльність за допомогою своїх дочірніх підприємств
та філій. В Україні зафіксовано близько 7 тис. філій іноземних ТНК,
тоді як у світі їх загалом приблизно 810 000. Тобто частка України
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складає лише 0,8 % від загальної кількості філій ТНК [5,с.104].
Більшість ТНК, які представлені на українському ринку,
спеціалізуються на харчовій промисловості та торгівлі. Саме ці галузі
забезпечують швидкий обіг капіталу та невисокі комерційні ризики.
Великі ж промислові концерни, як, наприклад, Westinghouse, Exxon
Mobil, на українському ринку відсутні.
Винятком є лише Mittal Steel. Для ТНК із країн Європейського
Союзу та США найбільш привабливими є:
- українська харчова промисловість: у харчовій індустрії світу
лідирують швейцарська компанія Nestle, бельгійськаABInBev,
американські Kraft foods та Coca-Cola Company, англо-голландська
Unilever;
- підприємства торгівлі. На український ринок вже зайшли WalMart Stores, Carrefour SA, McDonalds Corporation;
- фінансовий сектор. Найкрупнішим представником світових
ТНК тут є Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ;
- фармацевтика. Відомими в Україні є німецькі BASF SE та
Bayer AG;
- виробництво продуктів побутової хімії та парфумерії. На
українському
ринку
присутні
Procter&Gamble
(США),
Johnson&Johnson та ін.
Проте, слід звернути увагу на те, що такі ТНК в цілому не несуть
прямої загрози економічній безпеці. Проте, негативним є момент
перетворення країни, яка має величезний інтелектуальний і науковотехнічний потенціал, здатний забезпечити власний технологічний
прорив, на полігон для виконання механічних операцій, які, проте,
можуть бути розцінені як «розміщення на території регіону
підприємств з інноваційними технологіями». Можна назвати
позитивні приклади (хоча, поодинокі) дій ТНК. Викуп Луцького
підшипникового заводу ТНК Aktiebolaget SKF (Швеція), яке має 80
підприємств у 25 країнах світу, показав достатню позитивну роль,
адже відбулася реанімація вітчизняного підприємства (що є одним із
структуроутворюючих для міста), враховуючи сучасні потреби
внутрішнього ринку.
Якщо розглядати роль ТНК в економіці України, то небезпекою
є перехід контролю до іноземних партнерів у стратегічних сферах,
наприклад, у нафто-переробній галузі. Одеський нафтопереробний
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завод контролюється «Лукойлом» (Росія), Лисичанський – компанією
«ТНК-ВР» (Росія), Херсонський – «Альянсом» (Росія), частина
Кременчуцького нафтопереробного заводу «Тат-нафтою» і урядом
Татарстану (Росія). Ще до початку 2006 р. практично під повний
контроль іноземців перейшли цементна і склоробна галузі.
Український цемент, починаючи з 2000 р., виробляли європейські
ТНК. У 2005 р. до них приєднався російський
холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», якому група «Приват» продала найбільший у
Європі завод «Балцем» та Краматорський комбінат «Пушка».
Необхідно наголосити на активному розвитку ТНК на території Росії
та посилення їх експансії в Україну. До таких компаній можна
віднести «Газпром», компанія «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», група «Ренова»
(одна з найбільших російських компаній по управлінню активами),
«Металлоінвест» (металургія), «Альфа-группа» (банківська сфера та
телекомунікації). Активізація інтересів російських ТНК в сторону
України має ряд об’єктивних причин. Перш за все, це спорідненість
економік, спільне історичне минуле, та розуміння ментальних
особливостей, які спрощують ведення російського бізнесу.
Входження
західних
ТНК
у
вітчизняну
економіку
супроводжується вливанням нових технологій, підвищенням якості
менеджменту,
зростанням
продуктивності
праці,
якими
характеризуються західно-європейські компанії. Разом з тим, такі
інвестори зацікавлені лише у високоприбуткових секторах та галузях
економіки, що може негативно вплинути на інші сфери економіки
приймаючих країн. Однією з характерних рис сучасних ТНК, що є
позитивним наслідком їх функціонування як для базових, так і для
приймаючих країн, є їхні величезні видатки на науково-дослідницькі
та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР). Наприклад, щорічні
витрати на ці розробки компаній «Дженерал моторз», «Форд» і ІБМ
становлять 2-3 млрд. дол., що перевищує науково-дослідницькі
бюджети багатьох країн. Сьогодні в лабораторіях і наукових центрах
ТНК проводиться основний обсяг наукових досліджень і розробок.
При цьому дедалі більшу роль у науково-технологічній стратегії ТНК
відіграють приймаючі країни.
Одним із основних недоліків функціонування ТНК в Україні для
вітчизняних виробників є неспроможність утримувати конкурентні
позиції порівняно з великими міжнародними корпораціями. Виходячи
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з цього, політика уряду України має бути спрямована, з однієї
сторони,
на
оптимальне
використання
можливостей
транснаціоналізації, з іншої на нейтралізацію її негативних наслідків.
Таким чином, враховуючи тенденцію до стрімкого розвитку ТНК
у економіці України, потрібно зазначити, що це є досить позитивним
моментом для українського економічного простору, оскільки приведе
до таких позитивних зрушень як зміцнення ресурсної і виробничої
бази країни, розширення експортних можливостей країни,
прискорення реструктуризації економіки, поширення передових
технологій, посилення процесів інтернаціоналізації та інтеграції в
Україні.
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Світлана Зубілевич,
Віра Кучеренко
Національний університет водного господарства та
природокористування
РОЗРОБКА РОБОЧОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЩОДО ГРОШОВИХ КОШТІВ
У статті розглянуто формування робочого плану рахунків бухгалтерського
обліку суб’єктів державного сектору щодо грошових коштів в період переходу на
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі.
Ключові слова: суб’єкти державного сектору, грошові кошти, касові
видатки, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному
секторі, типовий план рахунків, робочий план рахунків.
In the article the formation of the working chart of accounts of the public sector
entities in part of cash during the transition to national statements (standards) of accounting
in the public sector is considered.
Keywords: public sector entities , cash, cash expenditures , national provisions
(standards) of accounting in the public sector , a typical chart of accounts, your chart of
accounts.
В статье рассмотрено формирование рабочего плана счетов бухгалтерского
учета субъектов государственного сектора для денежных средств в период перехода
на национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета в государственном
секторе.
Ключевые слова: субъекты государственного сектора, денежные средства,
кассовые расходы, национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета в
государственном секторе, типовой план счетов, рабочий план счетов.

Сучасні умови функціонування бюджетної системи України
характеризуються наявністю низки проблемних питань в організації
бухгалтерського обліку. Необхідність їх вирішення актуалізується у
зв'язку з інтеграцією України у міжнародну спільноту, в зв'язку із чим
Кабінетом Міністрів України прийнята Стратегія розвитку системи
управління державними фінансами [1], складником якої є система
бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору. В ході реформи
бухгалтерського обліку з січня 2015 року впроваджена частина
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку суб’єктів
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державного сектору та перехідний план рахунків бухгалтерського
обліку [2].
Під планом рахунків бухгалтерського обліку розуміють перелік
рахунків і субрахунків для узагальнення інформації про факти
діяльності суб’єктів державного сектору у бухгалтерському обліку
[3]. Виходячи з особливостей регулювання обліку в Україні регулятор
(Міністерство фінансів України) розробляє типовий план рахунків,
який є основою для розробки робочого плану рахунків на рівні
суб’єкта державного сектору. Останній вважається елементом
облікової політики і затверджується керівником окремого суб’єкта як
додаток до Положення про облікову політику.
Розглянемо підхід до розробки робочого плану рахунків щодо
грошових коштів, які були і будуть одним з основних об’єктів обліку і
контролю в бюджетних установах. Для цього використаємо
інформацію про грошові кошти Управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської обласної
державної адміністрації, та методику розробки робочого плану
рахунків, запропоновану Боримською К.П. [4, с. 302]. Скориговані
етапи розробки робочого плану рахунків мають такий вигляд (табл. 1).
Таблиця 1
Етапи розробки робочого плану рахунків та їх зміст
Етап

1. Підготовчий
етап

2. Організаційний
етап
3. Технологічний
етап
4. Заключний етап

Зміст робіт
1) аналіз чинного законодавства з бухгалтерського
обліку;
2) ознайомлення з умовами господарювання,
організаційною структурою, економічною політикою
суб’єкта державного сектору;
3) ознайомлення з особливостями організації
бухгалтерського обліку суб’єкта.
1) визначення відповідальних за розробку робочого
плану рахунків;
2) визначення термінів та алгоритму розробки
робочого плану рахунків;
1) вибір ознак виділення аналітичних рахунків;
2) визначення кількості рівнів деталізації;
3) виділення аналітичних рахунків.
1) визначення формату представлення робочого плану
рахунків (документальне оформлення);
2) опис змісту робочого плану рахунків;
139

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

Продовження табл. 1
3) введення в дію, контроль за впровадженням і
дотриманням, виявлення недоліків і внесення змін.

Оскільки основою розробки робочого плану рахунків є типовий,
то взаємозв’язок між ними для суб’єкта державного сектору протягом
2015 та 2016 років безпосередньо визначить кількість рівнів
деталізації, кодування та інші аспекти робочого плану рахунків
(табл. 2).
План рахунків, який запроваджуватиметься з 01.01.2016 року,
гармонізований з бюджетною класифікацією, базується на методі
нарахувань та буде використовуватися для обліку виконання
бюджетів, розпорядниками бюджетних коштів і державними
цільовими фондами [3]. Застосування такого плану рахунків у
державному секторі забезпечить прозору консолідацію інформації
суб’єктів державного сектору.
Таблиця 2
Призначення та взаємозв’язок типового і робочого планів рахунків
суб’єктів державного сектору у 2015 та 2016 роках

Показники

Типовий план
рахунків
бухгалтерського обліку
[2]

Робочий
план
рахунків
бухгалтерсь
кого обліку

2015 рік
Призначення

Облік у
бюджетних
установах

Рівень
деталізації

Рахунки і
субрахунки
(другого та
третього
порядку)

Нумерація

Облік у
бюджетних
установах

Нові
субрахунки
із збереженням кодів
субрахунків
типового
плану
Десяткова
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Робочий
план
рахунків
бухгалтерського
обліку
З 2016 року
Облік у всіх
Облік у
суб’єктів
бюджетних
державного
установах
сектору

Типовий план
рахунків
бухгалтерськ
ого обліку [3]

Рахунки і
субрахунки
(другого,
третього та
четвертого
порядку)

Аналітичні
рахунки до
субрахункі
в типового
плану
рахунків

Десяткова
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Продовження табл. 2
Структура
коду:

Клас рахунків
Номер синтетичного
рахунку
Номер субрахунку
-

Клас рахунків
Номер синтетичного
рахунку
Ідентифікатор суб’єкта
державного сектору
Номер субрахунку

На думку Момот Л.В., робочий план рахунків окремого суб’єкта
державного сектору повинен забезпечити вирішення таких конкретних
завдань: можливість систематичного контролю за ходом виконання
кошторису установи; прозорість обліку з метою дотримання економії
та цільового використання бюджетних коштів згідно з вимогами
бюджетної класифікації України; подання повної інформації,
потрібної для складання звіту про виконання державного та місцевого
бюджетів, а також здійснення аналізу відповідно до вимог щорічного
Закону України ―Про Державний бюджет України‖ [5].
Однак слід погодитися з Боримською К.П., що більшість
проаналізованих робочих планів рахунків діючих суб’єктів
господарювання в Україні дублюють зміст типового плану рахунків,
не містячи у своєму складі або враховуючи незначні додаткові розрізи
аналітичних ознак [4, с. 298]. Бюджетні установи не є виключенням з
цього «правила».
Чинний у 2015 році план рахунків дозволяє зібрати інформацію
про грошові кошти Управління в такому розрізі:
вид грошових коштів (готівкові (каса), безготівкові, інші
(грошові документи, грошові кошти в дорозі));
вид валюти (національна, іноземна);
місцезнаходження рахунку (в казначействі, в банках).
вид бюджету (державний, місцевий);
джерело покриття або вид фонду (загальний, спеціальний
(кошти, отримані як плата за послуги; кошти, отримані за іншими
джерелами власних надходжень; інші надходження спеціального
фонду).
У 2016 році рахунки грошових коштів увійдуть до класу 2
«Фінансові активи». Узгодження двох планів рахунків в частині
грошових коштів для Управління наведено в табл. 3.
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Таблиця 3
Узгодження планів рахунків з обліку грошових коштів
(на прикладі Управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення Рівненської державної адміністрації)
План рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ [2]
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
31
311 Поточні рахунки на
видатки установи
312 Поточні рахунки
для переведення
підвідомчим
установам
313 Поточні рахунки
для обліку коштів,
отриманих як плата
за послуги
Рахунки в
314 Поточні рахунки
банках
для обліку коштів,
отриманих за
іншими джерелами
власних
надходжень
315 Поточні рахунки
для обліку
депозитних сум
319 Інші поточні
рахунки
32
321 Реєстраційні
рахунки
323 Спеціальні
реєстраційні
рахунки для обліку
коштів, отриманих
як плата за послуги
Рахунки в
324 Спеціальні
казначействі
реєстраційні
рахунки для обліку
коштів, отриманих
за іншими
джерелами власних
надходжень
328 Інші рахунки в
казначействі
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План рахунків бухгалтерського
обліку в державному секторі [3]
Клас 2. Фінансові активи
23
Грошові кошти на
рахунках
231
Грошові кошти на
рахунках розпорядників
бюджетних коштів
2312

Інші поточні рахунки в
банках

2315

Рахунки для обліку
депозитних сум

2313

Реєстраційні рахунки

2314

Інші рахунки в
казначействі
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Проте, на нашу думку, в процесі побудови робочого плану
рахунків інформацію про грошові кошти варто розглядати відповідно
як до класифікації грошових коштів, так і до класифікаційних ознак
касових видатків. Зважаючи на останні зміни в бюджетній
класифікації [6], в робочому плані рахунків, який використовується
2015 року, варто додати такі ознаки: функція держави (для установ, які
фінансуються з державного бюджету); функції місцевих органів
самоврядування (для установ, які фінансуються з місцевого бюджету);
код економічної класифікації; бюджетна програма; контрагент
(юридична, фізична особа); договір з відповідним контрагентом.
Оскільки у 2016 році будуть застосовуватися інші форми
фінансових звітів, то слід також врахувати показники, які з’являться у
цих формах, адже план рахунків повинен забезпечувати побудову
форм фінансової звітності (передусім балансу та звіту про фінансові
результати), складання форм бюджетної звітності, достатню
деталізацію для формування індивідуальних пакетів управлінської
звітності розпорядників бюджетних коштів [8, с. 24].
Також потрібно визначити облікову політику щодо грошових
коштів, до якої можна віднести такі елементи (табл. 4).
Таблиця 4
Елементи облікової політики щодо грошових коштів Управління
Перелік вимог
(елементів облікової
політики)
Визначення
Класифікація
Подання
Розкриття

ПСБОДС 101
«Подання фінансової звітності» [7]
Перелік грошових коштів та їх еквівалентів
Рух грошових коштів у результаті:
операційної діяльності;
інвестиційної діяльності;
фінансової діяльності
Звіт про рух грошових коштів прямим
методом
Касові видатки за кошторисом
Грошові кошти, до яких обмежено доступ

На прикладі рахунків готівкових грошових коштів розглянемо
можливу деталізацію для аналітичних рахунків (табл. 5).
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Таблиця 5
Аналітичні розрізи обліку готівкових грошових коштів
Х

Клас рахунків – активи, оборотні активи, вид грошових коштів
(готівкові, безготівкові)
Х Х Номер синтетичного рахунку
Х Х Х Ідентифікатор суб’єкта державного сектору
Х Х Х Х Номер субрахунку – вид валюти
Х Х Х Х Х Вид фонду
Х Х Х Х Х Х Вид діяльності
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Код бюджетної класифікації*
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Контрагент
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Договір з контрагентом
*Кількість позицій для бюджетної класифікації може бути збільшена
відповідно до потреб суб’єкта державного сектору.

Глибина аналітики, яка може бути застосована в обліку, буде
обмежуватися можливостями програмного забезпечення, яке
використовує суб’єкт державного сектору.
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СКЛАД І СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТА
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ
АДАПТАЦІЇ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
У статті досліджено склад і структуру фінансової звітності суб’єкта
малого підприємництва за вимогами законодавства України та ЄС.
Ключові слова: суб’єкт малого підприємництва, директива ЄС, фінансова
звітність.
В статье исследованы состав и структура финансовой отчетности
субъекта малого предпринимательства в соответствии с требованиями
законодательства Украины и ЕС.
Ключевые слова: субъект малого предпринимательства, директива ЕС,
финансовая отчетность.
In the article the composition and structure of the financial statements of the small
businesses under legislation of Ukraine and the EU is considered..
Keywords: small businesses, EU Directive, financial statements.

Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію на 20142017
роки
[1]
передбачена
імплементація
положень
Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2013
р. № 2013/34/ЄС про річну фінансову звітність, консолідовану
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фінансову звітність та окрему звітність певних типів підприємств в
липні 2015 року, зокрема тих, що стосуються фінансової звітності
малих підприємств.
Малий бізнес в Європі становить основу соціальноекономічного розвитку ЄС. Малі та середні підприємства сккладають
99% компаній, які забезпечують 50-60% ВВП. Число зайнятого
населення в малому бізнесі Європи становить близько 70% [2].
Найбільша кількість малих підприємств працює у торгівлі, будівництві
та харчовій промисловості. Тому мета згаданої вище Директиви –
зменшити адміністративний тягар на ці підприємства у вигляді
фінансової звітності, забезпечивши при цьому мінімально необхідний
для прийняття рішень щодо інвестування та кредитування обсяг
інформації.
За даними Державної служби статистики, у 2013 році частка
малих підприємств в Україні становила 95 %, а їх частка у ВВП близько 11% [3]. Для суб’єктів малого підприємництва встановлена
скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу і Звіту
про фінансові результати, форма і порядок складання яких
визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25
«Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»[4]. З дня
опублікування до сьогодні, вимоги положення зазнали деяких змін
(табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка вимог П(С)БО 25
Показники

Редакція 2000 року

Сфера
застосування

юридичні особи, які
визнані
малими
відповідно
до
Господарського кодексу
України;
представництва
іноземних
суб'єктів
господарської
діяльності;
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Чинна редакція
юридичні особи, які визнані
малими
відповідно
до
Господарського кодексу України
представництва
іноземних
суб'єктів господарської діяльності;
юридичні особи, що відповідають
критеріям, визначеним
п. 154.6
статті 154 розділу III Податкового
кодексу України, та мають право на
застосування
спрощеного
бухгалтерського обліку доходів і
витрат.
юридичні особи, що відповідають
критеріям мікропідприємництва.
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Продовження табл. 1
Склад форм
фінансових
звітів

Фінансовий звіт СМП
(Баланс ф1-м, Звіт про
фінансові
результати
ф2-м)

Фінансовий звіт СМП (Баланс
ф1-м, Звіт про фінансові результати
ф2-м)
Спрощений фінансовий звіт
СМП (Баланс ф1-мс, Звіт про
фінансові результати ф2-мс)

Формат звіту
про
фінансові
результати

2 розділи:
Фінансові результати
Елементи
операційних витрат

1 розділ

Слід зазначити, що останні зміни у Звіті про фінансові
результати докорінно змінили його структуру. В основу звіту було
покладено вимоги Податкового кодексу України. Таким чином, на
відміну від ЄС, фінансова звітність СМП в основному орієнтована на
такого користувача, як податкові органи.
Основні відмінності між вимогами Директиви ЄС та
законодавства України наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Основні відмінності між вимогами Директиви ЄС та
законодавства України
Відмінність

Критерії:
мікропідприємства

Законодавство України
середня кількість працівників
за звітний період (календарний
рік) не перевищує 10 осіб
річний дохід від будь-якої
діяльності не перевищує суму,
еквівалентну 2 мільйонам
євро, визначену за
середньорічним курсом НБУ.

Директива ЄС
середньорічна
кількість працівників:
10
чистий дохід 700000
євро;
загальна сума балансу
350000 євро;

малого
підприємства

середня кількість працівників
за звітний період (календарний
рік) не перевищує 50 осіб;
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середньорічна
кількість робітників:
50.
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Продовження табл. 2
річний дохід від будь-якої
діяльності не перевищує суми,
еквівалентну 10 мільйонам
євро, визначену за
середньорічним курсом НБУ.

Склад фінансової
звітності:
мікропідприємства

Баланс ф. 1-мс
Звіт про фінансові результати
ф. 2-мс

Баланс ф. 1-м
Звіт про фінансові результати
ф. 2-м
малого
підприємства

чистий дохід 8000000
євро;
загальна сума балансу
4000000 євро;
спрощений Баланс
спрощений Звіт про
прибутки та збитки
обмежені Примітки до
річної фінансової
звітності
Спрощений Баланс
Спрощений Звіт про
прибутки та збитки
Обмежені Примітки
до річної фінансової
звітності
Звіт з управління (не
обов’язково)

Директива, на відміну від Господарського Кодексу України [5],
наводить
три
критерії
визначення
суб’єктів
малого
та
мікропідприємства, проте підприємству достатньо відповідати хоча б
двом. Щодо складу звітності, то малі підприємства, окрім Балансу і
Звіту про прибутки і збитки, повинні надавати визначені Директивою
примітки.
Директива ЄС пропонує таку структуру спрощеного Балансу
для малих підприємств (табл. 3.)
Таблиця 3
Структура Балансу для малих підприємств за Директивою ЄС
Актив
А. Оголошений неоплачений
капітал
В. Організаційні витрати
С. Необоротні активи
I. Нематеріальні активи

Капітал, резерви та зобов’язання
А. Капітал та резерви
I. Оголошений капітал
ІІ. Емісійний дохід
III. Резерв переоцінки
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Продовження табл. 3
II. Матеріальні активи
III. Фінансові активи
D. Оборотні активи
I. Запаси
II. Дебіторська заборгованість
III. Інвестиції

IV. Резерви
V. Прибуток або збиток минулих років
VI. Прибуток або збиток звітного року
В. Забезпечення
С. Кредиторська заборгованість
D. Нараховані витрати та доходи
майбутніх періодів

IV. Грошові кошти в банку та у
касі
Е. Передоплата та нарахований
дохід

Підхід до відображення капіталу за Директивою є не типовим
для фінансової звітності в Україні: дебіторська заборгованість з
неоплаченого капіталу та організаційні витрати відображаються у
складі розділу Власний капітал як його зменшення. Таке подання
відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності.
Також у «європейському» балансі відсутні статті «Необоротні
активи утримувані для продажу, та групи вибуття» та «Зобов’язання,
пов’язані з необоротними активами утримуваними для продажу та
групами вибуття». Директива не передбачає і підходів до їх визнання і
оцінки.
Не визначена Директивою облікова політика щодо інвестиційної
нерухомості, доходу в будівництві та від інших довгострокових
контрактів; перерахунку сум в іноземній валюті; відстроченого
податку на прибуток; змін в обліковій політиці та виправлення
помилок попередніх років. У таких випадках слід користуватися
національними стандартами.
Структура спрощеного Звіту про прибутки та збитки,
запропонована Директивою, також відрізняється від структури Звіту
про фінансові результати (табл. 4). Для визначення чистого прибутку
або збитку використовується класифікація витрат за економічними
елементами.
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Таблиця 4
Структура Звіту про прибутки та збитки для малих підприємств за
Директивою ЄС [6]
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назва статті
Валовий прибуток (збиток)
Інші операційні витрати
Доходи від участі в капіталі
Доходи від інших довгострокових інвестицій
Інші відсотки до отримання та аналогічні доходи
Коригування вартості фінансових активів та інвестицій,
утримуваних як оборотні активи
Відсотки до виплати та інші аналогічні витрати
Податок на прибуток
Прибуток або збиток після оподаткування
Інші податки, не відображені в статтях 1-9
Прибуток (збиток) після оподаткування

Підприємства мають право починати цей звіт безпосередньо
статтею «Валовий прибуток (збиток)». Наступні статті заповнюються
за наявності відповідних прибутків/збитків, і наводиться прибуток або
збиток періоду.
Як зазначалося, однією з основних відмінностей є необхідність
складання приміток до фінансової звітності малих підприємств
(табл. 5)
Таблиця 5
Склад приміток до фінансової звітності малих підприємств
Зміст приміток
Облікова політика
У разі оцінки фінансових інструментів та/або інших
активів, за справедливою вартістю:
суттєві припущення, що покладені в основу оціночних
моделей і техніки;
для кожної категорії зазначених об’єктів обліку –
справедлива вартість, її зміни, відображені у складі
доходів/витрат чи у резерві переоцінки
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Категорія
компаній
мікро
малі
+
+
-

+

-

+

-

+
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Продовження табл. 5
для кожного класу деривативів – інформація про
природу похідного інструмента, включаючи істотні умови,
+
які можуть вплинути на суму, строки й визначеність
майбутніх грошових потоків
зміни в резервах справедливої вартості протягом
фінансового року
Загальна сума будь-яких фінансових угод, гарантій і
умовних зобов’язань, які не включені до балансу, і
зазначення характеру і форми будь-якого наданого цінного
-*
+
забезпечення; будь-які зобов'язання, що стосуються пенсій,
афілійованих або асоційованих компаній
Сума авансів і кредитів, наданих членам адміністративних,
управлінських і контролюючих органів, а також
-*
+
зобов'язання, узяті від їхнього імені в порядку гарантій
будь-якого роду
Сума і характер окремих статей доходів або витрат, які
+
мають винятковий розмір або походження
Позики, які підлягають поверненню більш ніж через 5
років, із зазначенням будь-якого забезпечення, його
+
характеру і форми
Середня чисельність працівників протягом фінансового
+
року
*Мікрокомпанії (за виключенням інвестиційних або фінансових)
можуть бути повністю звільнені від складання приміток, але зазначена
інформація повинна надаватися наприкінці балансу .

На нашу думку, складання таких приміток у такому обсязі для
малих підприємств не повністю забезпечить повну прозорість їх
діяльності на ринку. Зокрема, не передбачене розкриття інформації
про події після дати фінансової звітності. Водночас Директива
забороняє на національному рівні запроваджувати додаткові вимоги
щодо приміток.
Таким чином, малі підприємства є одним із дійових засобів
вирішення першочергових соціально економічних проблем. Однак,
недоліки існуючої в Україні системи регулювання оподаткування,
обліку та звітності СМП - це одна з причин, що заважає фінансовій
підтримці і забезпечення доступу МСП до фінансових ресурсів.
У зв’язку з гармонізацією законодавства України у сфері
бухгалтерського обліку із законодавством ЄС слід:
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переглянути кількість та пороги критеріїв визначення малих
та мікропідприємств і застосування їх лише з метою визначення
складу фінансової звітності;
змінити формат Звіту про фінансові результати у зв'язку із
використанням класифікації витрат за економічними елементами;
надавати у складі фінансової звітності малих підприємств
обмежені примітки, утому числі щодо облікової політики.
Найважливішими економічними наслідками розвитку МСП
будуть: створення нових робочих місць; наповнення бюджетів усіх
рівнів; підвищення конкурентоспроможності економіки; різноманіття
якісних продуктів і послуг; простір для інновацій; економічний
розвиток країни в цілому.
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УДК 336+65.012
JEL M49
Росица Иванова
Университет национального и мирового хозяйства
ПОЛIПШЕНА МОДЕЛЬ АНАЛIЗУ ЕФЕКТУ ВIД
ФIНАНСОВОГО ВАЖЕЛЯ
В условиях рыночного хозяйства, глобализации и открытой экономики вопрос
эффективности деятельности хозяйственных субъектов является особенно
важным. Менеджмент предприятий требует аналитической информации из разных
направлений. Она необходима для принятия правильных и обоснованных
управленческих решений для развития бизнеса в оперативной и стратегической
перспективе.
Объектом данной статьи является рентабельность собственного капитала
как ключевого бизнес индикатора, характеризующего эффективность его
использования. Автор предлагает улучшенную расширенную модель для анализа и
оценки эффекта финансового рычага как фактора, влияющего на изменения в
рентабельности собственного капитала.
Ключевые слова: возвращаемость, модель, эффект, финансовый рычаг,
факторы.
In a market economy, globalization and open economy the issue of the efficiency of
activities of economic entities is essential. The management of enterprises needs analytical
information in different fields in order to make proper and well-reasoned managerial
decisions for business development in operational and strategic perspectives.
The subject of the article is the return on capital as a key business indicator which
characterizes the effectiveness of its use. The author offers improved extended model for
analysis and evaluation of the financial leverage effect as a factor influencing the changes in
return on capital.
Keywords: profitability, model, effect, financial leverage, factors
В умовах ринкового господарства, глобалізації та відкритої економіки
питання ефективності діяльності господарських суб'єктів є особливо важливим.
Менеджмент підприємств потребує аналітичної інформації з різних напрямів. Вона
необхідна для ухвалення правильних та обґрунтованих управлінських рішень для
розвитку бізнесу в оперативній та стратегічній перспективі.
Об'єктом у цій статті є рентабельність власного капіталу як ключового
бізнес індикатора, що характеризує ефективність його використання. Автор
пропонує детальну розширену модель аналізу та оцінки ефекту від фінансового
важеля як чинника, що впливає на зміни в рентабельності власного капіталу.
Ключові слова: повернення, модель, ефект, фінансовий важіль, чинники.
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Рентабельность собственного капитала является ключевым
показателем в системе показателей анализа рентабельности в качестве
обобщающего удельного показателя эффективности.
Для собственников капитала важно располагать информацией о
возвращаемости инвестированного ими капитала в деятельность
предприятия. Это означает, что они должны иметь информацию о
структуре капитала, об оптимизации средней цены капитала, при этом
они нуждаются в возможностях улучшения этих сведений. Данная
информация полезна при формировании требуемой структуры
капитала и для эффективного управления собственным капиталом. В
этой связи особно остро стоит вопрос о том, насколько в деятельности
предприятия необходимо использовать привлеченные денежные
источники для финансирования бизнеса и насколько они в состоянии
оказать положительное влияние на возвращаемость собственного
капитала.
Рассматриваем рентабельность, финансовую устойчивость и
ликвидность, как элементы системы финансового равновесия любого
предприятия. Между этими элементами существуют объективные
связи, определяющие финансовое равновесие, респ. неравновесие
предприятия. Нарушение финансового равновесия является
предпосылкой для увеличения степени риска от торговой
несостоятельности и банкротства предприятия.
Рентабельность собственного капитала (
) определяется по
формуле:

где:
- балансовая прибыль предприятия;
- средний размер собственного капитала.
Показывает балансовую прибыль на 100 лв. собственного
капитала. Определенный интерес к данному показателю проявляют
собственники (собственник) предприятия. Их интересуют риски,
которые они приняли на себя в качестве инвесторов, как и доходы от
вложенного капитала. На основе результатов анализа рентабельности
собственного капитала финансовые менеджеры формулируют
предложения к собственникам капитала, как например, увеличение
собственного капитала путем эммитирования новых акций или
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принятия
новых
участников,
капитализация
дивидентов,
оптимизирование собственного капитала путем скупки собственных
акций, инвестирование собственных капиталов в рисковые виды
деятельности, имеющие более высокую рентабельность и т.д.
В зависимости от соотношения между инвестированным в
деятельность собственным и заемным капиталом прибыль для
собственников капитала и уровень рентабельности собственного
капитала будут различными. Использование заемного капитала может
быть фактором для повышения рентабельности собственного
капитала.
Это связано с действием т. наз. эффекта финансового рычага.
Выведена модель анализа, основанная на связи рентабельности
собственного капитала с рентабельностью общих активов при помощи
финансового рычага.[2]
Исходным началом для получения формулы эффекта
финансового рычага являются следующие равенства:
1)
2)
3)
где:
- средний размер общих активов предприятия,
- средний размер собственного капитала,
- средний размер привлеченного капитала,
- внутренняя процентная ставка,
- расходы на годовые проценты,
- общая рентабельность активов,
- балансовая прибыль предприятия.
Балансовая прибыль предприятия равна:

Полученную таким образом формулу балансовой прибыли
заменяем в исходной формуле рентабельности собственного капитала
предприятия.
Получаем:
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На основании этой формулы определяется рентабельность
собственного капитала (
) равняющаяся общей рентабельности
активов ( ) плюс эффект финансового рычага (Е):

где:
KZ - коэффициента задолженности
Эффект
финансового
рычага
показывает
изменение
рентабельности собственного капитала под влиянием финансирования
бизнеса с участием заемного капитала. Сила и направление данного
эффекта зависят от следующих факторов:
1) величина коэффициента задолженности,
2) общая рентабельность активов,
3) внутренняя процентная ставка.
Эффект финансового рычага, а следовательно, и рентабельность
собственного капитала, зависят непосредственно от степени
финансового риска, которая имеет прямую связь с величиной
коэффициента
задолженности.
Коэффициент
задолженности
определяется в виде отношения между привлеченным (долгосрочным
и краткосрочным) капиталом и собственным капиталом. При
значениях коэффициента задолженности выше единицы, степень
финансового риска для бизнеса увеличивается. Это является
результатом обстоятельства, что большая часть активов приобретена
на основании привлеченных капиталовых источников с определенной
ценой (годовые проценты), которую предприятие оплачивает.
Подобный подход позволяет в единую модель анализировать
капиталовую структуру предприятия и ее влияние на изменения в
эффекте финансового рычага и на возвращаемость собственного
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капитала.
Общая рентабельность активов связана с капиталовыми
инвестициями в разных видах ресурсов. Она является существенным
фактором, оказывающим влияние на изменения, наступившие в
эффект финансового рычага, а через него – и на изменение
рентабельности собственного капитала.
Величина внутренней процентной ставки определяется в виде
отношения уплаченных за отчетный период годовых процентов по
использованным предприятием долгосрочным и краткосрочным
кредитам и среднегодовой стоимости привлеченного (долгосрочного и
краткосрочного) капитала. При определении величины внутренней
процентной ставки используется общий размер привлеченного
капитала, а не только часть в виде кредитов от коммерческих банков.
По этой причине величина внутренней процентной ставки меньше по
сравнению с величиной процентной ставки по кредитам.
Определенный интерес представляет отклонение между общей
рентабельностью активов и внутренней процентной ставкой. Если
общая рентабельность активов превышает цену заемного капитала, т.е.
(
), то эффект финансового рычага положительный. В этом
случае сделанные собственниками инвестиции обеспечивают
достижение хороших финансовых результатов. В данном случае
хорошей бизнес практикой являются инвестиции в активы. Но если
цена заемного капитала превышает общую рентабельность активов,
т.е. (
), то эффект финансового рычага отрицательный и
рентабельность собственного капитала меньше общей рентабельности
активов. В данном случае инвестиции, сделанные собственниками, не
дают достаточно хороших финансовых результатов и не приносят
требуемую от них возвращаемость капитала. Будущие бизнес решения
следует направить, например, на депозирование наличных денежных
средств в финансовых институциях, что продиктовано желанием
получить более высокую возвращаемость собственного капитала.
Для анализа финансового равновесия предприятия большое
значение
имеет
разграничение
капитала
на
основании
продолжительности его оборота, т.е. его воспроизводства. С этой
точки зрения собственный капитал разграничивается на собственный
основной и на собственный оборотный капитал. Собственный
основной капитал выражает часть собственных средства предприятия,
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использованные для формирования его долгосрочных активов. Он
определяется по формуле:
где:
FA - долгосрочные активы;
LTL - долгосрочные задолженности.
Собственный оборотный капитал выражает часть собственных
средства предприятия, использованные для формирования его
краткосрочных
активов.
Оборотный
капитал
предприятия
(собственный, или собственный и привлеченный) участвует только в
рамках одного оборота, теряет в полном объеме свою
потребительскую стоимость и полностью переносит свою стоимость в
стоимость готового продукта за отчетный период (календарный год).
Возвращаемость собственного капитала зависит не от юридической
формы собственности и владения капитала, а от его активного
управления.
Разграничение собственного капитала на собственный основной
и на собственный оборотный капитал позволяет представить формулу
эффекта финансового рычага следующим образом:

где:
средний размер собственного основного капитала;
средний размер собственного оборотного капитала.
При помощи детерминированного факторного моделирования
можно получить расширенную модель анализа эффекта финансового
рычага.
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где:

Полученная модель позволяет анализировать и оценить
направление и силу влияния факторов на изменение эффекта
финансового рычага. Эти факторы следующие:
1) Изменения в среднем размером привлеченном капитале,
приходящемся на 1 лв. доходов (коефициент занятости привлеченного
капитала);
2) Изменения в среднем размером собственном основном
капитале, приходящемся на 1 лв. доходов (коефициент занятости
собственного основного капитала);
3) Изменения в среднем размером собственном оборотном
капитале, приходящемся на 1 лв. доходов (коефициент занятости
собственного оборотного капитала);
4) Изменения в общей рентабельности активов;
5) Изменения внутренней процентной ставки.
Нетный оборотный капитал предприятие определяется по
формуле:
где:
CA – краткосрочные (текущие) активи
CL – краткосрочные (текущие) обязательства.
При положении, что все долгосрочные задолженности
использованы в качестве источника формирования долгосрочных
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активов предприятия, нетный оборотный капитал по существу
выражает собственные оборотные средства (собственный оборотный
капитал) предприятия.
Заключение.
Улучшенная
модель
анализа
эффекта
финансового рычага позволяет анализировать и оценить влияние
факторов и на этой основе принять правильные решения об
управлении собственным капиталом.
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РАЗВИТИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ
В статье проведено исследование развития рынка инжиниринговых услуг,
включающее как оценку общероссийских показателей развития инжиниринговых
услуг, так и развитие данных услуг в Республике Мордовия. Выявлены предпосылки
развития инжинирингового комплекса в Мордовии. Разработаны рекомендации по
повышению качества инжиниринговых услуг, их дальнейшее совершенствование и
выход на всероссийский рынок.
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Ключевые слова: инжиниринговые услуги, развитие, потребительский спрос,
цена, качество, обслуживание.
In the article a study of the development of the market of engineering services
including assessment as national indicators of development of engineering services and the
development of data services in the Republic of Mordovia. The identified preconditions for
the development of engineering complex in Mordovia. Developed recommendations to
improve the quality of engineering services and their further improvement and an exit on the
Russian market.
Keywords: engineering services, development, consumer demand, price, quality,
service.
У статті проведено дослідження розвитку ринку інжинірингових послуг, що
включає як оцінку загальноросійських показників розвитку інжинірингових послуг, так
і розвиток даних послуг в Республіці Мордовія. Виявлено передумови розвитку
інжинірингового комплексу в Мордовії. Розроблено рекомендації щодо підвищення
якості інжинірингових послуг, їх подальше вдосконалення і вихід на всеросійський
ринок.
Ключові слова: інжинірингові послуги, розвиток, споживчий попит, ціна,
якість, обслуговування.

Курс на технологическую модернизацию российской экономики
открывает перед российскими компаниями новые перспективы.
Внедрение инновационных технологий требует качественно новой
организации производства. Именно поэтому спрос на услуги
инжиниринговых компаний постоянно возрастает. Непрерывные и
существенные изменения в технологиях, рынках сбыта и потребностях
клиента стали обычным явлением и компании стремясь выжить и
сохранить
конкурентоспособность,
вынуждены
непрерывно
перестраивать свою стратегию и тактику, постоянно обновляться.
Инжиниринговые услуги дают четкое понимание основной
стратегии и функций компании, вырабатывают оптимальные пути
реализации основной стратегии компании с учетом растущей
конкуренции и развивающихся технологий, повышают качество
взаимодействия между сотрудниками и подразделениями компании,
обеспечивают контроль финансовых и временных затрат, а также
оценку их долевого участия в конечной цене продукта, создают
механизм выработки должностных инструкций, положений,
регламентов и прочих документов.
Одной из тенденций последних лет стало обособление
инжиниринговых компаний в рамках крупнейших российских
инженерно-строительных холдингов. Этот процесс явился следствием
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формирующегося восприятия инжиниринга как совершенно особого
вида деятельности и бизнеса, который должен развиваться адекватно
законам функционирования своего рынка. Прообразом современных
инжиниринговых компаний являются
проектно-изыскательные
организации, появившиеся в нашей стране сразу же после
Октябрьской революции. В 50-е годы XX века активно стали
формироваться специализированные структуры по отраслям
народного хозяйства и видам проектирования [3].
Российский инжиниринг постепенно становится ключевым
фактором и одним из основных двигателей инновационной
экономики. Если мы говорим о модернизации производств,
технологическом рывке и новой индустриализации, то мы не можем
обойти сектор инжиниринга. Сегодня инжиниринговые компании —
это наследники проектных институтов 50-70 гг. XX века [1].
Инжиниринг происходит от английского слова "engineering", что
означает
сооружать,
проектировать,
устраивать,
затевать,
придумывать, изобретать [2].
Инжиниринг определяют как совокупность интеллектуальных
видов деятельности, имеющей своей конечной целью получение
наилучших (оптимальных) результатов от капиталовложений или
иных затрат, связанных с реализацией проектов различного
назначения за счет наиболее рационального подбора и эффективного
использования материальных, трудовых, технологических и
финансовых ресурсов в их единстве и взаимосвязи, а также методов
организации и управления, на основе передовых научно-технических
достижений и с учетом конкретных условий[4].
Завьялов П.С. и Демидов В.Е. определяют инжиниринг как
предоставление фирмой-консультантом – фирме-клиенту услуг при
строительстве промышленных или иных объектов. В свою очередь
Прахов Б.Г.и Зенкин Н.М. дают следующее определение:
Инжиниринг – это работы и услуги, включающие: составление
технических заданий; проведение НИР, составление проектных
предложений и ТЭО строительства промышленных и других объектов;
проведение инженерно-изыскательских работ; разработку технических
проектов и рабочих чертежей строительства новых и реконструкции
действующих промышленных и других объектов; разработку
предложений во внутризаводской и внутрицеховой планировке,
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межоперационным связям и переходам; проектирование и
конструкторскую разработку машин, оборудования, установок,
приборов, изделий: разработку составов материалов, сплавов, других
веществ и проведение их испытаний; разработку технологических
процессов, приемов и способов; консультации и авторский надзор при
шеф-монтаже,
пусконаладочных
работах
и
эксплуатации
оборудования и объектов в целом; консультации экономического,
финансового или иного порядка [5].
Мы можем сделать вывод на основе этих определений, что
инжиниринг –
это
область
человеческой
интеллектуальной
деятельности и процесс, задачей которого является проектирование,
создание, сооружение, использование, поддержка, переработка или
уничтожение концепции, модели, продукта, процесса, системы или
технологии для решения конкретных технических задач.
Рынок инжиниринговых услуг в области светотехники, как
никакой другой, отражает состояние всей экономики в целом. Ведь
источники света – тот элемент общего процесса, который нужен
всегда и в большом количестве.
Спрос на инжиниринговые услуги неэластичен. Изменение цены
не влечет за собой сильных колебаний общего спроса. Если цена на
услуги поднимется, то предприятия вряд ли станут делать меньше
заказов. Если цена упадет, то нет смысла заказывать больше, т.к. это
приведет к возрастанию объема складов и т.д., потому что слишком
быстро внедрить новый продукт на рынок компаниям будет
достаточно сложно. В то же время потребители будут исходить из
цены, решая у какого именно поставщика делать заказ [8].
Потребители сконцентрированы в основном в крупных
промышленных регионах и центрах: Москва и Московская область,
Центральная Россия, Поволжье, Ленинградская область, Урал и
Сибирь.
Объектами сегментации рынка сбыта являются:
− группы потребителей;
− группы продуктов (товаров, услуг);
− предприятия (конкуренты).
По данным рисунка 1 видно, что большинство потенциальных
компаний – потребителей сосредоточено в Приволжском Федеральном
округе.
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Рисунок 1. Месторасположение потенциальных компаний –
потребителей по федеральным округам [6]
Из рисунка 2 следует, что большинство компаний расположено в
европейской части России преимущественно в Москве, что говорит о
слабом развитии данного вида компаний по территории России.

Рисунок 2. Сегментация по потребителям, % [7]
Инжиниринговые услуги предоставляются в различных отраслях
деятельности (рисунок 3).
Из представленной диаграммы мы видим, что основная доля
российских инжиниринговых компаний сегодня приходится на
электроэнергетику. Остальные отрасли значительно отстают, что в
свою очередь препятствуют их ускоренному развитию.
В Мордовии инжиниринговый сектор оказывает большое
влияние на развитие малого и среднего предпринимательства;
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создаются условия для технологического трансфера и развития в них
инноваций. Именно поэтому в 2013 году началось строительство
Регионального центра инжиниринга(РЦИ) в республике Мордовия
(г.Саранск), который занимается разработкой и коммерциализацией
технологий в сфере волоконной оптики путем проведения НИОКР,
ОКР и ОТР по заказу коммерческих и научно-исследовательских
структур.
Основными предпосылками к формированию и развитию
инжинирингового комплекса в Мордовии являются:
Необходимость
импортозамещения
наукоѐмкой
оптоволоконной продукции на отечественном рынке
Увеличение мирового потребления приборов на основе
специальных световодов
Низкая
оперативность
коммерциализации
научных
разработок вследствие развития между наукой и производством.
Динамичное развитие оптоволоконной отрасли в Республике
Мордовия
Сотрудничество Республики Мордовия с ведущими
научными центрами в области волоконной оптики

Рисунок
3.
Сегментация
инжиниринговых услуг, % [7].
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Все вышеперечисленные пункты свидетельствуют о том, что
развитие инжиниринговых услуг направлено на ускорение
коммерциализации рыночно-ориентированных проектов, повышению
инвестиционной привлекательности региона.
Говоря о региональном центре инжиниринга в Саранске, можно
выделить два направления их деятельности:
1. Услуги по проведению НИОКР и ОКР в области волоконной
оптики.
2. Инжиниринговые и консультационные услуги, в том числе:
− разработка
программ модернизации / развития /
технического перевооружения;
− услуги по трансферту инновационных технологий и
проектов;
− аудит: технологический, управленческий, финансовый,
энергетический;
− проведение маркетингового исследования рынка;
− подготовка бизнес-плана, обоснования инвестиций (ТЭО);
− консультационные услуги, направленные на сокращение
затрат и повышение производительности труда;
− оказание поддержки в получении кредитов, лизинга, грантов,
государственных субсидий.
Итак, основными результатами деятельности РЦИ в 2013 г.
(таблица 1) стали развитие производственных компаний МСП путем
предоставления инжиниринговых и консалтинговых услуг.
Как мы видим, из таблицы 1 следует, что был осуществлен
довольно небольшой, но значимый перечень мероприятий, на
реализацию которых была затрачена очень незначительная сумма.
Так как Региональный центр инжиниринговых услуг г.Саранск
видит своей целью выход на отечественный рынок и планирует
создать конкурентоспособную научную и производственную
структуру в области волоконной оптики и оптоэлектроники, то
следует расширить спектр ныне предоставляемых услуг, а
следовательно, увеличить свои расходы. Это является очень
перспективным, потому что прогноз на 2015-2018 год показывает, что
потребление данного вида услуг будет увеличиваться (таблица 2).
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Таблица 1
Реализованные мероприятия РЦИ в 2013 г. (тыс. руб.) [9]
Стоимость,
тыс. р.

Мероприятие
Проведение экспресс оценки индекса технологической
готовности (ИТГ)
Проведение технологического и управленческого аудита на
предприятиях МСП опорных отраслей
Разработка программ модернизации/развития/технического
перевооружения производства для предприятий МСП
Прочие услуги, оказываемые МСП согласно утвержденному
перечню (указать не менее 5 услуг, оказываемых предприятию)
Разработка бизнес-плана развития РЦИ на 2014-2017 гг.
Участие в обучающем семинаре для сотрудников РЦИ (ноябрь
2013 г.)
Приглашение иностранных экспертов в сфере инжиниринга
Проведение установочной стратегической сессии (августсентябрь 2013г)
Итого

3000
2000
2000
2400
3000
300
300
500
13500

Таблица 2
Прогноз динамики объема рынка инжиниринговых услуг в
2014-2018 гг., млн. евро
Источник исходных
данных
Макромодель
CSIL
McKinsey

2014

2015

2016

2017

2018

868
897
975

980
944
1 118

1 132
1 006
1 292

1245,2
1106,6
1421,2

1369,7
1216,6
1563,3

Наиболее корректной является оценка, основанная на данных
McKinsey т.к. она учитывает взаимосвязь между долей и ценой
инжиниринговых
услуг.
Другие
оценки
опираются
на
самостоятельные прогнозы о доле инжиниринговых услуг, но на
оценки
McKinsey
относительно
цены
(что
увеличивает
неоднородность методологии).
Наличие потенциальных и фактических клиентов обусловливают
создание предпосылок для формирования спроса на услуги ИЦО.
Поэтому сформирован план по оказанию услуг субъектам МСП,
представленный в таблице 3.
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Взаимодействие
малых
инновационных
компаний
с
инжиниринговым центром позволяет им концентрироваться на
коммерческой составляющей их деятельности и экономить ресурсы на
разработку новых продуктов.
Фактор успеха ИЦО - наличие необходимых организационных,
научных, технологических и иных ресурсов. Впервые на базе
Инжинирингового центра в Республике Мордовия удалось
сконцентрировать компетенции представителей передовых научных
школ России в области волоконной оптики и оптоэлектроники.
Таблица 3
Планы оказания услуг ИЦО в 2015 г. [9]
Наименование показателя
Проведения
экспресс-оценки
Индекса
Технологической
Готовности
(ИТГ)
промпредприятий МСП к модернизации и
внедрению новых технологий (по заявкам
предприятий МСП). Формирование по результатам
ИТГ списка предприятий МСП претендующих на
субсидирование части затрат для проведения
технологического аудита / разработки проектов
модернизации и развития производства.
Оказание профильных услуг предприятиям МСП
Участие предприятий МСП, инжиниринговых
компаний региона в мероприятиях РЦИ
Разработка программ модернизации/ развития/
технического перевооружения производства для
предприятий МСП

Плановое
значение

Сумма,
тыс.руб.

10

3 000

30

2 000

50

2 000

5

2 400

Инжиниринговый
центр
оптоэлектроники
дополняет
существующую инновационную инфраструктуру технопарка в
Республике Мордовия, создает дополнительные стимулы для развития
малого и среднего бизнеса в Республике Мордовия и создаст в
перспективе России в целом.
Реализация ИЦО формирует необходимые условия (финансовые,
научные, технологические и кадровые) для деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства в области реального сектора
экономики, а что особенно важно в области инновационного
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производства.
Главной задачей, решенной в рамках ИЦО является создание
центра коллективного пользования, что обеспечивает доступ для
малых компаний к высокотехнологичным производственным линиям,
стоимость которых формирует большую часть затрат на создание
центра. Таким образом, без подобного центра невозможно развитие
данной отрасли. Частный бизнес не способен решить глобальных
задач, которые стоят перед ИЦО.
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Марк Крушанов,
Олег Хренов
УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»
ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ,
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Статья посвящена одной из актуальных проблем современного общества –
применению порошковой металлургии, еѐ возможности, проблемы, перспективы и
практическое использование. Рассматриваются преимущества порошковой
металлургии, и еѐ недостатки. Приведена статистика по изготовлению изделий из
порошковой металлургии, а так же приведена статистика по ежегодному
товарообороту в Европе и Беларуси. Освещаются некоторые законодательные и
организационные меры в рамках государства. Рассматриваются направления
развития порошковой металлургии и примеры еѐ использования.
Ключевые слова: порошковая металлургия, материалы, процесс, получение,
металлы, применение, технология, производство, использование, масштаб, методы,
изделия, железо, сырьѐ.
The article is devoted to one of the most urgent problems of modern society - the use
of powder metallurgy, its opportunities, challenges, perspectives and practical use. The
advantages of powder metallurgy, and its shortcomings. The statistics for the manufacture of
products from powder metallurgy, as well as the statistics on the annual turnover in Europe
and Belarus. Highlights some of the legal and organizational measures in the framework of
the state. Directions of the development of powder metallurgy and examples of its use.
Keywords: powder metallurgy, materials, process, receive, metal, application,
technology, production, use, scope, methods, products, iron, raw materials.
Стаття присвячена одній з актуальних проблем сучасного суспільства застосування порошкової металургії, її можливості, проблеми, перспективи та
практичне використання. Розглядаються переваги порошкової металургії, і її
недоліки. Наведена статистика по виготовленню виробів з порошкової металургії, а
також наведена статистика щодо щорічного товарообігу в Європі та Білорусі.
Висвітлюються деякі законодавчі та організаційні заходи в рамках держави.
Розглядаються напрями розвитку порошкової металургії та приклади її
використання.
Ключові слова: порошкова металургія, матеріали, процес, отримання, метали,
застосування, технологія, виробництво, використання, масштаб, методи, вироби,
залізо, сировина.
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Порошковая металлургия (ПМ) — технология получения
металлических порошков и изготовления изделий из них (или их
композиций с неметаллическими порошками).
Порошки металлов применяли еще в древнейшие времена.
Порошки меди, серебра и золота применяли в красках, для
декоративных целей в керамике и живописи. При раскопках были
найдены орудия из железа древних египтян (3000 лет до н.э.),
знаменитый памятник из железа в Дели относится к 300 году н.э.
Заслуга превращения порошковой металлургии в особый
технологический метод обработки принадлежит русским ученым
П.Г. Соболевскому и В.В. Любарскому, которые в 1826 г., за три года
до работ англичанина Воллстана, разработали технологию
прессования и спекания платинового порошка.
После первых работ П.Г. Соболевского по разработке процесса
изготовления монет из порошка платины, выполненных в России в
1826 - 1827 гг. стало развиваться новое направление в науке порошковая металлургия .
Возрождение интереса к порошковой металлургии было связано
с развитием электротехники в начале бывшего века. Электроламповой
промышленности требовались тугоплавкие материалы для нитей ламп
накаливания, и возрождение порошковой металлургии вплотную
связано с металлургией вольфрама.
Преимущества порошковой металлургии заключается в том, что
еѐ использование позволяет:
- получить материалы, которые довольно трудно или вообще
невозможно получить другими методами. Например, существуют
некоторые виды тугоплавких металлов, сплавов или композиций на их
основе, а также композиций металлов, которые не смешиваются в
расплавленном виде или при температуре плавления;
- получить некоторых материалов и изделия с наиболее
высокими техническими и экономическими показателями. Это
достигается за счет экономии металла и существенного снижения
себестоимости материала;
- получать материалы с наименьшим содержанием примесей, а
также с точным соответствием составу, который необходим, по
сравнению с литыми сплавами за счет изначального применения
чистых порошков.
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Однако наряду с достоинствами, порошковая металлургия имеет
и свои недостатки, которые препятствуют ее развитию. К ним
относятся:
- высокая стоимость порошков;
- сложность в изготовлении изделий больших размеров;
- спекание в обязательном порядке должно проходить в
защитной атмосфере, что, в свою очередь, увеличивает себестоимость
готовых изделий;
- применять необходимо только чистые исходные порошки для
того, чтобы получить чистые металлы;
- достаточно сложно получить металлы и сплавы в компактном
состоянии.
Но стоит отметить, что недостатки и некоторые достоинства
порошковой металлургии нельзя рассматривать как постоянно
действующие факторы. Они зависят от состояния и развития как
самой порошковой металлургии, так и других отраслей промышленности. По мере развития техники порошковая металлургия
может вытесняться из одних областей и перемещаться в другие. В то
же время основные достоинства порошковой металлургии являются
постоянно действующим фактором, который сохранит своѐ значение и
при дальнейшем развитии техники.
Технология порошковой металлургии состоит из следующих
основных этапов: получение металлического порошка или смеси
порошков разнородных материалов, формования, спекания и
дополнительной обработки порошковых материалов и изделий. На
практике нередко встречаются отклонения от этой совокупности
элементов технологии, так процессы формования и спекания могут
быть совмещены в одной операции (например, при горячем
изостатическом
прессовании
или
самораспространяющемся
высокотемпературном синтезе). Однако в любом варианте
порошковой технологии неизменными остаются использование
порошкообразного вещества в качестве исходного и применение
нагрева при температуре ниже точки плавления основного
компонента.
Крупномасштабное производство железного порошка для
порошковой металлургии путем водородного восстановления
измельченного губчатого железа началось в 1946 г. Успешное
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применение железных и стальных порошков для порошковой
металлургии в качестве сырья для изготовления конструкционных
деталей обусловлено рядом особых факторов. Самыми важными из
них являются:
1) текучесть порошка;
2) насыпная плотность порошка;
3) прессуемость порошка;
4) прочность неспеченной прессовки;
5) стабильность размеров изделия во время спекания.
Существует два основных процесса для получения железного
порошка для порошковой металлургии:
- процесс производства губчатого железа и железного порошка с
восстановлением высококачественной железной руды;
- распыление мягкой стали с помощью водяных струй под
большим давлением.
Губчатые железные порошки для порошковой металлургии
отличаются стабильностью размеров во время спекания и, благодаря
нерегулярной форме частиц, отличной прочностью неспеченной
прессовки.
Высокая прочность спрессованной детали полученной методом
порошковой металлургии до спекания, имеет большое значение при
выталкивании из прессформы и обработки детали для предотвращения
растрескивания, особенно когда речь идет об изделиях с низкой
плотностью. На прочность неспеченого материала для порошковой
металлургии сильное влияние оказывает форма железных частиц, тип
и количество смазочного вещества (или других добавок), и плотность
прессовки.
По прочности до спекания губчатые железные порошки для
порошковой металлургии со своими частицами нерегулярной формы
превосходят распыленные порошки, но у последних вполне
достаточная прочность до спекания для изготовления деталей с
высокой плотностью [1].
Стоит отметить, что 9 ноября 2013 года случилось
знаменательное событие - впервые в мире печать огнестрельного
оружия в 3D вышла на новый уровень: был напечатан
полнофункциональный пистолет из металла. Детали пистолета были
изготовлены методом прямого лазерного спекания металла (DMLS),
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таким же методом, который использует НАСА для печати деталей
ракетных двигателей. Только пружинки были изготовлены отдельно.
После печати детали были отполированы и подогнаны друг к другу
вручную. Во время испытаний пистолет доказал высокую точность
стрельбы и выдержал 50 выстрелов.
Металлический пистолет был напечатан в 3D типографии Solid
Concepts, которая находится в Техасе. Модель огнестрельного 1911-го
была собрана их компонентов с использованием жаропрочного сплава
и 33 сортов нержавеющей стали за исключением рукоятки,
изготовленной из углеродного волокна и нейлона. Пожалуй, самым
невероятным является то, что пистолет работает [2].
Началом развития порошковой металлургии в Беларуси явилось
создание на общественных началах в 1957 году при кафедре
технологии металлов Белорусского политехнического института
специальной лаборатории под руководством профессора Олега
Владиславовича Романа. В 1959 году на заводе «Ударник» была
создана базовая лаборатория порошковой металлургии БПИ,
преобразованная в 1963 году в отраслевую научно-исследовательскую
лабораторию, а в 1965 году - в проблемную. На базе этой лаборатории
в 1972 году постановлением Совета Министров БССР №272 от
07.09.72 был создан Научно-исследовательский институт порошковой
металлургии.
С первых дней существования института, усилия его
специалистов были направлены на поддержку развития порошковой
металлургии в Республике Беларусь. Участки порошковой
металлургии на Минском тракторном заводе, заводе «Ударник»,
ПО
«Белавтотракторозапчасть»,
ПО
«БелВАР»,
ПО
«Бобруйскагромаш», ПО БелАЗ, Минском подшипниковом заводе,
ММВЗ и др. создавались при участии и технической поддержке
специалистов института.
Постановлением Совета Министров БССР от 25 мая 1979 г.
№ 174 и Постановлением Совета Министров СССР от 20 сентября
1979 г. № 882 было принято решение о строительстве в г. Молодечно
завода порошковой металлургии (МолЗПМ).
27 января 1986 г. была введена вторая очередь завода
мощностью на 2 тысячи тонн изделий.
В апреле 1987 г. был введен в эксплуатацию инженерный
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корпус, 6-ти этажное здание площадью 4800 кв. м.
В 1990 году на заводе было произведено максимальное
количество изделий из металлических порошков 283 наименования в
объеме 7076 тонн для более 300 предприятий Беларуси, России,
Украины, Прибалтики, Кавказа, Средней Азии. Значительное
количество изделий завода шло на экспорт в Италию, Польшу,
Болгарию, Чехословакию, Германию.
В течение последних 5 лет было освоено более 60 наименований
новых изделий, соответствующих мировому уровню, это в основном
детали для легковых автомобилей [3].
По данным Европейской ассоциации порошковой металлургии,
при изготовлении 1 тыс. т порошковых деталей экономится 1,5 -2 тыс.
т металла, высвобождается 50 металлорежущих станков, на 120 тыс.
нормо-часов снижается трудоѐмкость, а производительность труда
возрастает в более чем 1.5 раза. При этом себестоимость порошковых
конструкционных деталей средней сложности в 2-2.5 раза ниже, чем у
изделий, изготовленных из проката. При обработке резаньем – 80 %
уходит на стрижку, при использовании методов порошковой
металлургии – потери материала составляют до 5 % , трудовых затрат
в 8 раз меньше, чем обычными методами, а производительность труда
в 2 раза больше [4].
Сегодня ежегодный товарооборот в Европе изделий из
порошковой металлургии по данным Европейской ассоциации
порошковой металлургии составляет более 6 миллиардов евро, а
производство железного порошка составляет более 1 миллиона тонн.
Объѐмы потребления в Беларуси продуктов порошковой
продукции, как и объѐмы выпуска, постоянно возрастают. Так, объѐм
выпущенной продукции Государственного учреждения «Института
порошковой
металлургии»,
являющегося
ведущей
научной
организацией в области порошковой металлургии в Беларуси, в
сопоставимых ценах с 2008 г по 2012 г увеличился в 1.9 раза, а
материалоѐмкость продукции снизилась на 40 %.
Особое внимание в программе социально-экономического
развития уделяется инновационной деятельности и продвижению
новых продуктов на рынки Республики Беларусь, стран СНГ и
дальнего зарубежья. Основными потребителями изделий порошковой
металлургии в Республике являются такие предприятия как: РУП
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МТЗ, РУП МАЗ, ОАО БАТЭ и др. Постоянно увеличивается экспорт
продукции порошковой металлургии, в том числе за счѐт увеличения
объѐма поставок серийной продукции, выполнения качественно новых
видов работ и, как следствие многовекторной маркетинговой
политики, появления партнѐров на рынках сбыта таких стран, как
Турция, Китай, Индия. За последние 5 лет ежегодный объѐм
экспортной продукции ГНПО ПМ, являющегося головной
организацией-исполнителем программы, увеличился в 2.6 раза.
Так, за последние 3 года наукоѐмкость общего объѐма работ,
выполняемых в рамках Государственного научно-производительного
объединения порошковой металлургии, возросло почти вдвое, и
составила к концу первого полугодия 2012 г 51 % .
В последние годы основными производителями порошковой
продукции стали ГНУ ИПМ, МолЗПМ, за счѐт поступлений средств из
республиканского бюджета, а так же за счѐт собственных средств,
были приобретены новые высокотемпературные печи фирмы Cremer
(Германия) для спекания изделий из диффузионно и гомогенно
легированных порошков, установка высокоскоростного напыления AJET III, сканирующий электронный микроскоп MIRA I c системой
активного подавления вибраций, роботизированный комплекс
промывки, аналитический комплекс для определения состава сточных
вод гальванического производства [5].
На многих действующих производствах порошковой металлургии в
Республике Беларусь технологическое оборудование имеет износ выше 90
процентов, подавляющее большинство прессов предназначено для
изготовления деталей простой формы. Вследствие высокого износа
основных узлов и механизмов прессового и печного оборудования
возрастают простои на поладку и ремонт, что ведѐт к снижению качества
изделий и экономических показателей производства. Следующей
проблемой является высокая энергозатратность производства, новое
оборудование стало потреблять на 35 % больше электроэнергии, а после
подорожания электричества на 30 % в 2014 г. проблема стала ещѐ более
актуальной. Часть оборудования стало недееспособным из-за нехватки
специалистов [6].
В заключении хотелось бы отметить, что применение порошковой
металлургии и еѐ развитие, имеет важное значение для всего мира.
Передовые страны мира, такие как США и Япония ежегодно
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инвестируют и расширяют эту отрасль промышленности.
Производство спеченных металлов за период с 1964 по 1994 гг. в
США возросло в 43,5 раза, а в Японии – в почти в 114 раз.
Стоит отметить, что с увеличением масштабов выпуска и
совершенствованием
методов изготовления порошков решатся такие
проблемы порошковой металлургии как: дороговизна исходных
материалов. С исследованием и использованием на
производстве
получения чистых порошков распылением расплавленного железа
решены такие проблемы как необходимость получения достаточно
чистых исходных материалов.
Все это свидетельствует о том, что идеи, заложенные в начале
XIX века в работах П.Г. Соболевского, найдут достойное воплощение в
XXI веке.
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Татьяна Кузнецова
ЗАО «Лайтком Сервис»
УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ В
ОАО «КАЛУГАПРИБОР» НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В работе представлен процесс учета расчетов с поставщиками и
подрядчиками, приведен анализ величины дебиторской и кредиторской
задолженности в ОАО «Калугаприбор» за 2012-2014 гг. и предложены направления
совершенствования учета.
Ключевые слова: поставщики, подрядчики, дебиторская задолженность,
кредиторская задолженность, направления совершенствования, задолженность.
The paper presents the process of the account of calculations with suppliers and
contractors, the analysis of the value of receivables and payables of "Kalugapribor" for
2012-2014, and suggested ways of improving accounting.
Keywords: suppliers, contractors, accounts receivable, accounts payable, suggested
ways of improving accounting, debt.
У роботі представлений процес обліку розрахунків з постачальниками та
підрядниками, наведено аналіз величини дебіторської та кредиторської
заборгованості у ВАТ «Калугаприбор» за 2012-2014 рр. та запропоновано напрями
вдосконалення обліку.
Ключові слова: постачальники, підрядники, дебіторська заборгованість,
кредиторська заборгованість, напрями вдосконалення, заборгованість.

С развитием рыночных отношений все острее становиться
вопрос о внутрихозяйственном контроле расчетов с контрагентами и в
первую очередь с поставщиками и подрядчиками. Неудивительно, что
в экономической литературе можно встретить различные толкования
понятий «поставщики» и «подрядчики» [6, с. 113].
Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками
действующим Планом счетов предусматриваются синтетический
активно-пассивный счет 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками». Рассмотрим порядок учета расчетов с поставщиками
и подрядчиками с использованием счета 60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками». На нем учитываются все операции, связанные с
расчетами за приобретенные товарно-материальные ценности,
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принятые работы или потребленные услуги, независимо от времени
оплаты [8, с. 109].
Счет 60 по дебету собирает суммы за исполненные
обязательства (полученные материальные ценности, оказанные
услуги) в корреспонденции со счетами учета денежных средств (50
«Касса», 51 «Расчетные счета» и др.), а по кредиту собирает сумму
образовавшейся задолженности перед контрагентами с дебетом счетов
материально-производственных запасов (например, 10 «Материалы»)
или соответствующих затрат (например, 20 «Основное производство»,
44 «Расходы на продажу» и др.) [2, 3].
Аналитический учет на счете 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» ведется по каждому предъявленному счету, а расчеты
– по каждому поставщику и подрядчику отдельно [4, с. 147]. При этом
построение аналитического учета должно обеспечивать безошибочное
получение информации по поставщикам (подрядчикам) по следующим
данным: расчетные документы, срок которых еще не наступил;
расчетные документы не оплаченные в срок; авансы выданные;
неотфактурованные поставки; полученный коммерческий кредит и т.д.
Отметим также, что в рамках группы взаимосвязанных организаций,
составляющих сводную бухгалтерскую отчетность, учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками ведется обособленно [3, с. 109].
Объектом исследования является открытое акционерное
общество «Калугаприбор», которое занимается выполнением заказов
на изготовление современной радиоэлектронной аппаратуры и средств
телекоммуникаций и оказывает услуги по проведению работ в области
защиты информации и противодействия иностранным техническим
разведкам.
Основными целями деятельности ОАО «Калугаприбор»
согласно Приложению 4 являются:
- разработка и изготовление отдельных видов продукции,
находящейся в сфере интересов РФ и обеспечивающей безопасность
РФ;
- осуществление научной и научно-технической деятельности в
отраслях, связанных с обеспечением безопасности РФ;
- получение прибыли.
ОАО «Калугаприбор» отражает в своем бухгалтерском учете и
отчетности все суммы по расчетам с поставщиками и подрядчиками на
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основании имеющихся первичных документов и договоров.
Разногласия, которые возникают между ОАО «Калугаприбор» и его
контрагентами, решаются или путем сверки взаимных расчетов или в
судебном порядке.
Состав, объем и изменение дебиторской и кредиторской
задолженностей оказывает значительное влияние на финансовое
состояние, платежеспособность организации. В таблицах 1 и 2
представлен анализ изменения величины дебиторской и кредиторской
задолженности в части расчетов с поставщиками и подрядчиками в
ОАО «Калугаприбор». Проведенный анализ основан на данных форм
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Бухгалтерский
баланс», а также отчасти - на данных формы «Отчет о финансовых
результатах» [9].
Таблица 1
Изменение величины дебиторской задолженности в части расчетов с
поставщиками и подрядчиками
Показатель
Дебиторская
задолженность
Задолженность
поставщиков и
подрядчиков
Валюта баланса

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Сумма,
тыс.руб

Сумма,
тыс.руб

Сумма,
тыс.руб

191510

199425

38 515
1451192

Изменение показателей
2014 года (%)
К 2012

К 2013

221 189

115,50

110,91

72 788

51 646

134,09

70,95

1602162

2003384

138,05

125,04

Источник: составлено и рассчитано автором на основании отчетности
ОАО «Калугаприбор» [9]

Проведенный анализ (см. таблица 1) показал, что за 2014 год
сопоставляя с 2012-2013 гг., общая сумма дебиторской задолженности
увеличилась соответственно на 15,50 % и 10,91 %.

180

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

Таблица 2
Изменение величины кредиторской задолженности в части расчетов с
поставщиками и подрядчиками
Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Сумма,
тыс.руб

Сумма,
тыс.руб

Сумма,
тыс.руб

Изменение
показателей 2014
года, (±)
К 2012
К 2013

Кредиторская
226 112
261 965
432 632
191,34
165,15
задолженность
Задолженность
поставщикам и
106 416
60 031
71 848
37,52
118,32
подрядчикам
Валюта
1 451 192 1 602 162 2 003 384
138,05
125,04
баланса
Источник: составлено и рассчитано автором на основании отчетности
ОАО «Калугаприбор» [8]

Сумма дебиторской задолженности в части расчетов с
поставщиками и подрядчиками увеличилась на 34,09 % по сравнению
с 2012 г. и уменьшилась на 29,05 % по сравнению с 2013 г. Данный
факт говорит о том, что организация стала совершать закупки у
поставщиков по предоплате. То есть наблюдается ситуация, при
которой поставщик (подрядчик) уже получил денежные средства от
покупателя, а товар еще не отгружен. Изменение дебиторской
задолженности организации за исследуемый период представлена на
диаграмме (рис. 1).

Рисунок 1. Изменение дебиторской задолженности поставщиков
и подрядчиков в ОАО «Калугаприбор» за 2012-2014 гг.
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По расчетным данным таблицы 2, в которой анализировали
изменение величины кредиторской задолженности, можно сделать
следующие выводы, что за 2014 г. по сравнению с 2012-2013 гг.
величина кредиторской задолженности возросла на 91,34 % и 65,15 %.
Кредиторская задолженность в части расчетов с поставщиками и
подрядчиками за 2014 г. в сравнении с 2013 г. увеличилась на 25,04 %,
а в сравнении с 2012 уменьшилась на 62,48 %. Диаграмма изменения
кредиторской задолженности представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Диаграмма изменения кредиторской задолженности
Большую роль в анализе величины дебиторской и кредиторской
задолженности играет изменение удельного веса данных показателей в
общей структуре баланса. Динамика данных показателей представлена
в таблице 3.
Таблица 3
Изменение удельного веса дебиторской и кредиторской
задолженности в валюте баланса
2012 г.
Показатель

Дебиторская
задолженность

2013 г.

2014 г.

Сумма,
тыс.руб

Доля в
балансе,
%

Сумма,
тыс.руб

Доля в
балансе,
%

Сумма,
тыс.руб

Доля в
балансе,
%

191 510

13,20

199 425

12,45

221 189

11,04
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Продолжение табл. 3
Задолженность
поставщиков и
подрядчиков

38 515

2,65

72 788

4,54

51 646

2,58

Кредиторская
задолженность

226 112

15,58

261 965

16,35

432 632

21,60

задолженность
поставщикам и
подрядчикам

106 416

7,33

60 031

3,75

71848

3,59

Валюта
баланса

1 451
192

100

1 602
162

100

2 003
384

100

Источник: составлено и рассчитано автором на основании отчетности
ОАО «Калугаприбор» [8]

Так, на конец отчетного периода удельный вес дебиторской
задолженности в части расчетов с поставщиками и подрядчиками
занимает незначительную часть (2,58 %) в общей величине баланса.
Наблюдается неоднозначная тенденция, поскольку данный показатель
вырос в 2013 г. и вновь уменьшился в 2014.
К окончанию отчетного года удельный вес кредиторской
задолженности в части расчетов с поставщиками и подрядчиками
составил 3,59 %, что на 0,18 % меньше, чем в 2013 году и на 3,74 %
меньше, чем в 2012 году (таблица 9). Таким образом, наблюдается
положительная тенденция в сравнении с 2012-2013 гг., поскольку
снижение данного показателя говорит об улучшении платежной
дисциплины ОАО «Калугаприбор».
В качестве направлений совершенствования учета расчетов с
поставщиками и подрядчиками предложим ОАО «Калугаприбор»
следующие мероприятия:
1. Синтетический и аналитический учет дебиторской и
кредиторской задолженности в части расчетов с поставщиками и
подрядчиками должен быть организован так, чтобы мог обеспечивать
прозрачность и простоту формирования информации для раскрытия в
отчетности.
2. Задолженность
по
поставщикам
и
подрядчикам
целесообразно делить на долгосрочную и краткосрочную на
183

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

основании информации о счетах на оплату и договоров.
3. рекомендуется ввести аналитический учет по счету 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», который позволит
формировать информацию по операциям (например, авансы
поставщикам на поставку ТМЦ, авансы на капитальное строительство
и тд.). Подобная детализация позволит группировать данные
бухгалтерского учета для подготовки отчета о движении денежных
средств и грамотного управления активами организации.
Приходим к выводу, что следование предложенным
направлениям совершенствования учета расчетов с поставщиками и
подрядчиками в ОАО «Калугаприбор», позволит рационально
использовать собственные и привлеченные экономические ресурсы,
сохранить платежеспособность и финансовую устойчивость
организации.
Литература:
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ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ДОДАТКОВОГО
ІМПОРТНОГО ЗБОРУ
У статті розглянуто порядок нарахування та обліку додаткового імпортного
збору. Автори досліджують введення додаткового імпортного збору та його вплив на
фінансову ситуацію в країні.
Ключові слова: ввізне мито, договірна (контрактна) вартість, додатковий
імпортний збір, митна вартість, митна територія, платіжний баланс.
The article deals with the procedure of calculation and accounting of the additional
import duty. The authors examine the introduction of an additional import duty and its
impact on the financial situation.
Keywords: import duty, contract cost, additional import duty, custom value, customs
territory, balance of payments .
В статье рассмотрен порядок начисления и учета дополнительного
импортного сбора. Авторы исследуют введение дополнительного импортного сбора и
его влияние на финансовую ситуацию в стране.
Ключевые слова: ввозная пошлина, договорная (контрактная) стоимость,
дополнительный импортный сбор, таможенная стоимость, таможенная
территория, платѐжный баланс.

Додатковий імпортний збір введено Законом України «Про
заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до
статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» за №73VІІІ від 28 грудня 2014 року (далі за текстом Закон №73).
Запрацював Закон №73 після завершення погоджень з
міжнародними фінансовими організаціями, про що свідчить
Розпорядження КМУ «Про завершення консультацій з міжнародними
фінансовими організаціями стосовно запровадження тимчасових
заходів щодо стабілізації платіжного балансу України» за № 119-р від
16 лютого 2015 року. Офіційно Розпорядження №119-р надруковано в
газеті «Урядовий кур’єр» 25.02.2015р. з цієї дати і утримується
додатковий імпортний збір.
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Додатковий імпортний збір запроваджено тимчасово, строком на
12 місяців з товарів, що ввозяться на митну територію України у
митному режимі імпорту, незалежно від країни походження цих
товарів та укладених Україною угод (договорів) про вільну торгівлю.
Об’єктом оподаткування додатковим імпортним збором є
товари, визначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 277 Митного
кодексу України (крім життєво необхідних товарів):
товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро,
що ввозять на митну територію України підприємства;
товари, що ввозять (пересилають) на митну територію України
в обсягах, які підлягають обкладанню митними платежами відповідно
до розділу ХІІ Митного кодексу України (далі за текстом МКУ),
розділів V та VI Податкового кодексу України (далі за текстом ПКУ);
товари, транспортні засоби, що реалізують відповідно до ст.
243 МКУ.
Ставки додаткового імпортного збору:
 10 відсотків – для товарів, що класифікуються у товарних
групах 1 – 24 згідно УКТЗЕД (зокрема: живі тварини, продукти
тваринного та рослинного походження, готові харчові продукти,
алкогольні та безалкогольні напої, тютюни та його замінники тощо);
 5 відсотків – для товарів, що класифікуються у товарних
групах 25 – 97 за УКТЗЕД (зокрема: мінеральні продукти, продукти
хімічної промисловості, текстильні матеріали та інші);
 10 відсотків – для товарів, що ввозять (пересилають)
громадяни в Україну та які підлягають обкладанню ввізними митом
відповідно до ст. 374 МКУ. Наприклад, це товари (крім підакцизних),
сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент у 10 000 (десять
тисяч)
євро
у
ручній
поклажі,
супроводжуваному
та
несупроводжуваному багажі.
Від додаткового імпортного збору звільняються життєво
необхідні товари згідно статті 5 Закону №73.
Життєво необхідними товарами є:
 нафта, що класифікується у товарній підкатегорії 2709 00 90
00 згідно з УКТЗЕД;
 газ природній, що класифікується у товарних підкатегоріях
2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згідно з УКТЗЕД;
 неопромінені паливні елементи (твели), що класифікуються у
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товарній підкатегорії 8401 30 00 00 з УКТЗЕД;
 електроенергія, що класифікується у товарній підкатегорії
2716 00 00 00 згідно з УКТЗЕД;
 вугілля, що класифікується у товарних під категоріях 2701 11
00 00, 2701 12 10 00, 2701 19 00 00, 2701 12 90 00, 2704 00 19 00, 2704
00 30 00, 2708 20 00 00, 2713 11 00 00, 2713 12 00 00 згідно з УКТЗЕД;
 бензини, мазут та дизпаливо, що класифікуються у товарній
позиції 2710 згідно з УКТЗЕД, крім товарних підкатегорій 2710 91 00
00 та 2710 99 00 00;
 товари, зазначені у пунктах 2-7, 9, 10, 12, 13, 15, 18-20
частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287,
підпункті 11 пункту 4, пункті 41 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні
положення» Митного кодексу України. Це, зокрема, товари, що
ввозяться на митну територію України в рамках міжнародної технічної
допомоги відповідно до міжнародних договорів; фармацевтична
продукція, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не
виробляються на території України та класифікуються за товарними
групами 28, 29, 30 УКТЗЕД згідно Переліку № 158; гуманітарна
допомога;
 медичні вироби для проведення гемодіалізу та лікування
онкологічних хворих за переліком, встановленим Постановою
Кабінетом Міністрів України № 63 від 16.02.2015р.;
 товари, що безоплатно надаються урядами інших держав або
міжнародними організаціями в рамках міжнародних (міжурядових)
угод, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Згідно ст. 3 Закону № 73 базою оподаткування додатковим
імпортним збором є митна вартість товарів, що ввозяться на митну
територію України, визначена відповідно до положень МКУ.
Додатковий імпортний збір включено до переліку особливих
видів мита (стаття 271 МКУ). Відповідно до пункту 190.1 статті 190
ПКУ базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну
територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче
митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу ІІІ МКУ,
з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і
включаються до ціни товарів.
Таким чином, при нарахуванні податку на додану вартість (ПДВ)
до бази оподаткування включається сума додаткового імпортного
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збору (лист Державної фіскальної служби України «Щодо порядку
нарахування додаткового імпортного збору» від 20.01.2015р.
№2806/7/99-99-25-01-17).
Бухгалтерський облік додаткового імпортного збору.
Пункт 8 П(С)БО 7 «Основні засоби», пункт 9 П(С)БО 9 «Запаси»
наголошують, що ввізне мито, суми непрямих податків, які не
відшкодовують підприємству, у зв’язку з придбанням запасів та
основних засобів, включаються до їх первісної вартості.
Мито – загальнодержавний податок (п.п. 9.1.7 ПКУ). Його
традиційно вважають непрямим. Отже, якщо не як ввізне мито, то як
непрямий податок додатковий імпортний збір потрапить до первісної
вартості запасу або основного засобу. Додатковий імпортний збір в
обліку відображається наступним чином (табл. 1):
Таблиця 1
Облік додаткового імпортного збору
№
з/п
1
2

Зміст господарських операцій
Сплачено додатковий імпортний збір
Включено додатковий імпортний збір до
первісної вартості ввезених активів

Кореспонденція рахунків
Дт.
Кт.
377
311
15,20,28
377

Сума імпортного збору, сплачена за конкретну партію товарів
визначається з графи 47 «Нарахування платежів» митної декларації за
рядком з кодом 022.
Приклад. Підприємство ввозить товари (товарна група 4
УКТЗЕД). Митна вартість – 10 000 $. Курс НБУ – 23,509492 грн./$.
Для товару встановлено ввізне мито – 20%. Бухгалтерський облік
додаткового імпортного збору відображено в таблиці 2.
Таблиця 2
Бухгалтерський облік додаткового імпортного збору
№
з/п
1

Зміст
господарських
операцій
Одержані товари
від постачальниканерезидента,
оформлена митна
декларація

Кореспонденція
рахунків
Дт.
Кт.
281
632

188

Розрахунок

Сума

10 000$ * 23,509492
UAH

10000$/
235094,92
UAH
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Продовження табл. 2
2

3

Перераховані
митні платежі:
ввізне мито
додатковий
імпортний збір
«ввізний» ПДВ

377

311

235094,92 * 0,2

47 018,98

377

311

235094,92 * 0,1

23 509,49

377

311

(235094,92+47018,97
+ 23509,49) * 0,2

61 124,68

Списано витрати
на сплату:
ввізного мита
додаткового
імпортного збору
«ввізного»
ПДВ

641

377

Х

47 018,98

281

377

Х

23 509,49

281

377

Х

61 124,68

Запровадження додаткового імпортного збору спрямоване на:
зменшення обсягів імпорту в Україну і, відповідно, потреби
імпортерів у іноземній валюті;
стимулювання зростання виробництва вітчизняних товарів
через зниження попиту на імпортні у зв’язку з їх подорожчанням;
збільшення експорту української продукції;
укріплення гривні.
Запровадження додаткового імпортного збору, обмежень
стосовно інвалютних розрахунків за імпортними ЗЕД-контрактами
(Постанова Правління Національного банку України №124 від
23.02.2015р.), на думку законодавців та урядовців, спрямоване на
стабілізацію платіжного балансу України.
Література:
1. Митний кодекс України від 13.03.2012р. № 4495–VI зі змінами та
доповненнями.
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755–VI зі змінами і
доповненнями.
3. Закон України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України
відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» від
28.12.2014р. №73-VIII.
4. Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
стабілізації платіжного балансу» від 28.12.2014р. № 74-VIII.
5. Постанова КМУ «Перелік медичних виробів для проведення гемодіалізу та
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використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які
відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України
звільняються від обкладання ввізними митом у разы ввезення їх на митну територію
України» від 17.11.2004р. № 1568.
7. Розпорядження КМУ «Про завершення консультацій з міжнародними
фінансовими організаціями стосовно запровадження тимчасових заходів щодо
стабілізації платіжного балансу України» від 16.02.2015р. №119-р.
8. Лист Державної фіскальної служби України «Щодо порядку нарахування
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУТСОРСИНГА
В данной статье представлены различные интерпретации понятия
«аутсорсинг»,
рассмотрены
виды
аутсорсинга
в
зависимости
от
классификационного признака. В статье сделан акцент преимущественно на
бухгалтерский аутсорсинг, выявлены преимущества и недостатки использования
данных услуг. Также приведен практический пример расчета экономической
эффективности аутсорсинга, сделаны соответствующие выводы. Впервые
разработан и представлен способ отражения в нефинансовой отчетности
результатов использования аутсорсинговых услуг, представлены преимущества его
использования и показана модель отчета для компаний.
Ключевые слова: аутсорсинг, виды аутсорсинга, преимущества и недостатки
аутсорсинга, экономическая эффективность аутсорсинга, способ отражения
аутсорсинга в нефинансовой отчетности.
In this article various interpretations of the concept "outsourcing" are presented,
types of outsourcing depending on a classification sign are considered. In article the
emphasis mainly on accounting outsourcing is placed, advantages and shortcomings of use
of these services are revealed. The practical example of calculation of economic efficiency of
outsourcing is also given, the corresponding conclusions are drawn. The way of reflection in
the non-financial reporting of results of use of outsourcing services is developed, advantages
of its use are presented.
Keywords: outsourcing, types of outsourcing, the advantages and disadvantages of
outsourcing, cost-effectiveness of outsourcing, outsourcing in a way to reflect non-financial
reporting.
У даній статті представлені різні інтерпретації поняття «аутсорсинг»,
розглянуто види аутсорсингу в залежності від класифікаційної ознаки. У статті
зроблено акцент переважно на бухгалтерський аутсорсинг, виявлені переваги і
недоліки використання даних послуг. Також наведено практичний приклад розрахунку
економічної ефективності аутсорсингу, зроблені відповідні висновки. Вперше
розроблено та подано спосіб відображення в нефінансовій звітності результатів
використання аутсорсингових послуг, представлені переваги його використання і
показана модель звіту для компаній.
Ключові слова: аутсорсинг, види аутсорсингу, переваги та недоліки
аутсорсингу, економічна ефективність аутсорсингу, спосіб відображення
аутсорсингу в нефінансової звітності.
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Аутсорсинг (outsourcing) - буквально трактуется как
«использование внешних ресурсов» или «внешних источников».
Необходимо отметить, что это искусственное слово, которого до
начала 90-х гг. XX в. не было ни в одном языке мира. В настоящее
время существует множество определений аутсорсинга. Рассмотрим
два из них: широкое определение и более узкое [2].
Согласно «Современному экономическому словарю» аутсорсинг –
это передача традиционных не ключевых функций организации (таких как
бухгалтерский учет или рекламная деятельность) внешним исполнителям –
аутсорсерам, субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам
сторонней компании [6]. Также аутсорсинг – это передача стороннему
подрядчику некоторых бизнес-функций или части бизнес-процесса [5].
И то, и другое определение является верным.
Аутсорсинг колоссально отличается от простой услуги или какойлибо профессиональной поддержки. На аутсорсинг возлагаются функции,
которые заключаются в поддержке безостановочного функционирования
систем и процессов в компании. Также, при заключении контракта на
аутсорсинговые услуги подписывается долгосрочный контракт, т.е. не
менее 1 года. Помимо этого, аутсорсинг имеет дело с бизнес-планом, что
является его «уникальной» чертой.
Пользование аутсорсинговыми услугами помогает компании
сосредоточиться на ведении бизнеса более внимательно, не отвлекаясь на
мелкие детали, которые являются не профильными направлениями
деятельности для предприятия и которые, вследствие этого, отнимают
достаточно большое количество времени. Предоставление услуги или
осуществление какой-либо работы – все это предмет гражданскоправового договора, который заключается между компанией (заказчиком
услуги) и аутсорсинговой организацией (исполнителем услуги).
В настоящее время классификация форм и видов аутсорсинга не
устоялась, так как отношения между компанией-заказчиком и
исполнителем в рамках конкретных соглашений могут иметь
значительные различия, этому может способствовать ряд таких причин,
как появление новых форм взаимоотношений, быстрые темпы развития
определенного сектора бизнеса, законодательные ограничения и пр.
В соответствии с критериями классификации различают:
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Таблица 1
Классификация аутсорсинговых услуг
странапроизводитель

вид деятельности
форма организации
совместной
деятельности
профиль
деятельности
функции
менеджмента

иншоринг - работа осуществляется другой
компанией, но внутри страны;
оффшоринг - разработка направляется в другую
страну.
производственный аутсорсинг
непроизводственный аутсорсинг (аутсорсинг
бизнес- процессов)
аутсорсинг информационных технологий.
внешний и внутренний аутсорсинг;
полный и частичный аутсорсинг.
аутсорсинг основных процессов;
аутсорсинг вспомогательных процессов.
аутсорсинг организации;
аутсорсинг контроля;
аутсорсинг планирования;
аутсорсинг мотивации.

в зависимости от
особенностей
полный
аутсорсинговых
частичный
отношений
от выгод,
специализированный
получаемых от
географический
разделения труда
по видам
ресурсный
передаваемых
операционный
ценностей
функциональный
Источник: составлено авторами

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что
классификаций и видов аутсорсинга достаточно много. Однако, это не
вся классификация. На сегодняшний день, например, известно
множество разновидностей аутсорсинга как формы совместной
деятельности:
- бухгалтерский учет и расчет налогов;
- юридическое обеспечение деятельности;
- расчет заработной платы сотрудников;
- управление персоналом, т.е. такими компаниями можно назвать
193

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

различные кадровые агентства, которые предоставляют услуги по
набору персонала.
Рассмотрим
подробнее
бухгалтерский
аутсорсинг.
Бухгалтерский аутсорсинг - это передача компанией прав ведения
бухгалтерского учѐта сторонним специалистам с целью оптимизации
бизнес-процессов. За счет использования бухгалтерского аутсорсинга
компания может сконцентрироваться на ведении собственного
бизнеса, снизить финансовые риски, минимизировать управленческие
и финансовые затраты [4].
Легко заметить экономическую эффективность от этого
сотрудничества.
Во-первых,
штатный
сотрудник,
который
обслуживает какой-либо проект, не сможет заниматься выполнением
только одной функции. Во-вторых, данный сотрудник может
отправиться в отпуск, может уволиться или перейти на другую работу,
и тогда встанет вопрос о его замене на этот период. В тоже время
руководитель обязан выплатить по социальному пакету и др. Для
минимизации данных потерь компания может передать часть
обслуживания процесса аутсорсинговой организации. Однако при
этом следует учитывать как преимущества использования
бухгалтерского аутсорсинга, так и недостатки этого процесса.
К преимуществам можно отнести страхование рисков
ответственности за вред, причиненный в результате оказания
аутсорсинговых услуг, сохранение времени, в результате передачи
бухгалтерского учета аутсорсеру, обеспечение юридической,
консультационной и технической помощи компании [3].
При этом у аутсорсинговых организаций присутствуют и
существенные недостатки, в том числе высокий риск потери
конфиденциальной экономической информации; отсутствие контроля
над деятельностью аутсорсера [8]. Кроме этого, для расчета
рентабельности использования аутсорсинга бухгалтерских услуг,
предприятию необходимо учитывать экономическую эффективность
от его применения.
Вычислим
экономическую
эффективность
аутсорсинга,
основываясь на конкретных значениях. Для этого необходимо
рассмотреть средние расходы на содержание отдела бухгалтерии в
компании (табл. 2).
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Таблица 2
Средние расходы на содержание отдела бухгалтерии компании
тыс. руб. в
месяц

Статьи расходов

Прямые расходы
ФОТ сотрудников
1430,00
Квартальное, годовое премирование
260,00
Страховые
взносы
на
обязательное
471,90
социальное страхование
ДМС и страхование жизни
13,00
Прочие социальные выплаты
91,00
Расходы на подготовку кадров
13,00
Сервисное обслуживание рабочего места
325,00
Расходы на подписку периодических
0,27
изданий и специальной литературы
Лицензионные расходы на программные
66,00
продукты
Командировочные расходы
17,20
Амортизационные отчисления на основные
450,00
средства
Услуги транспорта
120,00
Итого прямые расходы
3257,37
Косвенные расходы
Аренда офисного помещения
117,00
Содержание
офисного
здания,
0,55
коммунальные услуги
Услуги по охране офисного помещения
17,00
Услуги клининга
15,00
Почтово-телеграфные,
нотариальные,
32,00
архивные расходы
Услуги связи (стационарная, мобильная,
145,00
Интернет, каналы связи)
Расходы на канцтовары и приобретение
20,00
вспомогательных материалов (МБП)
Управленческие издержки*
557,70
Итого косвенные расходы
904,25
Итого расходы
4161,62
Источник: составлено авторами на основании данных [1].
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тыс. руб. в
год
17 160,00
3120,00
5662,80
156,00
1092,00
156,00
3900,00
3,23
792,00
206,40
5400,00
1440,00
39 088,43
1404,00
6,65
204,00
180,00
384,00
1740,00
240,00
6692,40
10 851,05
49 939,48
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Анализируя представленные данные, можно отметить, что в
среднем за год руководитель тратит на содержание бухгалтерского
отдела своей компании 49939,48 тысяч рублей. В то же время, средняя
стоимость услуг аутсорсера за год составляет 30 576,00 тысяч рублей
[1].
Следовательно,
абсолютный
показатель
эффективности
использования услуг аутсорсера за год составляет:
тыс. руб.
Рассчитаем также относительный показатель эффективности
аутсорсинга:
Данный коэффициент больше 100%, а, следовательно, затраты на
самостоятельное
ведение
бухгалтерского
учета
компанией,
посредством содержания бухгалтерской службы, на 63,3% больше
затрат на аутсорсинговые услуги.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующий
вывод
–
использовать
аутсорсинговые
организации
в
функционировании своего предприятия выгоднее, чем оплачивать
работу своей бухгалтерии. Тем не менее, не стоит забывать о том, что
риски потери конфиденциальной информации при использовании
аутсорсинговых услуг также увеличиваются. Поэтому выбор
содержания собственной бухгалтерской службы или применения
аутсорсинга остается за руководителем предприятия. Стоит также
отметить, что на сегодняшний день актуальным вопросом является
отражение использования компанией услуг аутсорсинговых
организаций. Для отражения факта использования компанией
аутсорсинговых услуг мы предлагаем внести в нефинансовую
отчетность данные, представленные в таблице 3.
Таблица 3
Способ отражения в нефинансовой отчетности результатов
использования аутсорсинга
Признак
сравнения

Бухгалтерия

Аутсорсинг

Численность
персонала

Численность
работников в
бухгалтерии

Процент уменьшения численности
работников в компании при
переходе на аутсорсинг
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Продолжение табл. 3
Процент экономии фонда
Сумма заработной
оплаты труда в целом по
Заработная плата
платы работников
компании при переходе на
бухгалтерии
аутсорсинг
Затраты на
Стоимость
Процент экономии затрат на
материальноматериальноматериально- техническую
техническое
технической базы
базу в расчете на всю
обслуживание
бухгалтерского отдела
компанию
Общая сумма затрат на
Процент экономии
Общие затраты
содержание
(перерасхода) в результате
бухгалтерского отдела
перехода на аутсорсинг
Аутсорсинг позволяет:
Сосредоточиться на основных сферах деятельности компании
Повысить общую эффективность работы компании
Не беспокоиться о сроках предоставления отчетности в соответствующие
службы
Вложить сэкономленные средства, в результате отказа от бухгалтерского
отдела, в новые разработки
Данный список предлагается продолжить компанией, исходя из ее
специфических особенностей и выгод, предоставленных случаем перехода на
аутсорсинг
Источник: составлено авторами

Мы считаем, что данные, представленные в таблице будут,
служить ориентиром для представления компаниями информации в
нефинансовой отчетности и не только позволят пользователям этой
информации увидеть преимущества аутсорсинговых услуг для
компании, но также и изучить их, исходя из конкретных показателей.
Подобная таблица наиболее полно отразит плюсы от пользования
данными услугами, а также позволит компаниям прослеживать
динамику показателей экономической эффективности аутсорсинга с
течением времени и, таким образом, поддерживать стабильность
работы компании.
Литература:
1. Аутсорсинг:
актуально
и
профессионально.
URL:
http://www.profiz.ru/se/1_2014/autsorsing_prof/.
2. Аутсорсинг: история, методология, практика: Монография / А.Х. Курбанов,
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УДК 657
JEL М 20
Анна Макаренко
Національний університет біоресурсів та
природокористування
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «РАЦІОНАЛЬНЕ
ЛІСОКОРИСТУВАННЯ»
У статті досліджено теоретичні аспекти формування екосистеми лісу, дана
еколого-економічна оцінка лісокористування, визначено сутність поняття «ліс»,
«лісові ресурси», «лісокористування», сформовано авторське розуміння визначення
поняття «раціональне лісокористуванням».
Ключові слова: біосфера, ліс, лісові ресурси, раціональне лісокористування.
The article examines the theoretical basis of the formation of the forest ecosystem,
determined the ecological-economic assessment of the forest management, solved the
essence of the concept of «forest», «forest resources», «forest management», composed
author’s idea of the concepts «sustainable forest management».
Keywords: biosphere, forest, forest resources, sustainable forest management.
В статье исследованы теоретические аспекты формирования экосистемы
леса, дана эколого-экономическая оценка лесопользования, определена сущность
понятия «лес», «лесные ресурсы», «лесопользование», сформировано авторское
понятие определения «рациональное лесопользование».
Ключевые слова: биосфера, лес, лесные ресурсы, рациональное
лесопользование.

Особливо актуальною і водночас складною проблемою в
сучасних умовах господарювання є проблема раціонального
лісокористування. Адже ліс це не невичерпні ресурси, які можна лише
брати; він вимагає розробки і впровадження науково обґрунтованих
заходів з раціонального використання, відновлення і нарощування
ресурсів.
Проблема раціонального лісокористування знаходиться у
площині наукового дослідження та перебуває у просторі підвищеної
уваги таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як М.І. Лицур,
Р.М.Панас, Т.І. Пономаренко, М.І. Синякевич, М.Р.В. Уиллиамс та
інших науковців.
На сьогодні значення лісу багатогранне, він є одним з ключових
ресурсів планети, так як окрім економічної цінності він має
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визначальне стратегічне значення, тому що виконує величезний спектр
екологічних і соціальних функцій це і обумовлює пріоритетність
рішення проблем використання та відновлення лісового потенціалу в
світі.
Ціллю статті є сформувати категоріальний ланцюжок поняття
«ліс», «лісові ресурси», «лісокористування», визначити екологоекономічну оцінку лісокористування та сформувати авторське
розуміння поняття «раціональне лісокористування».
На думку багатьох вчених наш світ організований у вигляді
ланцюжка, що складається з ланок зростаючої складності. Ця
послідовність починається з елементарних частинок, з яких
складається атом, йде до молекул, клітин і поширюється до складних
індивідуумів. Одиниці одного рівня організації є частинками, з яких
утворюється наступний вищий рівень. Молекули, об'єднуючись,
утворюють клітини, клітини утворюють тканини і органи, які в свою
чергу утворюють багатоклітинні організми, організми утворюють
надорганізмові системи: види, популяції, біоценози, біогеоценози.
Кожен організм, з однієї сторони, складається з одиниць
підпорядкованих йому рівнів організації (органів, клітин, молекул), з
іншої - сам є одиницею, що входить до складу надорганізмових
біологічних макросистем (популяцій, видів, біоценозів, екосистем,
біосфери).
На всіх рівнях життя спостерігається певна впорядкованість,
обмін речовин, енергії, інформації та ін. Завдяки обміну речовин та
енергії встановлюється єдність живого з середовищем [3,с.47].
Так, у своїх дослідженнях М.А. Голубець вказує на «плівку
життя, яка утворилася на стику атмосфери, літосфери та гідросфери і
тоненьким шаром вкриває поверхню планети», і в якій зосереджена
основна маса живої речовини. Поняття про «плівку життя» у вченого
тісно переплітається з поняттям «біосфери» В.І. Вернадського,
«біогеоценотичним покривом Землі» В.М. Сукачова, «біогеосферою»
М.В. Діліса та «біотою» В.Б. Сочави [5,с.12].
Біосфера дуже неоднорідна, вона складається з великої кількості
різної величини утворень. І таке поняття як ліс являє собою окрему
самодостатню ланку біоценозу.
Ще Г.Ф. Морозов зазначав, що ліс, створюючи свою внутрішню
структуру, тим створює й особливе біологічне оточення для тварин і
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мікроорганізмів. У лісі не лише рослини пристосовані одне до одного,
але й тварини до рослин, і рослини до тварин. Крім того, рослини і
тварини впливають на середовище і також залежать від його умов,
являючи собою природну єдність, яку акад. В.М. Сукачов назвав
біогеоценозом (Біоз - життя, сепозиз - спільний). Під лісовим
біогеоценозом В.М. Сукачов розуміє "...будь-яку ділянку лісу,
однорідну на певній території за складом, структурою і властивостями
компонентів, з яких вона складається, і за взаємовідносинами між
ними, тобто однорідна за рослинним покривом, тваринним світом і
світом мікроорганізмів, що її населяють, за поверхневою гірською
породою, гідрологічними, мікрокліматичними, ґрунтовими умовами і
за взаємовідносинами між ними, за типом обміну речовин та енергії
між компонентами та іншими явищами природи" [7, с.13].
Це визначення лісового угруповання не втратило свого значення
і тепер. Біогеоценотичний підхід у наш час широко розвинутий у
багатьох країнах; він дозволяє визначати ліс як природну біологічну
систему.
За сучасними уявленнями, система - це впорядковано
взаємодіючі і взаємозалежні компоненти, що утворюють єдине ціле.
Це поняття цілком можна віднести до лісового біогеоценозу.
Ліс є біологічною системою ще й тому, що він володіє
принципом ієрархічної організації, що характерно для всіх систем.
Принцип ієрархічної організації полягає в тому, що функціонування
компонентів лісового біогеоценозу різного рівня характеризується
певною мірою інтеграції.
Наприклад, трав'яний покрив залежить від деревного ярусу, а
характер рослинності в цілому - від ґрунтових та кліматичних умов.
Але ліс як природна система має і свої особливості: особливий
баланс енергії і речовин зумовлений специфічним обміном речовин та
енергії, характерний для сукупності деревних і трав'янистих рослин у
поєднанні з діяльністю тварин і мікроорганізмів у певних умовах
середовища; динамічність процесів життєдіяльності, які спрямовані на
здобуття динамічної рівноваги з допомогою авторегуляції; висока
здатність до відновлення; географічна обумовленість. Ці особливості
лісу як системи спрямовані на досягнення стійкості в умовах певного
середовища, тобто на досягнення так званого гомеостазу — стійкого
стану, до якого прагнуть системи, що саморегулюються.
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Системний, комплексний підхід до лісових екосистем має
велике практичне й теоретичне значення для раціонального
використання лісових багатств, оскільки з'являється можливість
встановлювати оптимальні параметри таких показників, як склад
деревних порід, кількість деревини та її якість, рекреаційні властивості
та інше [7].
Варто нагадати що, стратегія розвитку цивілізації в ХХ столітті
мала в більшій мірі екстенсивний характер: «Більше, краще».
Принципова відмінність стратегії ХХ1 століття – рух до інтенсивного
розвитку: не більше, а раціональніше. Раціонально добувати,
використовувати. Крім того думати не тільки про використання, але і в
рівній мірі про відновлення та утилізацію відходів. Отже, людство має
прийняти на себе відповідальність не тільки за розвиток суспільства
(до чого прагнули утопісти), але і біосфери.
Т.І.Пономаренко зазначає що, сьогодні, на жаль, нівелюється
значення лісу як біологічного рятівника людства, тому в умовах
кризової екологічної ситуації, вкрай важливо стала переоцінка
усталених стереотипів по відношенню до управління лісовими
активами, які потрібно організувати, виходячи з впливу на результати
господарювання, біологічних трансформацій [5,с.16].
Треба сказати що визнання важливості раціонального
лісокористування дасть змогу змінити психологію власника на
користувача і по-новому підійти до питання експлуатації лісу.
У розумінні поняття «раціональне лісокористування» найважче
сформувати визначення змістового наповнення слова «раціональний».
Його тлумачення має витоки з латинської мови «Ratio» — розум,
«rationalis»
розумово
обґрунтований,
доцільний.
Для
середньостатистичної людини поняття «раціональний» грунтується на
вимогах розуму та логіки, крім того ототожнюється з поняттям
здоровий глузд.
Для того щоб дати науково-обгрунтоване авторське визначення
«раціонального лісокористування», в першу чергу, необхідно
визначитися з поняттями «ліс», «лісові ресурси», «лісокористування».
В Законі України «Про внесення змін до Лісового кодексу
України» від 8 лютого 2006 року, ліс визначається як тип природних
комплексів, в якому поєднуються переважно деревна та чагарникова
рослинність з відповідними ґрунтами, трав’яною рослинністю,
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тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними
компонентами, що взаємопов’язані у своєму розвитку, впливають
один на одного і на навколишнє природне середовище [2].
О.П Гавриленко визначає лісові ресурси як сукупність
матеріальних благ лісу, які можна використовувати без шкоди
навколишньому
середовищу
з
найбільшою
господарською
ефективністю. Усі компоненти лісових ресурсів залежно від їх
призначення й особливостей застосування об'єднують в такі групи:
— сировинні ресурси деревного походження (деревина, деревна
зелень, кора);
— ресурси недеревного походження (гриби, ягоди, плоди,
горіхи, лікарські ресурси, кормові й технічні ресурси недеревної
рослинності тощо);
— ресурси тваринного походження (корисна та шкідлива лісова
фауна, яйця, мед, роги диких копитних та ін.);
— багатоаспектні корисні функції лісу та його позитивний
вплив на природне середовище [1].
Вчений І.М.Синякевич дає лаконічне визначення поняття
«лісокористування» – це процес відтворення, охорони та використання
природних ресурсів [6,с.309].
Для більш всеохоплюючого розуміння сутності раціонального
лісокористування важливо доповнити його визначенням поняття
сталий розвиток. Сталий розвиток – це розумний баланс між
підтриманням сприятливого екологічного середовища й темпами
економічного розвитку, який забезпечує стійкий суспільний прогрес.
Можливо це лише при випереджальному накопиченні (відновлені)
екологічного потенціалу порівняно з темпами нарощування
економічного та якщо швидкість антропогенної дії не буде
перевищувати темпів адаптації екосистем. Стосовно лісового
господарства це означає, що користування лісовими ресурсами
повинно бути нижчим їх поточного приросту, а антропогенний вплив
на екосистему має здійснюватися в межах її місткості [4].
Все вищевикладене дає підстави навести авторське визначення
цього поняття. Отже, раціональне лісокористування – це науково
обґрунтоване економне використання лісових ресурсів в обсягах та
способами, які забезпечують сталий економічний розвиток,
відтворення, підтримання високої продуктивності та охорону лісо203
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ресурсного потенціалу, гармонізацію взаємодії суспільства і лісу.
Прямий економічний ефект від лісокористування на сучасному
етапі цивілізації не може слугувати самоціллю лісового господарства,
звідси основна його мета полягає у досягненні максимального
екологічного ефекту та раціонального природокористування.
На підставі проведеного дослідження можемо зробити висновки,
що ліс як одна із складових частин біосфери відіграє важливе значення
в житті людини. Тому збереження і раціональне використання лісу з
метою поліпшення його як фактору довкілля є важливою проблемою
людства. Назріла необхідність переводити використання лісу на
наукову основу, що дозволить раціонально використовувати великі
лісові ресурси і уникнути непоправних наслідків.
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Светлана Макаренко
ННЦ «Институт аграрной экономики» УААН
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследованные основные методологические основы развития
организации сельскохозяйственных предприятий. Проанализированы главные
положения этого процесса и разработаны предложения относительно их
усовершенствования.
В процессе своего развития организация сельскохозяйственных предприятий
проходит определенные фазы, последовательная смена которых и образует
жизненный цикл организации предприятия. Установлено,что
передвижении
организации предприятия фазами жизненного цикла происходит под влиянием
внешней среды и функциональных составляющих организации. Их взаимодействие
стимулирует переход с одного этапа развития сельскохозяйственных предприятий
на следующий.
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, методология,
стратегия, развитие, аграрная сфера.
The methodological bases of organization development of agricultural enterprises
are investigatedare examined in the article. The main tendencies of this process are
analyzed and offers on its improvement are developed.
In the course of organization development of agricultural enterprises passes the
certain phases which consecutive change forms life cycle of organization. It is established
that organization advance by phases of life cycle occurs under the influence of environment
and functional components of organization.
Keywords: agricultural enterprises, methodology, strategy, development, agrarian
sphere.
В статті досліджено основні методологічні засади розвитку організації
сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано основні положення цього процесу
та розроблені пропозиції щодо їх поліпшення.
В процесі свого розвитку організація сільськогосподарських підприємств
проходить певні фази, при зміні їх послідовності утворюється життєвий цикл
організацій. Встановлено що просування організацій цими фазами відбувається під
впливом зовнішнього середовища та складових організацій. Їх взаємодія стимулює
перехід з одного етапу розвитку сільськогосподарських підприємств на наступний.
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, методологія, стратегія,
розвиток, аграрна сфера.
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Актуальной проблемой в современных рыночных условиях
хозяйствования
является
проблема
обоснования
научнометодологических основ развития организации аграрных предприятий.
Эта проблема находится во внимании многих отечественных и
зарубежных ученых, таких как Р. Бекхард, М. Бир, И.Ф. Баланюк,
Д.У. Оррик, В.В. Россоха, А. Рей, К. Левин, М.В. Щурик, Д. Шеленко
и другие.
Методология является концептуальным изложением цели,
содержания и методов, которые и обеспечивают получение
максимальных объектов, систематизацию информации об процессах и
явлениях. Понимание этого позволит объеденить знания с
практическими действиями, а также даст возможность осуществить
выбор правильных решений при их приминении в организации
аграрными предприятиями.
Целью статьи является попытка сформировать научнометодологическую цепочку положений развития организации
сельскохозяйственных предприятий и представить авторское
понимание
сбалансированности,
развития
всей
системы
агропромышленного комплекса.
Впервые на важность методологических исследований указал
К.Левин. Главным его достижением является разработка теории и
методологии, которые позволяют объеденить знания с практическими
действиями.
Под
методологией
понимают
совокупность
приѐмов
исследования, которые применяются в любой науке соответственно к
специфике обьекта ее познания [5,с.617].
В.В.Россоха указывает на то, что методология является
концептуальным изложением цели содержания и методов
исследования, которые обеспечивают получение максимально
обьективной, точной, систематизированной информации про процессы
и явления [4,с.52].
Каждое сельскохозяйственное предприятие в условиях
рыночной
экономики
является
индивидуальным
субъектом
хозяйственной деятельности с присущими только ему особенностями.
Поэтому, обоснование научно-методологических основ развития
организации аграрних предприятий дает возможность установить
механизмы повышения результативности хозяйствования и выбора
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правильних решений при их приминении [2,с.104].
Придерживаясь мнения ведущих учѐных по этому вопросу
выделим такие методологические положення развития организации
сельскохозяйственных предприятий. В первую очередь это
системность развития организации селькохозяйственных предприятий.
Поскольку развитие, по учѐному В.В. Россохе, – это многоаспектное
явление, которое имеет философское, социально-экономическое и
социально-психологическое определение, рассматривается как и
процесс, и как результат. Системность развития организации
сельскохозяйственных предприятий охватывает комплекс элементов
организации с определѐнным набором связей, которые и образуют
иерархию подсистемы нижнего порядка и предствляют собой
подсистему организации более высшего порядка (уровня сельской
территории, района, области, государства).
Наиболее важными чертами системности является ее
расчленѐнность и целостность. Сельскохозяйственное предприятие и
его, как правило, открытую экономическую систему рассматривают с
позиции сотрудничества трѐх основных элементов: человеческого
элемента, элемента среды, элемента производственного процесса. При
условии наличия в их взаимодействии чѐтко выраженных связей
определенного характера и степени их прочности. Их сотрудничество
имеет структурную последовательность (место, время, задания),
временную согласованность действий и процессов между собой (т.е.
быть согласованными), действовать в одном направлении для
достижения поставленных перед предприятием целей.
Во-вторых, условием результативного развития организации
аграрных предприятий является охват всех имеющихся сфер
деятельности предприятия и поиск новых эффективных для
предприятия отраслей хозяйствования, то есть часто причиной низкой
результативности есть локальное развитие, оно проявляется в решении
проблемы, только в сфере возникновения без учѐта еѐ влияния на
результаты общей деятельности предприятия.
Развитие
организации сельскохозяйственных предприятий
происходит
согласно
принципов:
всеохваченности,
структурированности, функциональности, соответствия по времени,
векторности, синергетичности и диверсификации.
В-третьих, при развитии организации аграрные предприятия
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рассматривать не изолированно, а в совокупности всех факторов,
процессов и явлений среды, в котором они функционируют.
Хозяйственная деятельность аграрного предприятия зависит от
условий, явлений, процессов, тенденций, которые происходят в
данной рыночной среде, так как сельскохозяйственное предприятие
является субъектом аграрного рынка. В связи с этим необходимо
отметить, что на развитие организации сельскохозяйственных
предприятий внешняя среда влияет через три группы факторов:
политико-правовые, экономические, социальные.
В-четвертых, развитие организации сельскохозяйственных
предприятий должно быть стратегически напраленным процессом.
Сама стратегия необходима предприятию для адаптации свободного
уверенного поведения на рынке. Это предопределяет:
- объективную оценку ситуации, в которой находится
предприятие сегодня (т.е. сильные слабые стороны, какие имеются
ресурсы, какую занимает оно позицию на рынке);
- определение цели, которой необходимо достичь (рынки сбыта,
укрепление конкурентных позиций, увеличение прибыли, улучшение
имиджа);
- внедрение выбранной стратегии для дальнейшей работы, еѐ
анализ и корректировка соответственно намеченных результатов.
Корректировка стратегии предопределяет еѐ гибкость, а не смену;
развитие организации функционирования предприятий предвидит
постоянный поиск новых методов и механизмов внедрения
намеченной стратегии.
В-пятых, экономическая оправданность является исходной
научно-методологического положения развития организации аграрных
предприятий. Этот процесс развития организации предприятия должен
происходить не спонтанно, а достаточно взвешенно и продуманно,
потому что он совершает безвозвратное влияние на функционирование
всей системы сельскохозяйственного предприятия.
В статье 42 Хозяйственного Кодекса Украины отмечено, что
сельскохозяйственные предприятия могут получать прибыль от
операционной, инвестиционной, финансовой деятельности, но
основным источником получения прибыли является производство и
реализация сельскохозяйственной продукции [1, с.313].
В-шестых, важной методологической основой развития
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организации аграрных предприятий есть усовершенствование их
маркетинговой составляющей, а именно удовлетворение потребностей
потребителей. Первоосновой результативности функционирования
аграрного предприятия является наличие постоянного круга
потребителей, которым оно реализует продукты своей деятельности.
Соответственно структуре потребительских вкусов и потребностей
формируется
отраслевая
структура
сельскохозяйственных
предприятий, с позиции спроса на ту или иную продукцию.
Безприрывность маркетинговых исследований, отслеживание
имеющегося на сегодня спроса позволяет спрогнозировать и выявить
потенциальные будущие их потребности и вовремя на них
среагировать, это позитивно влияет на конкурентноспособность
аграрного предприятия.
В-седьмых, развитие организации аграрного предприятия
должно действовать на инновационой научно-обоснованной основе.
Инновационая деятельность согласно Закону Украины «Про
инновационную деятельность» определяется как деятельность,
направленная на использование и комерциализацию результатов
научных исследований и разработок, и обуславливает выпуск на
рынок новых конкурентноспособных товаров и услуг [3].
В концепции развития национальной инновационой системы,
разработанной на период до 2025 года акцентируется на
необходимости формирования и обеспечения развития национальной
инновационой системы, как безальтернативного пути реализации
системной
и
последовательной
государственной
политики,
направленной на активацию инновационных процесов обеспечения
технологического развития и обновления национальной экономики.
Также
развитие
организации
сельськохозяйственных
предприятий должно быть социально-направленным (систематическое
повышение проффесионального и квалификационного уровня
работников с помощью учебной подготовки; мотивация работников;
их оздоровление и т.д.).
Согласно мнению ученых, предприятие может превозмочь
причины многих проблем только при условиях, если оно связывает
собственное экономическое развитие с решением проблем
окружающей среды. Поэтому одной из наиболее важных научнометодологических положений является развитие организации
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экологически безопасного производства, которое не нанесѐт вреда
окружающей среде и способствует защите окружающей среды [6,с.72].
Сельские территории разнятся между собой и каждой из них
свойственны определѐнные индивидуальные особенности: площадь
земельных угодий; численность жителей, в том числе занятых в
производстве; объѐмы и структура производства; развитие социальной
и производственной инфраструктуры; форма занятости жителей;
географическая характеристика территории; природно-ресурсный
потенциал; демографическая ситуация в данной местности.
Соответственно с определѐнными особенностями сельских
территорий формируются выбор будущей отрасли хозяйствования,
размер предприятия и его отраслевая структура.
И последнее, важным положением развития организации
сельскохозяйственных предприятий является их участие в социальноэкономическом развитии сельских территорий.
Эффективная взаимосвязь органов местного самоуправления с
аграрными предприятиями благоприятствовала б внедрению
экономико-правового механизма на уровне района.
В ходе исследования установленно, что в процесе развития
организации
сельскохозяйственное
предприятие
проходит
определѐнные стадии, смена их образует жизненный цикл
организации. Продвижение организации стадиями жизненного цикла
происходит под влиянием внешней среды и функциональных
составляющих предприятия. В результате их взаимодействия
образуется соответствующие типы функциональных взаимосвязей,
активность которых стимулирует переход с одного состояния развития
организации аграрных предприятий на другой. Определяющим
показателем
результативности
развития
организации
сельскохозяйственных предприятий является его системный характер,
который предвидит осуществление этого процесса на определѐнных
уровнях – аграрные предприятия, сельские территории, районы,
области, государство.
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УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
В статье раскрыта необходимость управления товарно-материальными
запасами на предприятиях электротехнической отрасли. На примере предприятия
данной сферы рассматриваются особенности формирования системы управления
ТМЗ и предлагаются рекомендации по совершенствованию существующих систем
управления и контроля ТМЗ.
Ключевые слова: оборотные средства, запасы, готовая продукция,
ликвидность, оборачиваемость, электротехническое производство.
The article deals with the need to manage inventory at the enterprises of the
electrical industry. For example, companies in this sphere are considered features of
formation of a control system inventories and offer recommendations to improve the existing
control systems and control inventories.
Keywords: current assets, inventories, finished goods, liquidity, turnover, electrical
production.
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У статті розкрита необхідність управління товарно-матеріальними
запасами на підприємствах електротехнічної галузі. На прикладі підприємства цієї
сфери розглядаються особливості формування системи управління ТМЗ і
пропонуються рекомендації по вдосконаленню існуючих систем управління і
контролю ТМЗ.
Ключові слова: обігові кошти, запаси, готова продукція, ліквідність,
оборотність, електротехнічне виробництво.

Основной целью хозяйственной деятельности для каждого
предприятия в современных условиях является повышение
доходности, достижение устойчивого финансового положения. Ни для
кого не секрет, что содержание складов с запасами и их обслуживание
не очень выгодно производителю. Хранение запасов связано
с издержками, которые, естественно, уменьшат потенциальную
прибыль. Безусловно, в такой ситуации необходима система
управления запасами. Эффективное управление запасами позволяет
снизить
продолжительность
производственного
и
всего
операционного цикла, уменьшить текущие затраты на их хранение,
высвободить из текущего хозяйственного оборота часть финансовых
средств, реинвестируя их в другие активы. Обеспечение этой
эффективности достигается за счет разработки и реализации
специальной финансовой политики управления запасами [3].
Исследования в этом направлении актуальны на настоящий
момент, особенно для средних и малых предприятий. Это обусловлено
тем, что предприятия данного типа не оказывают должного внимания
данному вопросу из-за его кажущейся незначительности. Однако это
неверно, так как именно правильный выбор системы управления
запасами не только рационализирует процесс управления сбытовой
деятельностью, но и позволяет сэкономить ресурсы в будущем.
Главной целью управления любыми запасами (материалами,
готовой продукцией, товарами) является определение оптимальной
величины конечного остатка запасов. Стремление к этому привело
к созданию
систем
управления
запасами.
Создание
и совершенствование систем управления запасами является
следствием наличия проблем в складской деятельности. Процесс
управления товарно-материальными запасами (ТМЗ) осуществляется
по следующим этапам [2]:
1. Планирование МПЗ:
2. Осуществление закупок МПЗ:
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3. Учет МПЗ:
4. Управление группами материальных запасов и АВС и XYZанализ.
5. Обеспечение процесса управления материальными запасами:
Особый практический интерес представляет методика выбора
систем управления запасами в промышленности, так как оно является
неотъемлемой частью бюджетирования, который охватывает все
основные сегменты хозяйственной деятельности и взаимосвязи между
ними.
Приоритетная
роль
отдается
управление
запасами
в электротехнических производствах. Первостепенной задачей в этой
сфере является определение рационального уровня запасов и
эффективного их использования, а также минимизации оборотных
средств, вложенных в эти запасы. Поэтому объектом нашего
исследования является оптимизации эффективности управления
товарно-материальными запасами предприятия данной отрасли – ОАО
"Орбита" (г.Саранск).
ОАО "Орбита" работает в области разработки, производства и
продажи светотехнической, электротехнической и электронной
продукции на российском рынке и рынках ближнего зарубежья.
Технологии и производственные процессы компании защищены
многочисленными российскими и международными патентами.
Поэтому
эффективная
организация
процесса
материальнотехнического обеспечения ОАО «Орбита» и выбор его рациональных
форм сегодня приобретают первостепенное значение.
Проанализировав показатели оценки финансового состояния
предприятия можно сделать вывод об относительной финансовой
устойчивости ОАО «Орбита». Показатели ликвидности средств
находятся на достаточно высоком уровне, показатели деловой
активности и рентабельности также находятся в пределах норм, что
нельзя сказать о показателях финансовой устойчивости.
Товарно-материальные запасы ОАО «Орбита» занимают большой
удельный вес в общей валюте баланса. Это наиболее мобильная часть
запасов, от состояния и рационального использования которого во
многом зависят результаты хозяйственной деятельности и финансовое
состояние ОАО «Орбита». Поэтому проанализируем их структуру и долю
в составе оборотных средств ОАО «Орбита» (таблица 1) и дадим краткую
характеристику каждого вида запасов.
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Таблица 1
Динамика и структура запасов ОАО «Орбита»
Статьи баланса
Оборотные
средства
Запасы, в т.ч.
Материалы
товары
готовая
продукция
Основное
производство
полуфабрикаты
Вспомогательные
производства

2012 год
Уд.
Сумма
вес,
%

2013 год
Уд.
Сумма
вес,
%

2014 год
Уд.
Сумма вес,
%

Отклонение,%
абсное

отситное

278021

100

337112

100

362689

100

54668

30,5

208286
60376
5256

74,9
29,0
18,8

254693
77972
-

75,6
30,6
-

252431
73936
37

69,6
29,3
0,2

44145
13560
-5219

21,2
22,5
-99,3

77963

37,4

111515

43,8

115023

45,6

37060

47,5

61062

29,3

63472

24,9

-

-

-

-

-

-

-

-

61993

24,6

-

-

3629

1,7

1734

0,1

1442

0,6

-2187

-96,1

Анализируя структуру запасов ОАО «Орбита», следует
отметить, что наибольший удельный вес в их сумме занимает готовая
продукция, доля которой за исследуемый период увеличилась на 8,2%
и составила 45,6%. Доля сырья и материалов за исследуемый период
увеличилась на 0,3% и составила 29,3%. Незначительную долю
составили товары и запасы вспомогательного производства.
За исследуемый период величина запасов ОАО «Орбита»
увеличилась на 44145 тыс. руб. или на 21,2% и на конец исследуемого
периода составила 252431 тыс. руб. Увеличение запасов обусловлено
увеличением материальных запасов, величина которых увеличилась на
13560 тыс. руб. или на 22,5% и составила 13560 тыс. руб., и готовой
продукции, величина которой увеличилась на 37060 тыс. руб. или на
47,5% и составила 115043 тыс. руб. То есть можно сделать вывод о
том, что за исследуемый период величина запасов ОАО «Орбита»
увеличилась на 21,2%. Производство является материалоемким, а
значительная доля готовой продукции свидетельствует о
затоваривании складов предприятия и ее невостребованности со
стороны покупателей.
Управление товарно-материальными запасами относится к
наиболее сложным задачам управления ОАО «Орбита». Такие
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факторы, как высокая неопределѐнность внешней среды, низкая
хозяйственная
дисциплина
субъектов
рынка,
общая
разбалансированность финансовой системы, а также учѐт
инвестиционных рисков при формировании запасов, должны быть
учтены и отражены в системе управления материальными потоками на
предприятии.
Деятельность ОАО «Орбита» по обеспечению товарноматериальными запасами включает:отработку требований к качеству
материалов и их отражение в договорах на поставку;поиск, оценку и
выбор приемлемых поставщиков; планирование сроков и объемов
приемлемых поставщиков; планирование сроков и объемов поставок
материалов; подписание контрактов и контроль за их исполнением;
верификацию закупленной продукции; организацию взаимодействия с
поставщиками в области качества (учет, анализ и оценка
своевременности поставок и качества материалов, своевременное
предъявление претензий и исков к поставщикам, нарушающим
договорные условия); обеспечение соответствующих подразделений и
рабочих мест необходимыми для ритмичного производства
материалами; обеспечение материалами изготовления опытных
образцов изделий; обеспечение необходимых условий хранения
материалов.
Схематически управление товарно-материальными запасами
можно увидеть на рисунке 1.
Процесс управления товарно-материальными запасами ОАО
«Орбита» можно представить в виде совокупности всех бизнеспроцессов,
реализующих
цели
логистической
системы
в
стратегическом, тактическом или оперативном плане. При
формировании системы управления в товарно-материальными
запасами ОАО «Орбита», построении соответствующей логистической
системы на уровне организации бизнеса конструктивное значение
имеет
выделение
функциональных
областей
(снабжения,
производства, распределения, реверсивная логистика). Эти сферы
традиционно задаются дифференциацией отдельных сторон
деятельности ОАО «Орбита» и ее партнеров: поставщиков,
потребителей, логистических посредников. В каждой из названных
областей формируется собственная стратегия функционирования,
сопряженная с корпоративной стратегией.
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Руководитель ОАО «Орбита»

Коммерческий директор
Финансовый
директор

Зам. коммерческого
директора
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ПФО
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Рисунок 1 – Организационная структура управления товарноматериальными запасами ОАО «Орбита»
Можно сказать, что управление товарно-материальными
запасами поддерживает системную устойчивость ОАО «Орбита» на
рынке, сглаживая противоречия между маркетингом, производством и
финансами и оптимизируя межфункциональные внутрифирменные
решения, и внедрение современных логистических концепций и
систем является одним из стратегических путей повышения
конкурентоспособности ОАО «Орбита».
К основным проблемам управления товарно-материальными
запасами ОАО «Орбита» относятся следующие:
большое число факторов, влияющих на размер заказа:
величина и возможная неравномерность расхода, отдаленность
поставщиков, ограничения по ресурсам, способы транспортировки;
многообразие видов запасов: текущие, страховые, сезонные и
др.;
большое число параметров, по которым необходимо
принимать решения при управлении запасами: величина заказа,
момент заказа, момент поставки, интервал времени между заказами,
величина страхового запаса и др.;
большое разнообразие систем контроля состояния запасов, в
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том
числе
системы
периодического
контроля,
системы
непрерывного контроля;
ошибочность прогнозов, возрастающая в связи с развитием
товарного предложения;
Рассмотрев проблемы, с которыми может столкнуться ОАО
«Орбита» мы можем предложить следующие системы управления
материально-производственными запасами, наиболее подходящие
именно этой сфере деятельности и способные обеспечить
своевременное наличие на складах электронных изделий нужной
номенклатуры и бесперебойное снабжение ими производственных
объектов с одной стороны (таблица 2),и достаточно быструю
оборачиваемость – с другой.
Среди систем контроля за движением запасов наиболее
рациональной в рамках рассматриваемого предприятия, на наш взгляд,
является «Система ABC».
Таблица 2
Рекомендованные системы управления материальнопроизводственными запасами ОАО «Орбита»
Название системы

MRPсистемы (Manufacturing
Resource Planning, или
планирование
производственных
ресурсов)

Характеристика
Целесообразны для тех случаев, когда спрос на
материальные ресурсы сильно зависит от спроса
потребителя на готовую продукцию, или когда надо
работать с большой номенклатурой материальных
ресурсов.
MRP обеспечивают:
- увеличение эффективности и качества планирования
потребности в ресурсах;
- планирование производственного процесса, графика
доставки, закупок;
- сокращение уровня материально-производственных
запасов;
- улучшение мероприятий по контролю за уровнем
запасов;
- снижение затрат, связанных с логистическими
функциями.[1]
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Продолжение табл. 2

Sage ERP X3

Комплексная информационная система управления.
Sage ERP X3 позволяет планировать ресурсы
организации, наблюдать за бизнес-процессами
и финансовыми
показателями,
формировать
управленческую отчетность, прогнозировать спрос,
планировать продажи, контролировать качество
продукции, вести складской учет и т. д.
Системы
класса SCM.
SCM
(Supply
Chain
Management) автоматизированные
системы
управления цепочками поставок.
Основной задачей систем класса SCM является повышение эффективности логистики. Они позволяет:
- рассчитывать затраты на поставки;
- эффективно управлять перевозкой грузов и выбирать
для исполнения заказа наиболее оптимальный маршрут
и самого подходящего исполнителя;
- оптимизировать процессы поставок;
- обеспечить качество поставки, быстроту и ее
прогнозируемость.[1]

Суть этой контролирующей системы состоит в разделении всей
совокупности запасов товарно-материальных ценностей на три
категории исходя из их стоимости, объема и частоты расходования,
отрицательных последствий их нехватки для хода операционной
деятельности и финансовых результатов и т.п.
Определенное распространение в зарубежной практике контроля
запасов получила и «Система уровня повторного заказа». Она
применяется обычно специализированными предприятиями торговли
с относительно узким ассортиментом товаров, но с достаточно
обширным контингентом покупателей.
В основе этой системы лежит предварительное установление
трех нормативных элементов уровня запаса по определенной товарной
позиции [4]:
средний период исполнения заказа, в днях;
страховой запас на возможное нарушение срока поставки
товара;
страховой запас на возможное превышение среднего уровня
спроса покупателей на товар.
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На основе суммирования этих трех нормативных элементов
определяется «уровень повторного заказа». При снижении
фактического размера запасов до этого уровня, осуществляется
повторный заказ данного товара у поставщиков. Эта система контроля
позволяет минимизировать издержки по хранению запасов на
предприятии.
Таким образом, любое предприятие для обеспечения своих
и общественных потребностей в соответствующих видах запасов
должно
иметь
необходимые
запасы
материалов,
готовой
продукции.Внедрение любого новшества, в частности, системы
управления запасами является достаточно сложным и многогранным
процессом, затрагивающим вопросы организационной структуры ОАО
«Орбита», финансового обеспечения, информационных потоков,
автоматизации управления. Однако, для сохранения и расширения
производства
данного
вида
продукции,
обеспечения
его
бесперебойности и снижения складских расходов следует обратить
внимание на широкий спектр применяемых систем управления
запасами с учетом конкретных возможностей экономического
субъекта.
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The subject of this article encompasses some of the current problematic issues in the
Republic of Bulgaria concerning the information in the financial statements for entities
undergoing liquidation proceedings. The article treats the issues related to the legal
regulation of liquidation, the accounting regulation in our country and the possible abuse
associated with these proceedings.
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Тема цієї статті охоплює деякі з нинішніх проблемних питань у Республіці
Болгарії щодо інформації, у фінансовій звітності для суб'єктів, що проходять
процедуру ліквідації. Стаття розглядає питання, пов'язані з правовим регулюванням
ліквідації, бухгалтерське регулювання в нашій країні і можливі зловживаня, пов'язані з
цим.
Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансова звітність, ліквідація,
неплатоспроможність.
Тема этой статьи охватывает некоторые из нынешних проблемных вопросов
в Республике Болгарии по информации в финансовой отчетности для субъектов,
проходящих процедуру ликвидации. Статья рассматривает вопросы, связанные с
правовым регулированием ликвидации, бухгалтерское регулирование в нашей стране и
возможные злоупотребления, связанные с этим.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, ликвидация,
неплатежеспособность.

The global financial crisis led to an increase of entities in liquidation
in the Republic of Bulgaria.12 Due to that reason, the study of the legal and
accounting aspects of liquidation as the final stage of the life of an entity is
becoming increasingly relevant. Unfortunately, the publications on these
12

A research of Coface Bulgaria shows that Bulgaria is among the countries of Central and
Eastern Europe with the highest growth of entities declared in liquidation.
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issues in the specialized literature in the Republic of Bulgaria are too
limited in number. The only credit to the standardization authority in the
Republic of Bulgaria13, which can not be ignored, is the development of an
accounting standard regulating the preparation and presentation of financial
statement for entities in liquidation and insolvency. This accounting
standard constitutes part of the National Accounting Standards package
applicable in our country.
According to the Commercial Law, an enterprise is wound up by
decision of entity’s General Meeting, and it is declared in liquidation by
Court Decision. The date of registration of the Court Decision stipulating
the occurrence of liquidation is the initial moment of liquidation. The time
limit within which the liquidation is expected to be completed is determined
by the General Meeting (for limited liability companies and joint stock
companies), and for the rest of the enterprises – by unanimous decision of
the general partners. Should it be necessary, the specified liquidation time
limit can be extended. Liquidation is a phase of the business activities
which is distinguished from the normal cycle of a given entity. In the course
of that phase, the actions performed by liquidators are of exceptional
significance for the protection of the interests of creditors and partners.
These liquidation activities can be provisionally set apart into two groups:
preliminary activities and activities of the liquidation itself. Being aware of
and knowing these activities is of significant importance for the correct
organization of the reporting process and for the preparation of the financial
statements of entities in liquidation.
The liquidator represents the entity and has all the rights and
obligations of a Manager and of the remaining executive organs. It bears the
responsibility for the financial statements preparation. Only the General
Meeting is entitled to perform activities during the process of liquidation.
There is a requirement specified in the Commercial Law that liquidators
should prepare a balance sheet as at the moment of winding the entity up, as
well as a report providing notes to the balance sheet. The liquidator has to
notify the National Revenue Agency about the initiated liquidation and send
an invitation to creditors to claim their receivables. The information about
the amount of such receivables is obtained from the accounting system. The
invitation is made in writing and posted at the Commercial Register. These
activities concern the preliminary activities of liquidation and they aim at
13

The functioning of this body has been terminated..
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taking specific measures to protect the interests of creditors and partners.
These measures involve a review of company decisions legality; review of
the decision on winding up and liquidation of the enterprise; review of the
conditions for protecting the interests of entity’s creditors and its property,
as well as a review of prior management activities. These activities aim at
finding out any existence of planned ―stripping‖ of company’s assets over a
continuous period of time. Most often it is accompanied by presentation of
a balance sheet not corresponding to company’s real position and
performance of complex business operations which cast darker shadow on
the activities of owners or majority shareholders. Planed stripping is
possible in almost any industry. These activities of the liquidator are aimed
at detecting the existence of planned insolvency and liquidation. Planned
insolvency and liquidation is most often characterized by excessive use of
external borrowings used to finance the company, what is obvious from its
balance sheets for the period prior to the insolvency and liquidation. In fact,
it finally turns out that the due credits are repaid and the company’s
property is being sold at a large discount before being declared insolvent
and in liquidation.
The red flags warning about irregularities prior to and after declaring
the company insolvent and in liquidation are: recent change of the owners;
transfer of amounts to individuals having no relation to the enterprise; sale
of large number of assets before declaring the company insolvent and in
liquidation; existence of great amounts of bonuses before the period of
insolvency and liquidation; registration of a new company during or within
a short time after completion of liquidation; unusual payments to a certain
creditor prior to declaring insolvency and liquidation; unexplained changes
to accounting policies and practices of the enterprise, etc.
At the end of the year, the liquidator shall carry out annual closure of
accounts and present annual financial statements and its annual activity
report to the General Meeting. These statements and report shall be
prepared by the liquidator every year until termination of liquidation. A
Balance Sheet should be also drawn up after the final termination of
liquidation regardless of whether the end of the reporting year has come.
This is a reason for us to specify that enterprises in liquidation actually
prepare three types of Balance Sheets: an opening balance sheet, an annual
balance sheet and a final balance sheet.
As laid down in the Commercial Law, any liquidator has a principal
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obligation to complete the current transactions, to collect the receivables
and to realize the property in order to pay the amounts due to creditors and
to distribute the remaining property among owners. The liquidator has the
obligation to close the current bank accounts of the company declared in
liquidation and the amounts on such bank accounts have to be transferred to
a special accumulation account in BGN leva in the event of liquidation. M.
Dimitrov /3/ and Iv. Dochev /4/ consider that, until repayment to foreign
creditors, the current account in foreign currency should be retained in
order to facilitate the payments between contractors. After this the amount
should be transferred to the accumulation account.
The Commercial Law allows the liquidator to conclude new
transactions, provided only that this is required in the process of liquidation.
It may conclude sale agreements, process the available raw materials and
resources and buy new goods if that would facilitate the sale, etc. If such
activities are not performed, the liquidator shall set some amounts apart for
repayment of amounts unclaimed by creditors, as well as for contested
liabilities. The liquidator may, upon agreement with the shareholders and
creditors, to transfer them certain items of the liquidation property,
provided that this action does not result in damaging the rights of the
remaining creditors and shareholders.
The income and expenses obtained in the process of realization of
property and completion of initiated business operations should find their
proper presentation and disclosure in the financial statements of the entity
undergoing the process of liquidation. The costs and income directly
associated with liquidation have to be presented in a separate income
statement. Thus, the creditors of the entity will not be mislead with regard
to results and will be facilitated when exercising control over the incurred
costs.
Liquidation terminates upon satisfying creditors and partners. The
property of the company is distributed only if six months have elapsed since
the date of posting the invitation to creditors at the Commercial Register.
As soon as the liabilities to creditors have been repaid, should any other
property remain, it should be distributed between the owners. The
Managing Body of the company may, after satisfying the creditors,
derecognize the receivables of the company as irrecoverable amounts.
When a liability to a creditor is questionable, the property is distributed
only after providing collateral to that creditor. After settling all the
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liabilities and the remaining part of the property has been distributed, the
liquidator requires that the company should be deregistered. The liquidator
has to provide a detailed report of his/her activities and has to request to be
exempt of these liabilities by decision of the company’s partners. This
decision has to be presented to the court by the liquidator along with the
application for deregistering company’s name. The Court announces the
deregistration of the limited liability company in the State Gazette. The
account and trade books of the company have to be handed over to any of
the partners or to a third party and have to be kept for a period of 10 years
as of the date of the latest entry. So far, there is no regulation on the
question – Who has the right to use these books? Upon complete settling
with creditors, and if there is property still not realized, the partners may
agree to distribute it among themselves in proportion to their paid-up
shares, without recourse to its realization. It is necessary for such an
agreement to be approved by the creditors.
Liquidation is terminated also upon recovery of business activities of
the terminated enterprise. The legislator admits that the General Meeting of
an entity in liquidation could pass a decision to recover its activities,
provided that no distribution of its property has commenced. Such a
decision shall be passed, for joint stock companies, by a majority /of at least
¾ of the shares represented/, and unanimously for other companies. The
liquidator shall file the decision on continuation of the company for
registration with the Commercial Register.
Liquidation is also terminated upon declaring the entity in
insolvency. The liquidation of an entity is terminated as of the date of the
decision on initiating an insolvency procedure for an entity in liquidation.
The liquidator prepares and presents to the insolvency court a Balance
Sheet as at the date of the decision on initiating an insolvency procedure, as
well as its Management Report.
The introduction of additional accounts aimed at reflecting the
specifics of the liquidation phase and of business operations being fulfilled
is a specific characteristic of accounting in the phase of liquidation. The use
of such accounts reduces the possibilities for improper presentation and
distortion of liquidation results. The issues of determining the financial
result and booking the operations during a liquidation procedure have been
addressed in the writings of G. Toshev, /7/, Iv. Dushanov /8/, M. Dimitrov /
3 /, Sn. Basheva /6 /, Iv. Dochev / 4 /. According to Sn. Basheva, M.
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Dimitrov and Iv. Dochev, the following accounts should be used:
Liquidation Capital account, Profit/Loss in Insolvency and Liquidation
account; Start-up Capital account in insolvency and liquidation; Insolvency
and Liquidation Costs account and Insolvency and Liquidation Proceeds.
Liquidation operations of a given entity are associated with
encashment/realization of property, collection of receivables, settlement
with creditors, for the purpose of which it is necessary to make certain costs
– remuneration to liquidators, employees benefits, heating and electricity
costs, rental payments, taxes, etc. Such expenses should be posted to
Insolvency and Liquidation Costs account. We consider that the costs on
encashment of assets and settlement of liabilities should be separately
presented from the value of these assets and liabilities. At the end of the
year, the balance of Insolvency and Liquidation Costs account is closed
with Profit/Loss at Insolvency and Liquidation account. The usage of this
account reflects the business phase of the specific enterprise more clearly.
In 1946, G. Toshev suggested that the liquidation result should be posted to
a separate account called Liquidation account. He labeled it a typical
liquidation account which is a substitute for Profit and Loss account and has
the same character. He considered that it should not be closed at the end of
the year but rather at final conclusion of liquidation. Until then, the balance
of this account should be indicated on the assets side of the balance sheet
under the heading ―Liquidation Loss‖. The model of G. Toshev covers
only some of the requirements contained in the currently applicable AS 13
Accounting for liquidation and insolvency.
Concealment of assets is the most frequent irregularity and fraud
worldwide in event of insolvency. /9/. Assets, which are not present on the
balance sheets of the entities in liquidation, cannot be sold out and take part
in the settlement of entity’s liabilities with creditors. It is worth noting that
in many cases such assets are transferred to friends, relatives and business
partners, so that they could not be found in the process of property
liquidation. The results of the inventory count are reflected in line with the
generally accepted rules applicable to all operating undertakings in the
Republic of Bulgaria. In the event that there is no difference between the
actual condition of assets and liabilities and the information in the
accounting system, only a transformation of the closing balance prior to
liquidation into an opening liquidation balance will be carried out.
The applicable AS 13 Accounting for liquidation and insolvency
225

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

requires that certain rules should be observed when doing the
transformation of the balance into a liquidation balance. More specifically,
the rules are as follows:
А) All types of reserves and financial results of the undertaking in
liquidation shall be combined and presented in a single accounting item
under the name of Other Reserves.
B) The subscribed capital of the undertaking in liquidation shall be
transformed into liquidation capital.
C) Derecognition of depreciation accrued to date, concerning assets
which are not going to be used.
D) Transformation of entity’s fixed assets into assets held for sale and
their presentation in a single balance-sheet item Non-current Assets Held
for Sale on the balance sheet.
E) Foreign currency accounts should be transformed in BGN
according to the official currency exchange rate of BNB as at the date of
declaring liquidation.
The opening liquidation balance sheet of the undertaking in
liquidation is made upon completion of the above indicated
transformations.
Operations connected with the liquidation and business activities are
performed in entities declared in liquidation. The operations related with the
liquidation activities are associated with sale of assets and derecognition of
assets, collection of receivables from third parties, repayment of current
liabilities, liquidation costs accrual, etc. The operations associated with
business activities concern finishing of semi-manufactured goods and their
transformation into finished goods, sale of finished goods and recognition
of sales, accruals of depreciation on assets used in the course of business
activities, etc.
One Balance Sheet and two Income Statements are prepared at the
end of the first year after placing the undertaking in liquidation, provided
that the undertaking performs business activities as well. One of the
statements reflects the income and expenses associated with business
activities which continue to be carried out by the liquidator, and the other
one is used to reflect income and expenses associated with the liquidation
itself.
In our point of view, the things that distinguish a liquidation from the
normal business activity and the specific revenues and expenses in
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connection with it, have to be particularly indicated in the Notes to the
Annual Financial Statements. It should be taken into account that
liquidator’s efforts in liquidation are towards the realization of assets and
settlement with creditors. In liquidation, revenues are derived from the sale
of assets (realization of property/assets), and the expenses are associated
with liquidator’s remuneration and costs, employee costs, as well as with
the realization itself. The Notes should also contain information about the
total amount of liabilities at the beginning of liquidation, the amount of
liabilities repaid and the portion of outstanding liabilities presented by types
of contractors at the end of the reporting period.
The preparation of accounting statements for enterprises in
liquidation needs to be regulated in certain accounting standards. Such
standards should contain rules on the recognition and measurement of
company’s assets at liquidation value, recognition and presentation of the
expected costs and gains associated with the disposal of its assets and the
settlement of its liabilities, as well as the necessary disclosures when it is
likely that the entity will not be able to fulfill its liabilities and they have
become payable. The standard AS 13 Accounting for Liquidation and
Insolvency currently applicable in the Republic of Bulgaria can not ensure
the necessary information to creditors. This standard does not contain
guidance on provision of early disclosures when the company is unable to
fulfill its liabilities and they have become payable. AS 13 Accounting for
Liquidation and Insolvency does not also contain guidance when the
liquidation is an imminent event and there is an approved plan for
liquidation.
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У статті розглянуто ефективність ролі антикризового управління у
банківській сфері, доведено необхідність основних шляхів антикризового управління:
бенчмаркінгу та аутсорсингу.
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The article reviews the effectiveness of the role of crisis management in the banking
sector, the necessity of the main ways of crisis management, benchmarking and outsourcing.
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В статье рассмотрена эффективность роли антикризисного управления в
банковской сфере, доказана необходимость основных путей антикризисного
управления: бенчмаркинга и аутсорсинга.
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В період економічних складнощів та політичної неоднозначності
питання стабільної діяльності банківського сектору країни є безумовно
важливим елементом грошово-кредитної політики держави. Саме тому
актуальним та своєчасним питанням є зосередження уваги на
антикризовому управлінні, за допомогою якого можна передбачати,
вчасно "маневрувати" і успішно вирішувати найскладніші проблеми в
банківській структурі управління.
Питання антикризового менеджменту досліджувалися багатьма
вченими, як вітчизняними, так і закордонними. До них належать
Г. Базаров, Ю. Заруба, В. Василенко, З. Шершньова, Л. Лігоненко,
А. Тавасиєв, З. Коротков, А. Томпсон, А. Стрікленд.
У вітчизняній літературі антикризове управління розглядається
як система управління, яка має всебічний характер та направлена як на
попередження, так і на усунення несприятливих для бізнесу явищ, з
використанням наявних ресурсів та потенціалу виживання, або
реалізації спеціальних процедур (таких як санація, реструктуризація,
банкрутство, ліквідація) [1].
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Але, на нашу думку, в даних роботах не достатньо приділено
уваги антикризовому управлінню банківських установ. Тому даний
напрямок дослідження є досить специфічним та актуальним.
Основною метою даної статті обґрунтування потенційних шляхів
підбору та впровадження антикризового управління комерційного
банку.
Важливим напрямком у забезпеченні антикризового управління
банком є необхідність здійснювати ефективне управління ліквідністю
та прибутковістю. Стратегічне завдання, яке мають вирішувати банки
в процесі управління ліквідністю – це необхідність уникати як
дефіциту, так і надлишку ліквідних коштів. Дефіцит призводить до
виникнення ризику втрати ліквідності банку, а надлишок ліквідних
коштів є наслідком нераціонального розміщення коштів і прямим
чинником втрати банком майбутнього прибутку. Саме тому, з метою
уникнення чи хоча б мінімізації ризику незбалансованої ліквідності,
кожний банк зобов'язаний підтримувати оптимальне співвідношення
між рівнем ліквідності та прибутковості, сукупність основних
прийомів, методів і заходів, спрямованих на досягнення якого, мають
бути чітко сформульовані у даній стратегії.
Управління
прибутковістю
передбачає
забезпечення
максимального прибутку та ринкової вартості банку, при одночасному
дотриманні достатнього рівня ліквідності. Для досягнення цього
завдання банк має систематично та жорстко контролювати вартість
залучених ресурсів, розміщувати ресурси за ставками, що
відшкодували б їх вартість та достатню для утримання і розвитку
банку відсоткову маржу, а також дотримуватися розроблених із
власної ініціативи системи лімітів, що обмежують рівень прийнятих
ризиків.
Досить поширеними під час кризи напрямами антикризового
управління є скорочення персоналу з метою оптимізації витрат
банківських установ. Скорочення піде на користь за умови, що
банківська установа дотримуватиметься низки важливих правил. Так,
скорочувати потрібно не окремих людей, а підрозділи, без яких банк
може обійтися в кризовій ситуації. При цьому не слід захоплюватися
масовим скороченням. Важливим є визначення кадрової структури
банку, що найбільшою мірою відповідає ситуації, яка склалася в
ньому. Крім того, під час кризи необхідно зберегти ядро кадрового
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потенціалу організації. Антикризовим заходом може бути і зменшення
тривалості робочого часу. Такий крок має усі шанси стати
ефективним, якщо зменшення буде поступовим. Спочатку можна
скоротити тривалість робочого дня, а потім – тижня. Також доцільним
є проведення переконтрактації персоналу – переукладання контрактів
з урахуванням специфіки кризової ситуації. На період кризи краще
відмовитися від довгострокових контрактів і надати перевагу
контрактам на строк 3–6 місяців.
Також, у якості спеціальних напрямів антикризової політики
банку можуть застосуватись бенчмаркінг та аутсорсінг [6, с. 367].
Існує величезна кількість трактувань поняття бенчмаркінга. Одні
вважають його продуктом еволюційного розвитку концепції
конкурентоздатності [7, с. 53–61], інші – програмою щодо поліпшення
якості та зараховують його до екзотичних продуктів японської бізнеспрактики [8, с. 126]. Практично бенчмаркінг – це альтернативний
метод стратегічного планування, у якому завдання визначаються не
від досягнутого, а на основі аналізу показників конкурентів.
Технологія бенчмаркінга об'єднує в єдину систему розробку стратегії,
галузевий аналіз і аналіз конкурентів.
Бенчмаркінг у банківській системі являє собою мистецтво
виявляти те, що інші банки роблять краще, а також вивчати їхню
роботу. Може здаватися, що мова йде про банальне шпигунство, однак
усе відповідає етиці ведення бізнесу. В основу бенчмаркінга покладена
ідея порівняння діяльності не тільки банків-конкурентів, але і
передових фірм інших галузей. Практика показує, що використання
передового досвіду конкурентів і успішних компаній дозволяє
скоротити витрати, підвищити прибуток і оптимізувати вибір стратегії
діяльності банка.
В Україні з'являються банки, які використовують бенчмаркінг,
але поки їх кількість незначна. Проте всі добре знають, що менеджери
середньої і вищої ланки вступаючи в неформальні відносини з
партнерами чи конкурентами часто використовують кращі досягнення
один одного в себе в компанії.
Як показує досвід, безпосереднє спілкування з колегами дає
найцінніші для бізнесу ідеї і знання, що, як правило, приводить до
впровадження нових форм управління, програмних продуктів,
використанню нових технологій банківській сфері. Найчастіше ця
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категорія людей «пробиває» і впроваджує необхідні перетворення,
якщо керівництво готове до цього. Зацікавлені менеджери – це гарний
потенціал для розвитку банка.
Одним із спеціальних напрямків антикризового управління
банком фігурує – аутсорсинг.
Аутсорсинг (або зовнішній підряд) – це залучення іншої
компанії для здійснення діяльності або процесів, пов'язаних з
виконанням банківських операцій, фінансових послуг або інших
типових послуг, які в іншому випадку виконувалися б самою
організацією [9]. Масштаби аутсорсингу в банках різко зросли в
останні десятиріччя, як реакція на потребу часу в скороченні витрат, а
також у силу того, що зв'язок та інформаційні технології постійно
розвивалися й удосконалювалися.
Сфера
аутсорсингу
в
банках
може
охоплювати
найрізноманітніші сфери – від допоміжних (прибирання офісів і
територій, охорона, бібліотека, санаторний комплекс, медичне
обслуговування) до основних (залучення клієнтів, підбір персоналу,
оцінка кредитних заявок, розробка стратегії, інформаційні технології,
маркетингові заходи).
Варто відзначити, що кредитна організація повинна управляти
ризиками, пов'язаними з аутсорсингом, і здійснювати моніторинг
делегованих функцій і операцій. Сюди включається і регулярна оцінка
сервісу на основі конкретних критеріїв. Аналіз ризиків аутсорсингу
повинен проводитися операційними підрозділами банку із залученням
внутрішнього аудиту. Такий аналіз слід проводити як у момент
прийняття рішення про делегування та виборі підрядника, так і в разі
істотних змін у характеристик ризиків. При цьому необхідно
враховувати, як буде відбуватися інтеграція аутсорсингу із загальною
системою управління ризиками в банку.
Таким чином, висока ймовірність виникнення кризових явищ у
процесі діяльності банку зумовлює необхідність впровадження
спеціалізованих напрямів мінімізації їх розвитку та нейтралізації. На
нашу думку, напрямами такої мінімізації повинно стати антикризове
управління банком через впровадження аутсорсингу та бенчмаркінгу,
так як дані шляхи дозволяють оперативно та максимально ефективно
нейтралізувати кризу банківської установи.
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ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРІВ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У статті досліджено необхідність та особливості виділення центрів
відповідальності, специфіка організації управлінського обліку в розрізі передбачених
центрів.
Ключові слова: центр відповідальності, управлінський облік, планування,
організація обліку, управління.
In the article the necessity and features of the allocation responsibility centers, the
specificity of the organization of management accounting in the context provided by the
centers.
Keywords: center responsibilities, management accounting, planning, organization
of accounting, management.
В статье исследовано необходимость и особенности выделения центров
ответственности, специфические особенности организации управленческого учета в
разрезе предусмотренных центров.
Ключевые слова: центр ответственности, управленческий учет,
планирование, организация учета, управление.

Усім вимогам управління в центрах відповідальності відповідає
управлінський облік. Головним завданням управлінського обліку на
підприємстві є надання зацікавленим особам інформації, на основі якої
вони приймають рішення, підвищують ефективність і продуктивність
поточних операцій.
На сьогоднішній день однією з основних проблем
управлінського обліку є підвищення повноти отримуваної інформації.
Центри відповідальності є на кожному підприємстві. Від того на
скільки раціонально організована їх взаємодія, чи буде якісною і
доцільною інформація, що подається ними у звітах, залежить
ефективність діяльності усього підприємства
Велику увагу проблемам організації обліку за центрами
відповідальності приділили вчені: Івашкевич В.Б., Голов С.Ф.,
Нападовська Л.В., Сопко В.В., Хомин П.Я., Чумаченко М.Г. та ін.
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Вперше концепцію обліку витрат за «центрами відповідальності»
сформулював Джон А. Хіггінс. З роками ряд провідних іноземних
науковців поглиблювали та вдосконалювали цю концепцію. Проте, на
сьогоднішній день не врегульованими залишається ще цілий ряд
питань обліку витрат і доходів за центрами відповідальності
Дослідження особливостей виділення центрів відповідальності
на підприємствах та організації управлінського обліку в їх розрізі.
У центрі цієї проблеми стоїть питання її деталізації. Виникає
гостра необхідність у створенні можливостей отримання інформації не
лише за певними блоками, але і за складовими їх частинами, а у
випадку необхідності – за конкретними технологічними операціями.
Основними користувачами деталізованої інформації є цехи, ділянки і
бригади, а в окремих випадках – підприємство.
При розрахунку ступеня деталізації інформації обов’язково
необхідно враховувати принцип «витрати-вигода»: дохід отриманий
від дії (операції) обов’язково повинен перевищувати витрати, що були
понесенні при його отриманні.
Будь-яка інформація, що збирається підприємством, повинна
бути релевантною, в іншому випадку керівник повинен відмовитись
від такої інформації, оскільки її отримання є недоцільним і приносить
збитки підприємству.
Основою обліку за центрами відповідальності є закріплення
витрат і доходів за керівниками різних рівнів і систематичний
контроль за виконанням ними затверджених бюджетів.
С.Ф. Голов виділяє наступні принципи, на основі яких повинна
створюватись ефективна система обліку за центрами відповідальності:
- менеджери відповідають тільки за ту діяльність, що перебуває
під їхнім контролем;
- менеджери беруть участь у визначенні цілей, за якими
оцінюватиметься їхня діяльність;
- менеджери намагаються досягти поставленої перед ними та
їхніми підрозділами мети;
- чітка визначеність ролі обліку в системі заохочення
працівників;
- звіти про виконання бюджетів складаються регулярно і
використовуються практично для оцінки діяльності центрів
відповідальності [1].
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Ще один, не менш важливий, принцип – персоніфікація
облікових документів, тобто зазначення в документах керівника, який
відповідає за конкретні статті витрат і доходів.
Організація системи управлінського обліку за центрами
відповідальності дає можливість вирішити два основні завдання
управлінського обліку:
1. забезпечити контроль за ефективною роботою окремих
підрозділів для зіставлення отриманих доходів і витрат по кожному з
них;
2. підвищити точність та ступінь деталізації облікових даних,
процесу калькулювання собівартості продукції, особливо на тих
підприємствах, які мають ―універсальний характер‖ і випускають
великий асортимент продукції.
Із впровадженням даної системи особливої ваги набуває така
функція управлінського обліку як стимулювання результатів
діяльності персоналу.
При визначенні центрів відповідальності слід дотримуватися
вимог:
- у центрі відповідальності обов’язково визначається особа, яка
несе відповідальність за діяльність центру;
- для основних видів витрат підприємства визначається центр
відповідальності, де ці витрати є прямими, тобто на центри
відповідальності доцільно відносити тільки прямі витрати;
- для кожного центру відповідальності визначаються показники
його діяльності, менеджери беруть участь у визначені показників, які
знаходяться під їх контролем;
- для кожного центру відповідальності проводиться розробка та
затвердження бюджету;
- для кожного центру відповідальності встановлюються терміни
звітності;
- для кожного центру відповідальності встановлюються
трансфертні ціни на його продукцію;
- регулярно визначаються відхилення від бюджету та
аналізуються їх причини;
- здійснюється
стимулювання
діяльності
центрів
відповідальності.
Для ефективного функціонування центрів відповідальності
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необхідно всі аспекти їх діяльності затвердити у внутрішньому
документі, що затверджується керівником.
Розглядаючи систему обліку за центрами відповідальності, вчені
звертають увагу на її особливості та важливість ефективного
функціонування, але їх погляди мають суперечливий характер.
Ф.Ф. Бутинець дає наступне визначення обліку за центрами
відповідальності: «це система обліку, в якій передбачається складання
звітів за даними порівняння кошторисних (стандартних) показників з
фактичними». Основним завданням даної системи є забезпечення
прямого і зворотнього зв’язку різних рівнів управління, тобто обмін
інформацією в управлінській підсистемі суб’єкта господарювання [2].
В.С. Лень розглядає облік за центрами відповідальності як
систему бухгалтерського обліку, яка забезпечує відображення,
накопичення, аналіз і представлення інформації про витрати і
результати і дає змогу оцінювати діяльність окремих центрів
відповідальності та їх керівників. Відсутність такої системи обліку на
підприємствах називається однією з основних причин їх незадовільної
роботи[3].
На відміну від попереднього твердження, О.П. Гаценко вважає
облік
за
центрами
відповідальністю
вже
«управлінськобухгалтерською системою», а головним завданням її є «обробка
планової і фактичної бухгалтерської інформації про входи (витрати) і
виходи (результати) центру відповідальності». Також, робиться акцент
на тому, що за даного обліку увага акцентується на витратах і доходах
окремого підрозділу, а не виду діяльності, продуктах, замовленнях чи
програмах [4].
Л.В. Нападовська, розглядаючи перспективи розвитку обліку на
підприємствах, робить висновок, що майбутнє має належати не
бухгалтерському (фінансовому) обліку, а децентралізованому
(управлінському) обліку. А управлінський облік має здійснюватись за
центрами відповідальності. Тобто, управлінський облік і облік за
центрами відповідальності ототожнюється [5].
Аналізуючи всі вище наведені погляди варто звернути увагу на
те, що серед науковців не має єдності не лише в питанні визначення
поняття «облік за центрами відповідальності», але й і у тому, що є
його основним завданням і на що він повинен бути орієнтованим.
Облік за центрами відповідальності розглядається і як система
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бухгалтерського обліку, і як елемент управлінського обліку, і як
власне сам управлінський облік.
Ведення обліку результатів діяльності за центрами
відповідальності потребує значного перегляду методики обліку, що
існує на сьогодні. Методика обліку результатів діяльності за центрами
відповідальності повинна бути побудована так, щоб задовольняти як
потреби бухгалтерського, так і потреби управлінського обліку.
Основною ціллю методики є така побудова обліку, яка дасть
можливість отримання інформації для потреб аналізу та своєчасного
прийняття управлінських рішень.
Методика ведення управлінського обліку у вітчизняній практиці
на українських підприємствах недостатньо розроблена, відсутня
нормативно-правова база з ведення управлінського обліку. В Законі
України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖
наводиться лише визначення управлінського обліку: це система
обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для
внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством [6]. В
даному визначенні управлінський облік розглядається як тотожність
внутрішньогосподарському, хоча на даному етапі розвитку ринкової
економіки його завдання стали більш ширшими.
У більш широкому розумінні метою управлінського обліку є
забезпечення менеджерів інформацією, яка надає можливості
примножити капітал її власникам.
Система організації обліку за центрами відповідальності
повинна задовольняти наступні вимоги:
- інформацію необхідно подавати своєчасно;
- інформація має бути в повному обсязі;
- вигляд, у якому буде отримуватись інформація повинен бути
легким для сприйняття;
- окремі показники фінансової звітності повинні формуватись
вже у підрозділах підприємства (центрах відповідальності);
- можливістю оцінки ефективності прийнятого рішення;
- повинні бути розроблені схеми передачі інформації між
керівниками різних рівнів, тобто: хто, кому, коли і яку інформацію має
подавати.
На точку зору переважної більшості авторів центри
відповідальності є об’єктами управлінського обліку. Цих поглядів
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притримуються ті науковці, які схиляються до розподілу
бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський. На їх думку
об’єкти управлінського обліку більш конкретизовані ніж у
фінансовому: ними можуть бути підрозділ підприємства (центр
відповідальності), сегмент діяльності, ринок збуту, виробнича
операція, вид або одиниця продукції, інші локальні елементи
діяльності підприємства.
Якщо розглядати управлінський облік як управління витратами
підприємства, то можна зробити висновок, що центри відповідальності
дійсно є об’єктами управлінського обліку, оскільки планування, аналіз
і оцінювання діяльності проводиться в розрізі підрозділів
підприємства. Якщо ж розглядати управлінський облік як весь,
загальний облік, що ведеться на підприємстві з метою отримання
інформації для прийняття управлінських рішень, то центри
відповідальності можна визначати як об’єкти планування, аналізу і
звітності.
Щодо створення на підприємствах центрів відповідальності, то
основним принципом, якого необхідно дотримуватись, є принцип
подібності структури витрат, що означає їх діяльність на основі
однакових калькуляцій, однакових стандартів, нормативів.
Облік за центрами відповідальності є набагато складнішою і
багатограннішою
системою
ніж
його
досі
розглядали.
Використовувані визначення даного поняття охоплюють лише частину
тієї діяльності, що належить обліку за центрами відповідальності.
Оскільки неможливо розглядати окремо розрахунок планових завдань
для центрів відповідальності, розробку бюджетів для них, облік їх
діяльності, поточний контроль, звітність підрозділів і оцінку
результатів діяльності як центру відповідальності так і його керівника.
Це все повинно виконуватись в комплексі.
При застосуванні даної системи обліку важливу роль починає
відігравати його соціальна складова: прибуток перестає бути
основною метою діяльності підприємства, більше уваги приділяється
задоволенню потреб керівників підрозділів у проявленні і рості своїх
професійних навиків, зростає мотивація працівників у виконанні
планових завдань шляхом їх стимулювання.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ
В статье рассмотрены основные характеристики обязательного
страхования автогражданской ответственности в России, США и Германии. Автор
уделяет внимание истории возникновения данного вида страхования. Кроме того,
проведен сравнительный анализ лимитов страховых выплат в трех странах, включая
Россию.
Ключевые слова: зарубежный опыт, история страхования, ОСАГО,
страхование ответственности, страховые выплаты.
The study includes the main aspects of compulsory insurance of civil liability of
vehicle owners in Russia, the USA and Germany. The author pays attention to the history of
this type of insurance. In addition, a comparative analysis of the limits of insurance
payments in these three countries, including Russia, is given.
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У статті розглянуті основні характеристики обов'язкового страхування
автоцивільної відповідальності в Росії, США та Німеччини. Автор приділяє увагу
історії виникнення даного виду страхування. Крім того, проведено порівняльний
аналіз лімітів страхових виплат у трьох країнах, включаючи Росію.
Ключові слова: зарубіжний досвід, історія страхування, ОСАГО, страхування
відповідальності, страхові виплати.

Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в последние годы приобретает все
большую распространенность как в России, так и за рубежом. С
каждым годом количество автовладельцев неуклонно растет.
Например, в России в 2010 году хотя бы 1 автомобиль имели 37%
семей, а в 2013 году этот показатель вырос до отметки 47%. В США,
одной из лидирующих стран по количеству автомобилей, показатель
2010 года был равен 79%, а в 2013 году он возрос до 80,9% [10].
Вместе с количеством автомобилей растет и количество заключенных
договоров ОСАГО, ведь этот вид страхования является обязательным.
Что же такое ОСАГО? Обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
–
это
вид страхования
ответственности,
при
котором объектом
страхования являются
имущественные
интересы,
связанные
с риском гражданской
ответственности владельца
транспортного
средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при
использовании транспортного средства [3].
Обратимся к истории возникновения обязательного страхования
автогражданской ответственности. Начало этого вида страхования
было положено в США, а именно в штате Массачусетс.
Необходимость введения ОСАГО была связана с резким увеличением
количества автомобилей после запуска конвейера Генри Форда.
Поэтому в 1925 году штат Массачусетс устанавливает обязательность
для страхования автогражданской ответственности. Примеру
Массачусетса следуют и другие штаты. В Европе страхование
автогражданской ответственности приобретает обязательный характер
лишь в 1950-е годы, и 1 января 1953 года вступает в силу Соглашение
о «Зелѐной карте», принятое Советом Международной системы
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страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств. В плане страхования автогражданской ответственности
Россия сильно отстала от западных стран. Эта проблема обсуждалась
еще в 1960-е годы, но так и осталась нерешенной. К ней вернулись в
1993-1994 годах, когда в Государственную Думу стали поступать
различные версии соответствующего законопроекта. Но проблема
снова осталась без должного внимания. В итоге в нашей стране
ОСАГО было принято лишь 1 июля 2003 года со вступлением в силу
Федерального закона № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств». Следует помнить, что во всех странах ОСАГО
вводилось как социальная мера, направленная на создание
финансовых гарантий возмещения ущерба, причинѐнного владельцами
транспортных
средств
и
как
финансовый
инструмент
повышения безопасности дорожного движения.
Как
говорилось
выше, объектом ОСАГО являются
имущественные
интересы,
связанные
с риском гражданской
ответственности владельца
транспортного
средства.
Следует
различать следующие субъекты ОСАГО:
Страховщики — страховые организации, которые вправе
осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в соответствии с разрешением
(лицензией), выданным федеральным органом исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. На май 2014 года
таких страховщиков в России 101, все они являются страховыми
компаниями. Еще 112 компаний в разное время были исключены из
системы ОСАГО (исключены из РСА, сдали лицензию либо их
лицензии были отозваны).
Страхователи — лица, заключившие со страховщиком договор
обязательного страхования. Так как контроль за наличием страхового
полиса и его действительностью предусмотрен на многих стадиях
использования автотранспорта, охват страхового поля здесь
приближается к 100%. Исключения могут составлять лица, не
успевшие перезаключить договор страхования и нарушители,
подделывающие страховые полисы.
Выгодоприобретатели — третьи лица, которым был причинѐн
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ущерб в автомобильной аварии.
Страховые посредники — агенты и брокеры [3].
Среди
субъектов
ОСАГО
в
России
выделяют
и
Профессиональное объединение страховщиков — Российский Союз
Автостраховщиков (РСА), аккумулирующий средства резервов
гарантий и текущих компенсационных выплат и осуществляющий
компенсационные выплаты.
Государственное
регулирование
ОСАГО
в
России
осуществляет Правительство
России, Министерство
финансов
Российской
Федерации и Банк
России,
надзорно-контрольные
функции — государственный орган страхового надзора. С 1 сентября
2013 года эти функции перешли к ЦБ РФ, ранее, с 4 марта 2011 года
государственный страховой надзор осуществляла ФСФР, с 9 марта
2004 года - ФССН, еще ранее - Департамент страхового надзора
Минфина РФ. Часть контрольных функций передана РСА как
саморегулируемой организации страховщиков ОСАГО.
Страховые тарифы по данному
виду
страхования
устанавливаются Правительством Российской Федерации. Впервые
они были установлены Постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 мая 2003 года № 264. Впоследствии их
корректировали несколько раз, однако абсолютная величина базового
страхового тарифа для большинства транспортных средств оставалась
неизменной. В июле 2014 года Государственная Дума приняла
законопроект, который содержал объемный пакет поправок в закон об
ОСАГО. Позже, также в июле того же года, этот законопроект был
одобрен Советом Федерации и подписан президентом В. В. Путиным.
При расчѐте страхового тарифа базовая ставка умножается на
некоторый набор поправочных коэффициентов. На итоговый размер
страховой премии влияют мощность двигателя автомобиля, место его
регистрации, количество водителей, их возраст и стаж. Повышающие
коэффициенты, установленные для водителей в возрасте до 22 лет, или
со стажем вождения до 3 лет, увеличивают размер страховой премии
до 80%. Законопроект 2014 года предусматривает следующие
основные поправки:
Повышение лимита выплат по ущербу имуществу с 120 000 до
400 000 руб. с 1 октября 2014 г.
Повышение лимитов выплат по причинению вреда жизни и
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здоровью со 160 000 до 500 000 руб. с 1 апреля 2015 г.
Увеличение тарифов на 25% [2].
Теперь обратимся к структуре ОСАГО в стране-лидере
автострахования – США. Практически в каждом штате автомобильное
страхование является обязательным в части гражданской
ответственности. Следует отметить, что в США федеральное
законодательство в области страхования отсутствует, и регулирование
данной сферы деятельности осуществляется на уровне штатов,
поэтому выделяют две группы штатов: At Fault, где ущерб
пострадавшей стороне компенсирует страховка виновника аварии
(например, Калифорния) и No Fault, где вне зависимости от
обстоятельств ДТП ущерб возмещает страховая компания
пострадавшей стороны (например, Аризона). Величина покрытия
варьируется в зависимости от законодательства, действующего на
территории штата. К примеру, в Калифорниии эти цифры составляют
до 15000 долларов на одного пострадавшего и до 30000 долларов на
большее число. Предусматривается также и ответственность за
повреждение чьей-либо собственности в результате ДТП — 5000
долларов. Стоимость автомобильной страховки в американских
компаниях зависит от многих фактров, в том числе — ежедневного
пробега автомобиля, его марки, возраста и стажа водителя, страховой
истории. Цена полиса в большей мере зависит от стоимости
транспортного средства, нежели от его мощности, как в России.
Автострахование на территории Соединенных Штатов Америки
обеспечивает весьма надежную защиту клиента страховой компании.
В то же время, уделяется пристальное внимание к обстоятельствам,
при которых произошло ДТП. Страховщики тщательно анализируют,
относится ли случай к категории страховых и лишь при уверенности в
этом покрывают расходы [9].
Следует рассмотреть особенности ОСАГО и в одной из наиболее
развитых стран Европы – Германии. Страхование автогражданской
ответственности в Германии, как и в большинстве других стран
Европы, обязательно. В первую очередь, сумма страхового взноса
зависит от стажа водителя. На стоимость страховки влияет также
место эксплуатации ТС. Но здесь ключевую роль играет не только
плотность населения, как в Российском ОСАГО, но и статистика
аварий. Поэтому для одного и того же авто тариф в
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полуторамиллионном Мюнхене такой же, как и в маленьком городке
Веймар, в котором статистика аварий нисколько не уступает
мюнхенской. Еще один фактор, определяющий сумму страхового
взноса, это годовой пробег автомобиля: с увеличением пробега
возрастает и сумма взноса. Уделяется внимание полу водителя – для
женщин стоимость ОСАГО в Германии немного меньше, чем для
мужчин. В целом, стоимость страховки в Германии может доходить до
550- 750 евро в год. Немалыми являются и страховые суммы по
ОСАГО. При причинении вреда жизни и здоровью в случае ДТП
страховая компания выплачивает до 2,5 млн. евро для одного
пострадавшего. Выплаты «по железу» достигают 500 000 евро. В
Германии ОСАГО предусматривает и нематериальные потери в случае
ДТП (ущерб от боли и страдания), выплаты по ним достигают 50 000
евро.
Следует
отметить,
что
особенностью
страхования
автогражданской ответственности в Германии является надежность, а
также высокая степень доверия к водителю [8].
Подведем итог вышесказанному. Сравним лимиты страховых
выплат в России, США и Германии (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение страховых выплат по ОСАГО в России, США и Германии в
2014 году в рублях14
Страна
Россия
США
Германия

Лимит выплат по причинению
вреда жизни и здоровью на 1
пострадавшего
500 000
852 500
148 000 000

Лимит выплат по
причинению вреда
имуществу
400 000
279 000
30 000 000

Проанализировав таблицу 1 можно сделать вывод, что наиболее
надежным является ОСАГО в Германии, так как выплаты по этому
виду страхования в разы больше, чем в России и США. Россия в
значительной степени «отстает» от других стран по размеру страховых
выплат при причинении вреда здоровью и жизни.
Так как с 1 апреля 2015 года лимит выплат по причинению вреда
жизни и здоровью в России увеличен до 500 000 руб. на 1
пострадавшего,
можно
сделать
вывод,
что
страхование
14

По курсу валют ЦБ РФ на 29.05.2014г.
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автогражданской ответственности в России наконец-то приближается
к стандартам экономически развитых и лидирующих в этой области
стран. Несмотря на то, что вместе с ростом страховых сумм растут и
тарифы по ОСАГО, этот вид страхования останется востребованным с
силу своей обязательности и социальной значимости.
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УПРАВЛIННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
Управління грошовими потоками є інструментом, за допомогою якого можна
досягти бажаного результату контролю діяльності підприємства. Ефективно
організовані грошові потоки виступають найважливішим ланкою ланцюга
функціонування його фінансової системи в цілому. У статті проведено аналіз
управління грошовими потоками на прикладі ВАТ «Ламзурь», виявлено проблеми і
запропоновані рекомендації для поліпшення управління грошовими потоками
підприємства.
Ключові слова: управління грошовими потоками, приплив, відтік, зобов'язання,
поточна діяльність, прочая діяльність.
Cash flow management is a tool with which you can achieve the desired result of
control of the company. Efficiently organize cash flows are an important link in the chain
operation of its financial system as a whole. The article analyzes the cash flow management
on the example of "Lamzur" identify problems and propose recommendations to improve the
management of cash flows of the enterprise.
Keywords: cash flow management, inflows, outflows, liabilities, current activities,
other activities.
Управление денежными потоками является инструментом, при помощи
которого можно достичь желаемого результата контроля деятельности
предприятия.
Эффективно
организованные денежные
потоки выступают
важнейшим звеном цепи функционирования его финансовой системы в целом. В
статье проведен анализ управления денежными потоками на примере ОАО
«Ламзурь», выявлены проблемы и предложены рекомендации для улучшения
управления денежными потоками предприятия.
Ключевые слова: управление денежными потоками, приток, отток,
обязательства, текущая деятельность, прочая деятельность.

В современных условиях каждое предприятие самостоятельно
выбирает тактику и стратегию развития.
Самофинансирование,
которое обеспечивает его финансовую устойчивость, является одной
из первоочередных задач любого предприятия, которое достигается в
основном за счет получения прибыли. Управление денежными
потоками является необходимым инструментом получения прибыли.
Эффективно
организованные
денежные
потоки
выступают
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важнейшим звеном финансовой системы предприятия. Знание и
правильное использование современных механизмов, методов и
принципов организации и эффективного управления денежными
потоками
позволяют
осуществлять
самостоятельное
самофинансирование деятельности предприятия и не привлекать
сторонних кредитов, что обеспечивает его переход к новому качеству
экономического развития [4, с.36].
В статье проведен анализ управления денежными потоками
ОАО «Ламзурь».
Для того чтобы выяснить какому типу политики в управлении
денежными потоками придерживается ОАО «Ламзурь», рассмотрим
основные этапы управления денежными средствами.
Таблица 1
Динамика поступления денежных средств в организацию
за 2012 – 2014 гг.

Темп
прироста,
%
5,6
-5,6
69,5

-0,1

Асб.
откл., тыс.
руб.
-746946
-907058
-1669038

-15034

%
663,1
336,4
1100

00,5

Тыс. руб.
2394559
1383510
3797588

19519

%
555,6
442,8

11,6

Тыс. руб.
2889664
45041

Изменения,
+,-

1100

100

2014 г

2263452

442

Итого поступлений
денежных средств

2013 г

5198157

%
?57,5

2290568

0,6

Поступления от
финансовых
операций

5466626

Поступления от
инвестиционных
операций

3141505

Поступления от
текущих операций

34553

Источник
денежных средств

Тыс. руб.

2012 г
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1 Этап - этап формирования политики управления потоками.
Данный этап начинается с анализа состояния денежных потоков за
предыдущие периоды. Анализ проводится для того, чтобы стало ясно,
откуда поступают денежные средства, из каких источников, какую
роль играет тот или иной источник.
Следует отметить, что основную долю поступлений составляют
средства от текущей деятельности, т. е. от продажи готовой
продукции. Наименьший удельный вес поступлений денежных
средств наблюдается от инвестиционной деятельности.
2 этап - формирование политики управления денежными
потоками (консервативный, умеренный, агрессивный).
Итак, руководство ОАО «Ламзурь» придерживается в своем
руководстве консервативной политики управления денежными
потоками, которая характеризуется сведением к минимуму объемов
привлеченных денежных средств из заемных источников.
3 этап - выбор методов и направлений оптимизации денежных
потоков, гарантирующих реализацию выбранной ранее политики
управления.
Следующий этап включает в себя планирование денежных
потоков в виде прогноза.
Последний, пятый этап представляет собой эффективный
контроль реализации выбранной политики управления денежными
потоками.
Управление денежными потоками в ОАО «Ламзурь» возложено
на специалистов финансово – экономической службы, а именно
бухгалтерию. Первоначально вся информация о денежных потоках
учитывается в бухгалтерии, а затем распределяется по другим
подразделениям.
Разумное распределение потоков денежных средств приводит к
созданию бесперебойных производственных циклов ОАО «Ламзурь» и
способствует росту объемов готовой продукции. В тоже время
несоблюдение графика платежей негативно отражается на создании запасов
сырья и материалов, качестве выпускаемой продукции и ее сбыта, а также
положении ОАО «Ламзурь» на рынке в целом. Приток денежных средств,
который способен покрыть обязательства компании, является основным
условием ее финансовой стабильности, обратная ситуация говорит о
серьезных финансовых трудностях. Следует отметить, что значительное
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Относит.
отклонение 2014
года от 2012
года, (+,-)

Денежные
средства

Абсолют.
отклонение 2014
года от 2012
года, (+,-)

превышение количества денежных средств над обязательствами позволяет
сделать вывод об упущенных возможностях их выгодного размещения с
целью получения дополнительного дохода от прочих источников.
В таблице 2 содержатся показатели, отражающие движение денежных
средств организации за 2012 - 2014 гг.
Анализируя данную таблицу, можно с уверенностью сказать, что
предприятие работает с профицитом денежных средств: в 2012 году –
169789 тыс. руб., в 2013 году – 124046 тыс. руб., в 2014 году – 469552 тыс.
руб., что привело ОАО «Ламзурь» к снижению просроченной
задолженности предприятия поставщикам, персоналу, бюджету, в
результате чего сократилась продолжительность финансового цикла и
увеличилась рентабельность капитала.
Таблица 2
Поступления и платежи ОАО «Ламзурь» от текущей деятельности
за 2012 – 2014 гг., тыс. руб.

2837289

2443794

1918449

-918840

-32,4

94705

112560

16111

-78594

-83,0

3141505

2889664

2394559

-746946

-23,8

2012 год

2013 год

2014 год

Поступления
Средства от
покупателей
и заказчиков
Прочие
доходы
Итого
поступлений

Платежи
Оплата
приобретенн
ых товаров,
работ, услуг
На оплату
труда
Расчеты по
налогам

2541816

2091520

1431251

-1110565

-43,7

167460

254728

232654

65194

38,9

35412

129434

143099

107687

304,1
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Продолжение табл. 2
На выплату
процентов,
дивидендов
Прочие
расходы
Итого
платежей

46711

84680

59700

11189

27,8

180317

205256

58303

-122014

-67,7

2971716

2765618

1925007

-1046709

-35,2

Рассматривая расходы денежных средств по текущей
деятельности можно наблюдать их снижение за счет расчетов с
поставщиками и подрядчиками за предоставленные материалы,
работы и услуги (на 1110565 тыс. руб. за весь анализируемый период
или на 43,7%). Этому могло способствовать снижение объемов
покупаемых товаров, работ, услуг, сырья и материалов. Расходы
денежных средств на оплату труда увеличились в 2014 году на 65194
тыс. руб. или на 38,9% по сравнению с 2012 годом. Этому
способствовало рост расходов на оплату труда персонала предприятия
в 2014 году и перерасчета заработной платы.
Таким образом, по всем статьям расходования денежных средств
ОАО «Ламзурь» за 2012 – 2014 гг. можно наблюдать снижение сумм
расходов на 1046709 тыс. руб. или 35,2%, что нежелательно для
стабильного финансового состояния предприятия.
Анализируя значения показателей притока и оттока денежных
средств от
текущей деятельности, можно сделать вывод об
имеющемся превышении притока над оттоком. Это будем считать
положительным фактом, так как именно текущая (основная)
деятельность должна обеспечивать достаточность денежных средств
для осуществления операций по финансовой и инвестиционной. В
2014 году ОАО «Ламзурь» смогло существенно увеличить количество
операций в финансовой и инвестиционной областях деятельности за
счет не превышения оттока денежных средств над притоком по
текущей деятельности.
Денежные средства, полученные ОАО «Ламзурь» от прочей
деятельности подразделяются на денежные средства, полученные от
инвестиционной деятельности и денежные средства, полученные от
финансовой деятельности. Подробнее с составом и структурой этих
денежных потоков рассмотрим в таблице 3.
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Таблица 3
Денежные средства ОАО «Ламзурь», полученные от прочей
деятельности за 2012 – 2014 года, тыс. руб.
Денежные средства

2012 год

2013 год

2014 год

Денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности
Выручка от продажи основных
средств и иных внеоборотных
913
9301
1373
активов
Полученные проценты
2258
2529
2547
Поступления от погашения
займов, предоставленных другим
17250
1436
15599
организациям
Приобретение ценных бумаг и
31775
иных финансовых вложений
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности
Поступление займов и кредитов,
2290568
2263452
1383510
предоставленных организациям

Таким образом, из таблицы 3 видно, что ОАО «Ламзурь» ведет
продуманную инвестиционную политику, т. к. продажа основных
средств в 2014 году увеличилась 460 тыс. руб. В 2013 году, были
совершены покупки ценных бумаг и произведены финансовые
вложения в материальные ценности. Рассматривая финансовую
сторону движения денежных средств стоит отметить, что ОАО
«Ламзурь» имеет долгосрочную кредиторскую задолженность и
предоставляет денежные средства в долгосрочное пользование другим
предприятиям.
В 2013-2014 гг. в ОАО «Ламзурь» наблюдается снижение
активности по финансовой деятельности, приток денежных средств по
которой снизился в 2014 году по сравнению с 2012 г. на 90708 тыс.
руб. (меньше на 39,5%) . Показатель притока денежных средств
говорит об относительном снижении активности деятельности
организации в области финансовых операций. При такой тенденции
величина оттока денежных средств от финансовых операций в 2014 г.
превысила их приток на 212574 тыс. руб.
Анализируя данную ситуацию и сравнивая значения показателей
отрицательного и положительного денежных потоков, можно сделать
вывод, что снижение объема оттока денежных средств стало
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следствием снижения объемов производственно-хозяйственной
деятельности ОАО «Ламзурь».
Таким образом, организации необходимо скорректировать
управление денежными потоками, которое позволит более эффективно
использовать денежные средства, не допуская ситуации их излишнего
накопления или дефицита в отдельные временные промежутки.
Для корректировки процесса управления денежными потоками
приоритетными направлениями должны стать:
1. Работа с дебиторами. Длительное временя в структуре
оборотных активов большую долю занимала просроченная
дебиторская задолженность. Списание дебиторской задолженности во
многом определило убыточность основной деятельности предприятия
в 2014 г.
2. Прогноз стоимости привлечения кредитных финансовых
средств и условий предоставления кредитов в различных банках ввиду
низкой способности предприятия генерировать денежные потоки.
К мероприятиям, которые должны осуществляться данным
предприятием постоянно, следует отнести:
1. Анализ доходов, который включает в себя:
― мониторинг структуры потребителей с определением списка
потребителей, имеющих долю более 1 %;
― оценка платежной дисциплины (по каждому крупному
потребителю за последний квартал с указанием доли оплаты и средней
величины периода времени от момента отгрузки до момента оплаты).
2. Анализ основных статей затрат (с долей, превышающей 1
%), динамики величин этих затрат за последний квартал и
обоснование этих текущих величин.
3. Анализ существующей кредиторской задолженности:
― расшифровка крупной задолженности по кредиторам по
таким критериям как дата возникновения, сумма задолженности с
учетом штрафов и пеней;
― анализ причин возникновения просроченной задолженности.
4. Анализ существующей дебиторской задолженности:
― расшифровка крупной дебиторской задолженности по таким
критериям как дата и основание возникновения,
сумма
задолженности, дата погашения по договору;
― оценка перспектив возврата задолженности с каждого
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дебитора.
Также целесообразно внедрить комплексную систему
бюджетирования на предприятии в совокупности с предложенными
рекомендациями, что также окажет положительное влияние на
процесс управления денежными потоками. Следует помнить, что
процедуру прогнозирования движения денежных средств необходимо
осуществлять по следующим этапам: прогноз поступления денежных
средств в расчетном периоде, прогноз оттока денежных средств в
расчетном периоде, вычисление чистого денежного потока (излишка
или недостатка денежных средств) в предстоящем периоде,
определение перспективных источников финансирования в расчетном
периоде.
Проанализировав и оценив состояние денежных потоков ОАО
«Ламзурь», необходимо разработать и обосновать решения по
эффективному использованию денежных потоков. В ходе анализа
было выяснено, что в организации нет устойчивого состояния, то есть
временами преобладает дефицит денежных средств, а иногда имеются
свободные денежные средства. Поэтому для того, чтобы была
относительная стабильность, а не резкие скачки, попытаемся
разработать комплекс мероприятий по эффективному использованию
денежных средств и ускорению их оборачиваемости.
Для характеристики сложившихся в ОАО «Ламзурь» принципов
управления денежными потоками используются результаты анализа
структуры бухгалтерского баланса, показателей оборачиваемости
наиболее ликвидных активов и пассивов.
Закупки на долгий срок вперед целесообразно осуществлять в
том случае, если с приобретением или поставкой могут наблюдаться
проблемы. Принципиально важно определить и придерживаться
минимально приемлемого периода закупки материалов.
Затоваривание склада готовой продукции, большой объем
незавершенного производства и запасов является показателем того,
что производственные планы формируются без ориентации на объемы
продаж: произвели продукции больше, чем смогли продать, связав
денежные средства в оборотных активах.
Усилия по своевременному востребованию задолженности
дебиторов ОАО «Ламзурь» также способ оптимизировать финансовое
состояние. К организационным мерам оптимизации дебиторской
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задолженности можно отнести постановку процедуры контроля
выставленных счетов-фактур (список покупателей, дата выставления
счета, установленная дата оплаты счета, ответственное лицо за
контакт с покупателем от предприятия).
Высокий динамизм денежных потоков предприятия и их
зависимость от внешних факторов определяют необходимость
разработки планового финансового документа, который позволит
обеспечить ежедневное управление поступлением и расходованием
денежных средств предприятия. Платежный календарь принято
считать этим плановым документом.
При разработке платежного календаря главной целью ставится
определение конкретных сроков поступления денежных средств и
платежей предприятия, а также доведение этих сроков
непосредственных исполнителей в форме плановых заданий. С
ориентацией на эту цель платежный календарь определяют как «план
платежей точной даты».
Таким образом, на основе проведенного исследования по
эффективности управления денежными потоками ОАО «Ламзурь»
можно предложить следующие рекомендации по улучшению
управления денежными потоками:
― увеличить коэффициент ликвидности до нормального
значения, что обеспечит организации достаточную ликвидность;
― постараться снизить долю дебиторской задолженности в
составе активов;
― получение большего объема прибыли от основной
деятельности;
― направлять свободные денежные средства на финансовую
деятельность, так как организация практически не занимается
финансовой
деятельностью,
которая
при
определенных
обстоятельствах могла бы приносить дополнительную прибыль.
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ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ
У статті досліджено теоретичні основи формування стратегії сталого
розвитку агропродовольчого комплексу країни. Визначено основні передумови та
проблеми розвитку.
Ключові слова: агропродовольчий комплекс, узгоджений розвиток, аграрне
виробництво, організаційно-економічний механізм, продовольча безпека.
In the article the theoretical basis of forming the strategy of the stable development
of agricultural complex of the country is under analysis. The main premises and the
problems of development have been revealed.
Key words: agricultural complex, agreed development, agricultural production,
organizational-economic mechanism, food safety.
В статье исследованы теоретические основы формирования стратегии
устойчивого развития агропродовольственного комплекса страны. Выявлены
основные предпосылки и проблемы развития.
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Незмінно актуальною є реалізація її основних положень
стосовно до агропродовольчого комплексу як складної соціальноекономічної системи. Тому подолання диспропорцій у структурі
агропродовольчого комплексу України й стан його ресурсного
потенціалу, необхідність формування ефективної системи узгодження
кінцевих результатів і витрат вимагають розробки теоретикометодологічної й практичної стратегії узгодженого розвитку
комплексу, наукового обґрунтування подальших інституціональних
реформ в економіці, що трансформується, удосконалення
організаційно-економічного механізму узгодженого розвитку у
комбінації з використанням ринкових важелів і стимулів.
Особливий внесок у розробку теоретичних аспектів формування
й розвитку продовольчого сектору внесли такі відомі вчені як
Л. Каиторович,
А. Маршалл,
Ї. Мальтус,
Л.О. Мармуль,
П.М. Макаренко, Л.Ю. Мельник, В.Я. Месель-Веселяк, Д. Рікардо,
А. Сміт, Г.Г. Савіна, І.О. Соловйова, Ю.В. Ушкаренко, В.В. Хмурова,
та ін.
В цьому контексті дослідження проблем сталого розвитку
агропродовольчого комплексу як складної багаторівневої системи стає
особливо значним для вироблення несуперечливої й цілеспрямованої
стратегії його розвитку, що припускає комплексне вирішення проблем
економіки, екології й політики. У світовій науці уся зростаюча увага
приділяється дослідженню проблем взаємодії суспільства й природи,
взаємовпливу природного середовища й антропогенної діяльності.
Стратегія сталого розвитку агропродовольчого комплексу на основі
раціонального використання природних ресурсів спрямована на
створення соціально-економічної й біологічної системи яку відіграють
суспільні інтереси досягнення економічної та продовольчої безпеки
країни.
Найважливішим завданням економічної науки є теоретичне
обґрунтування стратегії сталого розвитку агропродовольчого
комплексу, що охоплює ключові важелі регулювання на всіх рівнях
цієї складної організаційно-економічної системи, виявлення взаємодії
зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають кінцеві результати
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функціонування комплексу.
У результаті реформ у українському агропродовольчому
комплексі відбулися істотні соціально-економічні перетворення.
Змінилося інституціональне середовище, виник багатоукладний сектор
економіки, функціонують 264 тисячі фермерських господарств, майже
90 відсотків великих і середніх сільськогосподарських підприємств
перебувають у приватній власності. Практично повністю
приватизовані харчова й переробна промисловість, оптова й роздрібна
торгівля, галузі виробничої інфраструктури. Радикально змінилися
економічні, фінансові й правові умови господарювання. Сформувався
продовольчий ринок, розбудовується конкурентне середовище.
Товаровиробники почали активно реалізовувати свої конкурентні
переваги. Агропродовольчий комплекс поступово вбудовується у
систему світогосподарських зв'язків.
Однак передбачувана ефективність ринкових реформ в
агропродо-вольственном комплексі поки не досягнута, що зв'язане,
насамперед, з недостатньою пропрацьованістю теоретичних основ
регулювання комплексу в умовах ринкових перетворень. Ефективність
системи регулювання укладається в створенні умов для стійкого
економічного розвитку. Наукове обґрунтування стратегії сталого
розвитку агропродовольчого комплексу країни вимагає чіткого
визначення відповідних критеріїв, що відображають мінливі внутрішні
й зовнішні умови. Актуальність стратегічного управління
агропродовольчим комплексом у сучасних умовах обумовлене
множинністю завдань сталого розвитку, їх ускладненням у зв'язку із
процесами глобалізації, загостренням проблеми продовольчого
забезпечення у світі, зростанням ролі вищої ланки керування в ієрархії
управлінської структури агропродовольчого комплексу, необхідністю
узгодження макро-, микро- і регіональних стратегій і обліку
зростаючих ризиків у прийнятті управлінських розв'язків.
Найважливішої складової продовольчої політики є забезпечення
узгодженого зростання сільськогосподарського виробництва —
основи забезпечення населення продовольством. У той же час
стабільність динаміки виробництва може бути досягнута тільки на
основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу в
аграрній сфері, а також у галузях, що її забезпечують. Впровадження
прогресивних технологій вимагає високої забезпеченості сільського
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господарства матеріально-технічними коштами. Усе це вимагає
певних зв'язків сільськогосподарського виробництва з іншими
галузями по лінії як постачання матеріально-технічними коштів, так і
реалізації сільськогосподарської сировини та її переробки.
Постачанням сільського господарства засобами виробництва
займаються 90 галузей та підгалузей.
Зв'язки сільського господарства з переробною промисловістю
будуються на основі розширення асортименту продуктів харчування,
що приводить до створення нових галузей харчової промисловості.
Усе більша частина сільськогосподарської сировини, перш ніж
потрапити у сферу споживання, проходить промислову переробку.
Майже три чверті сільськогосподарської продукції надходить у цей
час у сферу промислової переробки, і лише не більш ніж 20 % —
безпосередньо у сферу особистого споживання.
Таким чином, зріст суспільних потреб, прогрес продуктивних
факторів, поглиблення суспільного поділу праці обумовили
формування нової народогосподарської системи — продовольчого
комплексу, тобто групи взаємозв’язаних галузей народного
господарства, що забезпечують населення продовольством.
Продовольчий комплекс — це складова агропромислового
комплексу країни. Останній характеризується тим, що його головною
функцією є задоволення потреб не тільки у продовольстві, але й в
інших предметах споживання, вироблених із сільськогосподарської
сировини.
Продовольчий комплекс відрізняється високою питомою вагою
витрат на виробництво сільськогосподарської сировини. На
виробництво продуктів харчування доводиться до 70 % загального
обсягу витрат праці, інша частина — на промислову сферу комплексу
й насамперед — на харчову промисловість.
Найбільша питома вага витрат на виробництво продовольства
припадає на долю м'яса й м'ясопродуктів (25- 30 %), молока й молочних
продуктів (20-23), хліба й хлібобулочних виробів, включаючи борошно,
крупу, макаронні й кондитерські вироби (15-16 %).
До продовольчого комплексу відносяться галузі або підгалузі, а
також види діяльності матеріального виробництва при наявності
наступних умов:
1. прямого впливу даного виробництва на досягнення основних
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цілей комплексу;
2. міжгалузевих зв'язків по поставках і використанню
продукції;
3. зворотних зв'язків між галуззю-споживачем і галуззюпостачальником.
Таким чином, узгоджений розвиток у економіки будь-якої ланки
– це комплексний розвиток з вертикальним та горизонтальним
диверсифікаційним зв’язком, який направлено на задоволення потреб
кожного члена цього зв’язку, а кінцевим результатом є досягнення
головних цілей об’єднання.
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ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА РЕВІЗІЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ
У статті розглянуто порядок оцінки готової продукції, склад витрат на
виробництво готової продукції. Зокрема, визначено завдання обліку готової продукції,
сутність контролю. Також у статті наведено джерела інформації для проведення
ревізії готової продукції.
Ключові слова: готова продукція, завдання обліку, аналітичний облік,
кількісний облік, контроль, ревізія.
In the article the finished product evaluation procedure, the composition of
production costs finished product. In particular, the task of keeping the finished product, the
essence of control. Also in the article the sources of information for the revision of finished
products.
Keywords: finished products, the task of accounting, analytical accounting,
quantitative accounting, control, inspection.
В статье рассмотрен порядок оценки готовой продукции, состав затрат на
производство готовой продукции. В частности, определены задачи учета готовой
продукции, сущность контроля. Также в статье приведены источники информации
для проведения ревизии готовой продукции
Ключевые слова: готовая продукция, задачи учета, аналитический учет,
количественный учет, контроль, ревизия.

Головною складовою виробничого процесу в різних видах
діяльності є готові вироби, виготовлені основними відділками, цехами
підприємств і призначені для продажу стороннім замовникам, а також
своїм непромисловим господарствам і власному капітальному
будівництву.
Для виробничого підприємства готова продукція є результатом
діяльності, а у випадку її реалізації приносить підприємству дохід,
одна частина якого поповнить бюджет, а інша частина дасть
можливість продовжувати виробничу діяльність, покривати затрати,
одержувати прибутки.
Поліпшення організації обліку готової продукції є основним
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способом досягнення соціальної та економічної ефективності
діяльності підприємства.
Готова продукція – це продукція, що повністю закінчена
обробкою, укомплектована, яка пройшла необхідні випробування
(перевірки), відповідає діючим стандартам або затвердженим
технічним умовам (має сертифікат чи інший документ, що засвідчує її
якість), прийнята відділом технічного контролю підприємства та здана
на склад або ж прийнята замовником (якщо готова продукція здається
на місці) відповідно до затвердженого порядку її приймання
(оформлена встановленими здавальними документами) [6].
В обліку готова продукція оцінюється відповідно до П(С)БО 9
«Запаси» за первісною вартістю, але така вартість може бути
визначена лише після збирання всіх витрат та калькулювання її
фактичної собівартості [4].
Для визначення первісної вартості на підприємстві
використовується П(С)БО 16 «Витрати» [5]. Витрати на виробництво
готової продукції включають:
прямі матеріальні витрати;
прямі витрати на оплату праці;
інші прямі витрати;
постійні та змінні загальновиробничі витрати.
До складу прямих матеріальних витрат включається вартість
сировини та основних, допоміжних матеріалів, які становлять основу
виготовлюваної продукції (на підприємствах швейної галузі це,
наприклад, тканина, нитки, ґудзики залежно від виготовлюваного
виробу).
До складу прямих витрат на оплату праці включаються
заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві
продукції, або наданням послуг по пошиттю жіночого і чоловічого
верхнього одягу.
До складу інших прямих витрат включаються відрахування на
соціальні заходи, втрати від браку.
Усі фактичні витрати на виробництво обліковані за дебетом
рахунка виробництва (прямі і розподілені непрямі), і за кредитом
рахунка готової продукції, що списується за стандартною
собівартістю. Отже, готова продукція оцінюється за фактичною
виробничою собівартістю.
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На рахунку 26 «Готова продукція» обліковують наявність та рух
готової продукції, виготовленої підприємством.
За дебетом рахунку відображається надходження готової
продукції власного виробництва, а за кредитом вибуття у реалізацію та
для інших потреб [1].
Аналітичний облік матеріальних цінностей в бухгалтерії
підприємства ведуть у сальдових відомостях на підставі перевірених
звітів про рух матеріальних цінностей [3].
На складі в облікових регістрах (картках, відомостях, сальдових
відомостях, оборотних відомостях або книзі складського обліку)
готова продукція обліковується у кількісному вираженні.
Кількісний облік готової продукції за її видами та місцями
зберігання може бути організований декількома способами:
1) в сортових картках складського обліку, при якому в
бухгалтерії складають або обробляють групувальні відомості
оприбуткування продукції за її видами в розрізі підрозділіввиробників та за місцями зберігання;
2) безкартковим способом, при якому за допомогою ЕОМ кожен
день складають оборотні відомості обліку випуску продукції з
виробництва і руху готових виробів у розрізі складів та інших місць
зберігання. Залишки готових виробів періодично інвентаризуються.
У картках або книгах складського обліку здійснюються записи
про надходження і відпуск готової продукції та щоденно виводяться її
залишки. У кінці місяця за даними аналітичного обліку витрат на
виробництво визначається фактична собівартість готової продукції.
Якщо облік готової продукції ведеться за обліковими цінами, то по
закінченні звітного періоду, після визначення фактичної собівартості
готової продукції, записи по випуску і відвантаженню корегуються на
суму відхилень фактичної собівартості від її вартості за обліковими
цінами шляхом їх співставлення. Від’ємна сума відхилень фіксується
методом червоного сторно, додатна – звичайним записом.
Завдання обліку готової продукції:
1) контроль за правильним і своєчасним документальним
оформленням випущених з виробництва та відвантажених (проданих)
виробів і продуктів;
2) контроль за збереженням готової продукції на складах
організації або в місцях зберігання;
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3) контроль за виконанням договорів поставки за обсягом і
асортиментом;
4) отримання точних відомостей про кількість та вартість
готової продукції, що знаходиться на складах, і контроль за
відповідністю фактичних запасів цінностей встановленим нормативам;
5) систематичний контроль за рівнем витрат на продаж;
6) своєчасне виявлення наднормативних і зайвих залишків
готової продукції, що підлягають реалізації в порядку мобілізації
внутрішніх ресурсів;
7) контроль за своєчасним надходженням платежів за продаж
готової продукції;
8) виявлення фінансових результатів від продажу продукції.
Готову продукцію класифікують
за формою: уречевлена (матеріальна), результати виконаних
робіт, результати наданих послуг;
за ступенем готовності: готова продукція, напівфабрикати
(продукти окремих технологічних фаз, якій повинні пройти одну або
декілька технологічних фаз обробки, перш ніж стати готовою
продукцією), незавершене виробництво;
за технологічною складністю: проста, складна.
Сутність контролю полягає у дослідженні операцій, що
відображають наявність та рух готової продукції, її реалізації та
достовірність відображення показників у фінансовій звітності.
Основними завданнями ревізії є:
ознайомлення з системою передачі готової продукції з
виробництва на склад, умовами зберігання її на складі;
перевірка стану обліку руху готової продукції на складі;
контроль за правильністю відвантаження продукції покупцям
і оформлення супровідних документів;
контроль за ефективністю контрольно-пропускної системи;
зустрічна перевірка повноти оприбуткування продукції у
підприємств-одержувачів вантажів;
перевірка документів на повернення забракованої продукції;
контроль за своєчасністю і правильністю розрахунків з
покупцями за відвантажену продукцію і перевірка повноти
надходження коштів;
оцінювання залишків нереалізованої продукції;
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перевірка достовірності звітних даних про збут (реалізацію)
готової продукції [1].
Під час ревізії перевіряють обсяг реалізації продукції і
відповідність його розрахунковим договорам і комерційним угодам на
постачання її покупцям. Водночас з’ясовують обґрунтованість
розрахунків нормативів залишків готової продукції на складах.
Завищення цих нормативів призводить до зменшення обсягу
реалізації, невиконання договірних зобов'язань на постачання
продукції покупцям, затоварювання складів, сповільнення обігу
коштів.
Джерела інформації для ревізії готової продукції є:
1) положення про виробничий обсяг продукції;
2) нормативні акти про виробництво і реалізацію продукції;
3) нормативні акти про ведення обліку та складання звітності;
4) реєстри аналітичного та синтетичного обліку: облікові записи
в реєстрах синтетичного й аналітичного обліку з рахунка 26 «Готова
продукція»; книга залишків готової продукції і напівфабрикатів
власного виробництва;
5) баланс і фінансова звітність підприємства: змінна відомість
про надходження готової продукції з виробництва на склад; змінний
звіт комірника про приймання готової продукції з цеху;
6) нормативно-договірна документація про постачання та
реалізацію продукції;
7) розрахунки для обґрунтування фінансового плану
підприємства;
8) первинні документи обліку готової продукції:
картки або книги складського обліку готової продукції;
нагромаджувальна відомість обліку готової продукції у
бухгалтерії в натуральному і вартісному вираженні;
приймально-здавальні накладні, квитанції на здавання
готової продукції з виробництва на склад;
нагромаджувальні відомості на здавання готової продукції з
виробництва на склад.
Отже, важливими завданнями обліку готової продукції є: вчасне
і правильне відображення наявності й руху готової продукції;
контроль за її зберіганням та дотриманням встановлених норм запасів
на складах; вчасне оформлення документів на відвантаження
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продукції; контроль за платежами покупців за відправлену продукцію.
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малоцінних та швидкозношуваних предметів а також їх документальне оформлення.
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The paper proposes a methodological approach to accounting and use of low value
items as well as their paperwork.
Keywords: low value items, efficiency, accounting methods, primary documents.
В статье предложены методические подходы к учету и использованию МБП а
также их документальное оформление.
Ключевые слова: малоценные и быстроизнашивающиеся предметы,
эффективность, методы учета, первичные документы.

В сучасних умовах ринкової економіки, підприємству, щоб бути
прибутковим та конкурентоздатним, необхідно ретельно планувати
свої витрати. На підставі плану виробництва продукції підприємства
повинен розроблятись чіткий план використання інструменту,
спеціального одягу та спеціальної оснастки, тобто малоцінних
швидкозношуваних предметів, які є необхідною складовою
виробничого процесу. Крім того, для нормального функціонування
підрозділів підприємства потрібні такі активи, як меблі, господарський
інвентар, офісне обладнання, канцелярські товари. Тому дуже
важливо, щоб на підприємстві був організований ефективний облік
малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), який би
дозволяв правильно оцінувати їх вартість вести контроль за їх
надходженням, експлуатацією та вибуття.
Процес обліку використання МШП є трудомісткою діяльністю,
оскільки деякі підприємства не планують витрати по МШП. Тай на
багатьох із них відсутній зведений документ, який би дозволив
покращити аналіз, контроль та планування МШП. Тому не дивно, що
на підприємствах спостерігаються певні недоліки, а на деяких – і
запущеність обліку МШП.
Таким чином, сучасний стан питання обліку руху і використання
МШП обумовлює необхідність проведення додаткових досліджень.
Метою даної статті є дослідження обліку МШП та шляхи його
удосконалення.
Багато економістів досліджували питання, щодо організації
обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів. Даній тематиці
присвятили свої наукові праці: П.С. Безрукий, М.Т. Білуха,
Ф.Ф.Бутинець, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, М.В. Кужельний,
О.М. Левченко С.О. Марченко, П.П. Новиченко, В.Ф. Палій,
М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, Р.Л. Хом’як,
М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець, , та інші. Проте питання обліку і
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контролю МШП не втрачають своєї актуальності й потребують
подальшого дослідження.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про МШП і розкриття її у фінансовій звітності визначає
П(C)БО 9 ―Запаси‖. Даним положенням передбачено, що до складу
запасів входять МШП, які використовуються не більше одного року
або одного операційного циклу, якщо він більше року [6].
Отже, малоцінні та швидкозношувальні предмети – засоби
праці, які підприємство очікує використовувати менше одного року.
Всі МШП згідно П(С)БО класифікують, виходячи з наступ-них
ситуацій:
- якщо строк корисної експлуатації МШП перевищує один рік, їх
включають до складу необоротних активів і амортизують;
- якщо МШП знаходяться на складі і відповідають вимогам
П(с)БО 9 «Запаси», вони обліковуються у складі запасів;
- якщо МШП передані в експлуатацію в поточному звітному
періоді, вони визначаються витратами звітного періоду [1].
Відповідно до П(С)БО 9 ―Запаси‖, малоцінні та швидкозношувальні предмети визнаються активом, якщо:
- існує імовірність того, що підприємство отримає в
майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням;
- вартість МШП може бути достовірно визначена [6].
Виробництво продукції неможливе без використання запасів,
малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП). Виробничі
запаси, споживаються за один виробничий цикл, змінюючи при цьому
фізико-хімічні властивості при створенні продукції, а от МШП
зберігають свою натуральну форму до моменту їх вибуття, та беруть
участь у виробничих циклах і поступово зношуються [1].
До МШП входять окремі групи, які доцільно виділяти в
аналітичному обліку:
- знаряддя лову (сіті, неводи, трали);
- предмети для заготовки лісу (бензомоторні пилки);
- спеціальні інструменти і пристосування (в суднобудуванні,
машинобудуванні та ін.);
- спеціальний одяг і взуття, постільна білизна незалежно від
строку служби;
- формений одяг;
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- тимчасові (нетитульні) споруди з терміном служби до року;
тара для зберігання матеріальних цінностей. [2].
До первісної вартості МШП включаються всі витрати, що
виникли у зв'язку з їх придбанням підприємством, а саме:
- ціна придбання відповідно до договору з постачальником
(продавцем);
- суми ввізного мита;
- транспортно-заготівельні витрати;
- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів
і доведенням їх до стану придатного для використання.
Особливістю є те, що
вартість МШП,
які передані в
експлуатацію, виключається зі складу активів і відносяться на рахунки
витрат, тобто списуться із балансу.
На підприємствах повинен бути організований контроль за їх
рухом, а саме, оперативний облік у кількісному вираженні. Це дасть
можливість забезпечити збереження МШП.
Незважаючи на те, що після передачі МШП в експлуатацію
відбувається списання їх із балансу, вони і надалі беруть участь у
господарській діяльності підприємства. При цьому важливим є
правильне оформлення первинних документів та організація обліку
МШП у місцях експлуатації, що, в свою чергу впливає на
достовірність фінансового та податкового обліку .
Первинні документи мають велике значення у бухгалтерському
обліку. Вони підтверджують факт здійснення певної господарської
операції та служать основою для складання фінансової звітності
підприємства [4].
Пропонуємо розглянути первинні документи з обліку МШП
(табл. 1).
У процесі документування господарських операцій з МШП
використовують первинні документи. Для відображення над-ходження
та обліку заміни запасу інструментів у роздавальних кладових на тих
підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення
постійного оборотного (обмінного) фонду МШП, використовують
відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів
(форма № МШ-1). Відомість складається у двох примірниках
начальником цеху разом із начальником інструментального чи
планового відділу при необхідності зміни норми постійного запасу
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інструментів (пристроїв). Один примірник відомості знаходиться в
інструментальному відділі, другий - в цеху. На підставі даних
відомості вносяться зміни до картки складського обліку матеріалів
(типова форма № М-12) iнструментально-роздавальної кладової.
Таблиця 1
Первинні документи з обліку МШП
№ форми
1

Назва форми
2
Відомість на повернення (вилучення) постійного запасу
МШ-1
інструментів (пристроїв)
МШ-2
Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
Замовлення на ремонт або заточувавння інструментів
МШ-3
(пристроїв)
МШ-4
Акт на вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів
Акт на списання інструментів (пристроїв) та їх обмін на
МШ-5
придатні
Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних
МШ-6
пристроїв
Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спец-взуття
МШ-7
та запобіжних пристроїв
МШ-8
Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів
Джерело [1]

Для обліку МШП, виданих під розписку робітнику чи бригадиру
із роздавальної кладової цеху для тривалого користування заповнюють
картку обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма №
МШ-2) в одному примірнику комірником на кожного робітника, що
одержав ці предмети. Для обліку інструментів виданих робітнику із
кладової цеху для короткострокового користування, застосовується
інструментальна марка, яка при здачі інструментів комірнику,
повертається робітникові.
На кожну інструментальну марку, в якій вказується номер
інструментального складу, номер цеху, табельний номер робітника,
комірник видає тільки один інструмент.
Для обліку інструментів, переданих на заточування або ремонт
оформлюють Замовлення на ремонт або заточування інструментів
(форма № МШ-3).
Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів
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(форма № МШ-4) застосовується для оформлення поломки, та втрати
інструментів та інших малоцінних та швидкозношуваних предметів.
Складається в одному примірнику майстром і начальником цеху
(дільниці) на одного або декількох робітників. При поломці, псуванні
та втраті малоцінних та швидкозношуваних предметів з вини
робітника акт складається у двох примірниках. Один примірник
залишається в цеху, а другий направляється у розрахункову частину
бухгалтерії для утримання у встановленому порядку з робітника
вартості поломаного, зіпсованого чи втраченого предмета. При
пред'явленні робітником акту вибуття йому замість непридатного чи
втраченого предмета видається придатний і записується до картки
обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма № МШ-2).
Акти вибуття потім прикладаються до актів списання (форми № МШ5 і МШ-8).
Для оформлення списання інструментів (пристроїв), що стали
непридатними, та обміну їх на придатні на тих підприємствах, де облік
проводиться за методом обмінного (оборотного) фонду складається
Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на
придатні(форма № МШ-5).
Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних
засобів (форма № МШ-6) застосовується для обліку спецодягу,
спецвзуття та запобіжних засобів, які видаються робітникам
підприємства в індивідуальне користування за встановленими
нормами. Картка ведеться в одному примірнику і зберігається у
комірника цеху.
Для обліку видачі спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів
робітникам підприємств в індивідуальне користування за
встановленими нормами заповнюється відомість обліку видачі
(повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (форма
№ МШ-7).
Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів
(форма № МШ-8) застосовується для оформлення списання морально
застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання
МШП. Після здачі списаних предметів до комори для утилю акт із
розпискою комірника здається до бухгалтерії [1].
Потім дані з первинних документів МШП узагальнюються в
оборотних відомостях аналітичного та синтетичного обліку для
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отримання зведених показників. Сукупність форм первинних
документів дає можливість побудувати систему обліку яка б
відповідала розмірам підприємства, його структурі та умовам
функціонування. [4].
Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського
обліку
активів,
капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій затвердженої
Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 10.11.1999р. (із
останніми змінами та доповненнями від 27.06.2013 р.), для обліку й
узагальнення інформації про наявність та рух МШП, що належать
підприємству та знаходяться у складі запасів призначено активний
рахунок 22 ―Малоцінні та швидкозношувальні предмети‖ [3]. За
дебетом рахунку 22 відображаються за первісною вартістю
придбані (отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані
предмети, за кредитом - відпуск малоцінних та швидкозношуваних
предметів в експлуатацію за обліковою вартістю із списанням на
рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від
псування таких предметів.
Таблиця 2
Типові бухгалтерські проведення з обліку МШП на підприємствах
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Зміст операції
2
Придбано МШП
Оприбутковано МШП на складі із додаткового
виробництва
Оприбутковано МШП від демонтажу браку
Внесено МШП до статутного капіталу як внесок
учасників
Безоплатно отримано МШП
Списано МШП, що використані в капітальному
будівництві
Списано МШП у виробництво
Списано МШП на загальновиробничі витрати
Списано МШП на адміністративні витрати
Списано МШП на збутові витрати
Списано собівартість реалізованих МШП
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Кореспонденція
рахунків
Дебет
Кредит
3
4
22
631
22

23

22

24

22

46

22

718

15

22

23
91
92
93
943

22
22
22
22
22
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Продовження табл. 2
12
13

Відображено уцінення МШП
Використано МШП дя обслуговування садочка
на балансі підприємства

946

22

949

22

З метою забезпечення належного контролю за наявністю та
рухом МШП на підприємствах слід виокремило такі субрахунки:
- 221 ―Малоцінні та швидкозношувальні предмети на складі і в
експлуатації, де обліковувалися б МШП, які перебувають на
складі та в експлуатації;
- 222 ―Малоцінні та швидкозношувальні предмети спеціального
призначення‖ – ведення обліку тільки тих предметів, які відповідають
окремій галузі економіки, в якій працює підприємство.
Відповідно до методичних рекомендацій [5] реєстром
синтетичного обліку по рахунку 22 «Малоцінні швидкозношувані
предмети» є журнал-ордер № 5А с-г, який об`єднано з відомістю.
В результаті проведених досліджень, можна зробити висновок,
що організація обліку МШП має дискусійний характер та потребує
подальшого вдосконалення. Основною
причиною
цього
є
нестабільність та неоднозначність нормативно – правової бази. Тому,
з метою вирішення цієї проблеми, доцільним було б введення
окремого П(С)БО, де зазначалися б основні методологічні
принципи формування в обліку інформації про малоцінні засоби.
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ROLE OF ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT OF MODERN
GLOBALLY OPERATING COMPANIES
The subject of study in the article is the role and significance of accounting in the
management of globally operating companies in modern conditions. The efficient use of
accounting information in the processes of planning, control, analysis and coordination of
the activities performed in global aspect is a substantial prerequisite for the successful
management and prosperity of these companies.
Key words: global economy, global management, globally operating companies,
accounting, accounting information, management decisions.
В этой статье объектом исследования является роль и значение
бухгалтерского учета в управлении глобально действующих компаний в современных
условиях. Эффективное использование бухгалтерской информации в процессе
планирования, контроля, анализа и координации осуществляемой деятельности в
глобальном плане является важной предпосылкой успешного управления и прогресса
этих компаний.
Ключевые слова: глобальная экономика, глобальное управление, глобально
действующие компании, бухгалтерский учет, учетная информация, управленческие
решения.
У цій статті об'єктом дослідження є роль та значення бухгалтерського
обліку в управлінні глобально діючих компаній у сучасних умовах. Ефективне
послуговування бухгалтерською інформацією у процесі планування, контролю, аналізу
та координації здійснюваної діяльності у глобальному плані є важливою передумовою
успішного управління та прогресу цих компаній.
Ключові слова: глобальна економіка, глобальне управління, глобально діючі
компанії, бухгалтерський облік, облікова інформація, управлінські рішення.
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The specific management approaches and practices applied by the
globally operating companies are related to the emergence and development
of a new, independent line in contemporary business management, the
accepted name for which is global management. The most significant
contribution to its development is that of transnational companies,
frequently called global companies in various literary sources.
Incontestably, they are the main driving force of globalization processes
and exert increasingly significant influence on the functioning of the global
economic system nowadays. The complex hierarchical structure of these
companies (including a parent company and foreign subsidiaries), the
enormous scale of their operations, the broad diversification as well as the
variety and parameters of the surrounding international environment
determine the specificity and complexity of their management. The specific
characteristics of the management of globally operating companies in
contemporary conditions entail specific requirements for its information
support, including in relation to the organization of the processes related to
the creation and use of accounting information for adoption of management
decisions.
Accounting information is objectively necessary for the management
of globally oriented companies in the conditions of the complex, hypercompetitive and dynamically changing international environment. The
quantity and quality of the accounting information received by the
managers at different management levels constitute a crucial prerequisite
for the implementation of the common objectives and tasks of the company.
All of this conditions the necessity of continuous improvement of the
management of accounting informational processes within the company and
the building of a single, integrated information environment allowing for
adoption of efficient management decisions. The accounting system must
provide the necessary information for planning, controlling, analyzing and
coordinating in a long-term and short-term aspect of all operations carried
on by the company in various countries worldwide. The complexity of these
processes ensues from the complicated international division of labour
within the company, the great variety of the operations being performed, the
complexity of the organizational management structure and the
interrelations within it, the specificity of the surrounding environment and
the dynamic changes occurring in it.
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Through their planned operations globally oriented companies should
adapt to the complex international environment, full of uncertainties and
numerous risks. They are related to determining the mission and goals of
the company, the main lines of its operation, the selection of strategies, the
elaboration and acceptance of a system of plans. Planning in these
companies is oriented towards synchronization and optimization of various
operations being performed in the conditions of different surrounding
environments while taking into consideration the mission and goals of the
company.
As especially characteristic for planning in globally oriented
companies, the following activities may be distinguished:
a) assessment of the international surrounding environment –
identification of the respective economic, social, political, cultural,
technological and other specific features of the various countries in which
the company operates;
b) evaluations of the subsidiaries – determination of the strong and
weak points of each subsidiary in relation to the specificity of the
environment in which it operates;
c) setting the objectives and priorities of the company as a whole and
of its constituent subsidiaries individually;
d) elaboration of the plans for each operating subsidiary of the
company, defining the criteria and standards for evaluation of its operation
and for the attaining the planned indicators.
Upon planning the global operation of a company, the specific
factors of the surrounding environment must be taken into account. Among
the dominant factors exerting substantial influence on the processes of
planning, analysis and control are the various national currencies, the
exchange rate changes between them, the fluctuation of prices, the different
interest rate levels, the taxation differences, etc. The assessments in respect
of subsidiaries and the characteristics of their surrounding environment
form the basis for drawing up a general strategic plan for the overall
operation of the company on a global scale. The strategic plan must set out
the objectives of the company and the means for their achievement. It must
meet the important requirement for coordination of the objectives, which
presupposes that the objectives set to the managers from all parts of the
world where the companies operate should be coordinated with the general
objectives of the company as a whole.
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Of exceptional significance in the planning for globally operating
companies is to define the criteria and standards which are to be used
subsequently for the evaluation of the activities and the factual achievement
of the planned objectives. Of special importance is to ensure comparability
between the planned indicators and the indicators of the factually performed
activity. This is in turn related to the issue about the specific scope of the
information that the accounting system must provide to the decision makers
from the headquarters and subsidiaries of the company so as to implement
the plans successfully, to control the factual implementation of the planned
underlying objectives and to introduce changes, if necessary. This
information must provide a possibility for identifying the effect of already
taken management decisions and to analyze the reasons because of which
the expected results differ from those actually achieved.
The control in the process of management of a globally oriented
company enables the assessment of already adopted decisions, the
achievement of set objectives, ascertainment of the reasons for any
occurring deviations and the mapping of measures for regulating the
operations in one or other direction. The control must be organized in such
a manner as to assist decision making and to allow for the introduction of
any changes in the plans for the operations, if necessary, in view of
achieving the most efficient results possible.
It is beyond doubt that the implementation and normal running of the
interrelated processes of analysis, planning and control in making
management decisions in a globally operating company is not possible
without the information provided by the accounting system. Against the
background of these processes there can be clearly seen the exceptionally
important role of information, controlling and analytical function of
accounting and the high cognitive value of accounting information. The
information created by the accounting through its typical methods
constitutes a means for scientifically justified research and management of
the company’s operation.
A key issue related to the flawless running of the processes of
analysis, planning and control within the globally operating company is the
necessity for the accounting information system to be flexible and adaptive
to the informational needs of both the headquarters management and of the
management of the individual subsidiaries. A number of difficulties arise in
this respect due to the differences in the implemented accounting practices
277

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

in different countries worldwide in which the company’s subsidiaries
function. The specific features and differences in the applicable accounting
systems in the individual countries, conditioned by economic, cultural,
social, technological and other prerequisites considerably hinder the
provision and delivery by the subsidiaries to the headquarters of
comparable accounting information, generated following unified principles
and standards. Within the process of management this leads to serious
hardships both in making comparisons between the planned and actually
attained activities by the company as well as in making comparisons
between the operating results of the individual subsidiaries. In order to
overcome these difficulties and ensure efficient management process, it is
necessary to determine and validate single rules for internal reporting of the
subsidiaries to the headquarters which are consistently applied in time
within the company and ensure comparability of the information being
necessary for taking management decisions. Of substantial significance for
successful resolving of the problems in that regard is the proper
identification of the specific informational needs of the headquarters
management of the company in relation to the performance of its managing
functions and defining the requirements for provision on the part of the
subsidiaries of an appropriate, adequate information needed for planning,
analyzing and controlling the overall activity of the company in a global
aspect.
Globally oriented companies encounter specific problems and
challenges in assessing and analyzing the operating results of their
constituent subsidiaries. They are related to the necessity to identify the
possibly most appropriate system of measuring means for each individual
subsidiary and to provide the necessary information about their sufficient
implementation. The selection of appropriate approaches and parametres of
analysis depend to a very large extent on the place and role of each
subsidiary within the overall operation of the company, on its particular
characteristics and objectives. A serious problem for the company is also
the fact that it is necessary to use different parametres for evaluating the
operation of the subsidiaries and for evaluating the work of their managers.
The evaluation for each of the subsidiaries must be distinguished from the
evaluation of its manager. Whereas the evaluation of the subsidiary’s
operation should be made based on the results attained thereby, irrespective
whether directly controlled and dependent on the decisions of its manager,
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in evaluating the manager it is necessary to eliminate the factors over which
the latter has no control. It is typical for globally operating companies that
the headquarters, through global integration and coordination of the
operations, strive after improving the general profitability of the company
as a whole, after maximizing global profit and achieving global
optimization. By pursuing such goals these companies often use specific
mechanisms for manipulating the expenses, revenues and profit of their
subsidiaries abroad in view of decreasing the amount of the taxes paid as a
whole on a global scale, decreasing the import duties, etc. (for instance,
transfer prices, distribution of expenses common for company towards the
individual subsidiaries, etc.). Given the fact that the managers of
subsidiaries abroad are responsible for the effected operations, and yet do
not have the power to make the major decisions related to profit and return,
the evaluation of their activity based on the concept of profit centres is
inappropriate. The managers should not be held liable for any results falling
outside the scope of their control, since this would exert a negative impact
on their motivation and behaviour. That is why in evaluating their work it is
important to take into account the specificity of the pursued objectives and
the degree of control over the operations, the specific features of the
surrounding environment and the uncontrollable alterations thereof (such as
fluctuations of foreign exchange rates, interest rates, tax rates, etc.). The
financial measuring means applied in analytical studies must be tied with
the objectives of each subsidiary abroad and with the specificity of its
operation, and also must be appropriately integrated relative to the specific
competitive strategies implemented by the globally operating company. The
changes undergone by these strategies due to the rapidly changing
conditions in which the company carries out its operations, condition the
necessity of changes in the applied approaches and methods of analysis and
rethinking of the significance and role of the various measuring means. This
in turn, is in harmony with the trend typical for globally operating
companies for increasing the flexibility of management in the aspiration to
implement efficiently global strategies and adapt to the hyper-competitive,
highly risky and dynamically evolving international environment. The
continuous alterations of external and internal factors influencing the
multiple and varied operations carried out by the subsidiaries of a company
in various countries worldwide require from the present-day global
managers flexibility in the processes of planning, control and analysis, a
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skill to cope with changes and to search for their possible benefits for the
company as a whole.
A substantial prerequisite for the successful implementation of
analytical studies of the operations performed on a global scale is the
availability at the company of sufficient accounting information, both in
terms of quality and quantity. It is important to note that the reliability of
the analysis indicators is determined by the reliability of the information
used for their calculation. The weak points of the accounting system of the
company and of the organization of the accounting information processes in
it exert immediate impact on the suitability of the analysis indicators.
The leading role of accounting information in the management of
globally operating companies necessitates the organizing of its creation in
such a manner as to satisfy to a maximum degree the needs of
contemporary global management processes and to enable the formulating
of justified management decisions. The ability of these companies to
organize their information as their basic resource and use it as a strong
competitive advantage is a key prerequisite for their long-term success and
stable prospective development. In the conditions of nowadays information
already has the significance of a resource that ―changes the configuration of
the world‖ [1,p.364] and the scope of this resource expands continuously.
In contemporary global economy ―the question is not whether there is
information available or not, but the skill of those solving a particular
problem to deliver the information and the expenses for its receiving‖
[1,p.323]. It is a fact that in this electronic century modern information and
communication technologies allow for generation of information that is
wide-ranging and enormous in volume, as well as for its rapid transfer
across remote distances. And yet the fundamental issue is, by using these
options, to achieve efficient management of the complex information
processes running within the globally operating companies, to identify
properly the specific information needs at the individual management levels
and the information provided by the accounting system to be maximally
complied therewith.
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INTERNALLY GENERATED INTELLECTUAL PRODUCTS–
ACCOUNTING ASPECTS
In this article, the author presents her own propositions for the recognition of
internally generated products resulting from the realization of the intellectual capital of
reporting entities and yet not satisfying the threshold criteria for the recognition of assets, as
adopted from the accounting standards.
Key words: internally generated intangible assets, intellectual property, intellectual
capital, accounting, threshold accounting criteria.
У цій статті, автор представляє свої власні пропозиції для визнання
внутрішньо створених продуктів, отриманих від реалізації інтелектуального
капіталу.
Ключові слова: внутрішньо створені нематеріальні активи, інтелектуальна
власність, інтелектуальний капітал, бухгалтерський облік.
В этой статье, автор представляет свои собственные предложения для
признания внутренне созданных продуктов, полученных от реализации
интеллектуального капитала.
Ключевые
слова:
внутри
созданные
нематериальные
активы,
интеллектуальная собственность, интеллектуальный капитал, бухгалтерский учет.

Intellectual products generated internally within a reporting entity
result from the creative activity of natural persons working within the
framework of their employment relationships. Depending on management’s
intentions and objectives, they can occur in the form of intangible resources
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generated for the purpose of subsequent realization (goods) to third parties,
or as resources which are expected to be used in the ordinary business
activities. Those assets,the economic benefit of which is expected to be
realized bycontinuously using themin the enterprise are by definition
intellectual property items. The main problem in their accounting treatment
is that the provisions of the applicable standards ―unify‖ their essential
characteristics to some extent, andthat the accounting theory and practice
are limited to the threshold criteria for their recognition as intangible assets,
and to thecapitalization of theiracquisition cost.The applicable standards
admit the recognition of internally generated intangible assets (without
taking their essential characteristics into consideration) to the extent to
which the expenses can be associated by analogy with the expensesmade at
the stage of development of a single research and development program. If
we examine the origination of an internally generated intangible asset
through the prism of the Bulgarian accounting standard (NFRSSME)
38Intangible Assets(1), we would be able to distinguish three periods
related to its generation:
First stage–the phase of research activities. The management of the
enterprise sets a goal to create an intangible asset in order to obtain
economic benefits associated with it. By observing one of the fundamental
principles of accounting - the prudence concept – the enterprise shall not
capitalize the expenses of the research activities since they cannot lead to
the creation of an intangible asset.
Second stage–the phase of development activities.The development
activities aim at ensuring the practical implementation of the result of the
research activities, so that the asset would start generating economic
benefits for the enterprise. The costs incurred during that period shall be
capitalized. Their aggregate amount represents the initial measurement of
the intangible asset generated within the enterprise.
Third phase–commercial production relating to the intangible asset
or its usage in the ordinary business activity of the enterprise. During that
phase, it becomes possible for the enterprise to gain the economic benefit
from the generation of the intangible asset.
The provisions laid out in IAS 38 Intangible Assets are similar. It
stipulates that „in addition to complying with the general requirements for
the recognition and initial measurement of an intangible asset, an entity
applies the requirements and guidance in paragraphs 52-67 to all internally
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generated intangible assets.―(2). They are also based on the assumption that
the development phase is considerably more advanced than the research
phase and the reporting entity can identify an intangible asset and
demonstrate that this resource will probably generate future economic
benefits. In consequence of the application of this criterion, in both
standards:
internally generated intellectual items are ―unified‖, i.e. not
differentiated according to type, legal regulation, and method of deriving
economic benefit (for example, there is a single term and a single account
―Products from development activities‖ respectively introduced in the
national accounting theory and practice);
alot of intellectual products and knowledge remain out of the scope
of intangible assets because the two phases cannot be distinguished for
them.
The „unification― of all internally generated intellectual items results
in the application of one and the same accounting treatment matrix, without
taking the specifics and the unique character of the item into consideration.
As big a problem in the practical application is the legal protection of
internally generated items, products of the intellectual activity of entity’s
employees.The lack of legal protection eliminates the second recognition
criterion for intangible assets – control over the item. The fourth problem,
however not of less importance, is the measurement of internally generated
intellectual products, and its reliability,upon their recognition as intangible
assets. Due to the fact that expenditure is capitalized starting from the stage
of development activities, the evaluation is very often quite lowand does
not correspond to the most probable market price of the product. The initial
measurement, on the other part, is not a precise indicator of future
economic benefits which the internally generated intellectual products
could bring. Not less problematic is the determining of measurements after
the initial recognition as an asset. The National AS 38 admits the
application of the historical cost model only. For the entities applying
IAS/IFRS as an accounting base, the second approach – the model of
revalued amount - is also applicable. Nevertheless, there is another question
arising here, i.e. the question of determining the fair value of an intellectual
product, or rather the difficulties in determining it, because of the unique
character of this type of resources.
In author’s opinion, the efforts should be focused on the following
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areas for the purpose of overcoming the abovementioned problematic issues
and looking for solutions:
identification of the essential characteristics of theclasses of
internally generated intellectual products and of the opportunities they open
for generating of income and management solutions concerning the
realization of economic benefit from their usage;
taking account of the circumstance that two types of purchase and
sale transactions are usually realized with intellectual products: traditional
and specific (in the form of licensing and provision of rights under
franchise agreements);
examination of the existing possibilities, subject to purchase and
sale transactions, for internally generated intellectual property items not to
be recognized as intangible assets;
development of an appropriate classification model for internally
generated intellectual products, which takes their specifics and economic
benefit realization method into account;
current treatment of approaches and techniques in measuring their
value;
expanding the recognition criteria for intangible assets.
Accounting theory is familiar with various models of presenting
intangible assets in the financial statement and of their accounting
treatment. Within the scope of this article, the author will be limited to only
some of them, which in author’s point of view are best applicable when
looking for solutions to the identified problems. The formulationsfrom a
research of the Brookings Institution,Zambon, Mortensen, Eustace and
Lannoo, Ahonen could be used to develop a classification model for
internally generated intellectual products. The classification of the
Brookings Institution (3)is built on the basis of the criterion of ―ownership
and control‖ over intangible assets, where three levels could be
differentiated:
 First level– assets that can be owned and sold (does not only
include intellectual property, but contracts and business agreements as
well);
 Second level– assets that can be controlled but can not be
separated and sold (includes items proprietary to a given enterprise which
are difficult to separate from the ongoing operation, such as trade secrets,
in-process research and development projects, business processes);
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 Third level– intangible assets that cannot be fully controlled by
the enterprise (includes items relating to human capital, organizational
capital, and relationship capital).
The inferences made as a result of this research are that the assets of
the first level and part of the second level find their place in the balance
sheet. The intangible assets of the third level do not satisfy the accounting
definition of an asset, but a growing number of researchers in the field of
accounting seek ways of presenting them in the financial statements. The
opinions of Buden(4) are similar though treated from the perspective of
business combinations.
Zambon et al.(5,6)suggest a rater different classification which
includes three classification groups:
 Intellectual property– intangible assets, items holding legal and
contractual rights (patents, trademarks, designs, licenses, copyrights,
mastheads and publishing titles);
 Identifiable intangible assets –information systems, networks,
administrative structures and processes, marketing and technical
knowledge, human capital (if specifically arranged), intangible assets
embodied in capital equipment, trade secrets, internally generated software,
drawings/designs;
 Goodwill(inseparable intangible assets) – prior intangible
investment embodied in organizations, management expertise, geographic
position, monopoly market niche.
This classification in fact appears to be a continuation of the
classification of separable/non-separable assets, and it divides the assets
depending on the reason for considering them separable – whether they
have originated out of legal rights or they are separable.
Mortensen, Eustace and Lannoo (7)differentiate intangible assets
into:
 Innovation capital (research and development).
 Structural capital (intellectual capital and knowledge assets,
organizational flexibility, loyalty, workforce skills).
 Executory contracts(licenses and franchises, broadcast licenses,
quotas, etc.).
 Market (marketing) capital (brands, trade names, mastheads).
 Goodwill.
The advantage of this classification is that it would show the present
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and potential investors and creditors the manner in which managersmange
entity’s intangible resources for the purpose of achieving the strategic
objectives of the undertaking. This is a model which could serve in
disclosure of information on intangible assets in entity’s management
report.
A more different insight to intangible assets and their significance for
company’s activities is proposed by Ahonen(8), who divides intangible
assets into two major groups depending on their remoteness from the
generation of income:
 Commercially exploitable– intangible assets associated with
excessive profits(trademarks, patents, licenses, monopoly);
 Generative – those assets which create the commercially
exploitable intangible assets (human capital, internal and external
structures).
Based on the specialized literature and practice studied, the author
attempted to present a classification model for internally generated
intellectual products, which is expected to be in conformity with the
recognition criteria adopted in the accounting standards and at the same
time to be linked to company’s profit and their management in the
implementation of company’s strategic objectives. Those products realized
in the form of goods are excluded from the model. It is exceptionally
oriented to those items used in the ordinary business activity of the
enterprise. There are three groups included in it and determined depending
on the potential for deriving economic benefit from intellectual products
and on the possibilities for their recognition and disclosure for accounting
purposes:
Internally generated items from intellectual property rights
(holding legal and contractual rights). This group involves all the items
which satisfy the adopted threshold recognition criteria for accounting
purposes, and specifically:
 Items of the group of industrial property rights - patented
employee inventions, useful models, industrial design, trademarks,
geographic indications;
 Copyrights generated within labour and/or employment relations
(the legal entities are the copyright holders) –periodicals as a whole,
computer programs, web pages, art-design;
 Rights related to copyrights, generated within labour and/or
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employment relations – programs of broadcasting organizations;
 Non-proprietary/unpatented
inventions;
innovative
or
substantially improved materials, devices, products, processes, systems or
services, prior to commencement of commercial production or usage.
The low and sometimes symbolic measurement on initial recognition
remains to bethe main unsettled problem with such accounting items.
Internally generated intellectual products not recognized as
intangible assets, subject to commercial transactions.This group includes
intangible resources such as trade secrets (know-how) and internally
generated trademarks which do not always meet the threshold criteria
„control― and „assessment/measurement reliability― for the recognition of
assets, but from the use of which entities repeatedlyderive economic benefit
and in some cases ―excessive profits‖. Publishing rights, customer lists and
other similar items could be allocated to this group as well.
There are two problems with this group: recognition as accounting
items and initial reliable measurement. In author’s opinion this is also the
group which has to be developed towards expansion of recognition and
disclosure of intangible assets.
Other internally generated intellectual products not recognized
as intangible assets. The group includes items such as: expenses on
establishing trademarks; editorials; etc.
In order to overcome the existingobstacles regarding the recognition
of internally generated intellectual property items for accounting purposes,
the author considers that it is advisable to introduce an additional threshold
criterion for the recognition of an intangible asset, namely: the effect the
internally generated intellectual items have on the financial result of
reporting entity’s business activities. The effect of the implementation of
such itemsin reporting entity’s business should be sought in two main
directions–innovation activities within the company and sale in the form of
licensing and franchise deals. The introduction of this additional criterion
would allow including items not satisfying the threshold criteria
forrecognition as intangible assets but having a substantial share in entity’s
net revenues from sales into the classification classes.Of course, the
introduction of the new criterion should be supplemented by the
establishment of a mechanism used to correctly and precisely determine the
effect of each intellectual product.The fair value determined in a licensing
or franchise deal could be used as a basis for initial measurement of
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internally generated intellectual products not recognized at this stage. (9).
This measurement or evaluation would be closest to their market value at a
particular point of time. Its value in subsequent licensing and franchise
deals involving the same items might serve as a basis for determining the
measurement parametersafter the initial recognition.
The recognition of internally generated intellectual products for
accounting purposes is not only an issue interesting from a theoretical
perspective, but it is alsoimperative from the perspective of practice,
especially in the context of Europe 2020 Innovation Strategy. The exclusion
and non-recognition for accounting purposes of some products ensuing
from the realization of intellectual capital could not only lead to
underestimation of reporting entity’s economic resources but also to mixing
of income and expenses, both in the period when incurred and in later
periods when the respective benefits start flowing to the organization.With
a view to the optimization of recognition and disclosure ofinternally
generated resources as intangible assets, the author proposed the
introduction of a new additional threshold criterion associated with the
effect of their usage and with the economic results of company’s
operations. A suggestion was also made for determining a measurement on
initial recognition of some intangible resources not currently recognized as
intangible assets, and namely their fair value established in a realized or
similar licensing or franchise deal.
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ПІДПРИЄМСТВА
У статті наведено порівняльну характеристику методів нарахування
амортизації. Розроблено види стратегій амортизаційної політики на підприємстві.
Ключові слова: амортизаційна політика, метод нарахування амортизації,
стратегія розвитку підприємства.
The article presents a comparative characteristic of methods of depreciation. The
types of strategies depreciation policy of the company have been developed.
Keywords: depreciation policy, depreciation method, enterprise development
strategy.
В статье приведена сравнительная характеристика методов начисления
амортизации. Разработаны виды стратегий амортизационной политики на
предприятии.
Ключевые слова: амортизационная политика, метод начисления
амортизации, стратегия развития предприятия.
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Для успішного розвитку підприємства потрібно своєчасно і в
необхідному обсязі оновлювати матеріально-технічну базу. Це
підтверджують статистичні дані: знос основних засобів за всіма
видами економічної діяльності у 2013 р. склав 77,3 % [1]. Крім того,
регламентована на підприємстві облікова політика повинна
забезпечувати вибір методу нарахування амортизації, який
враховуватиме фізичний і моральний знос відповідно до напряму та
інтенсивності використання основних засобів, управління розмірами
щомісячних амортизаційних відрахувань відповідно до сформованої
амортизаційної політики. Тому потребують дослідження питання
впливу методу нарахування амортизації на оподатковуваний дохід,
розподіл витрат на відновлення основних засобів.
Дослідженням порядку застосування методів нарахування
амортизації, формування амортизаційної політики займалися:
Новицька С.С., Потапова-Сінько Н.Ю. [3], Ображей Ю.К.,
Мельниченко І.В. [4], Трофимчук В.Я. [7, c. 134-136].
Однак, незважаючи на значні напрацювання з проблематики, що
вивчається, вищезазначеними авторами, відсутній єдиний підхід до
методу нарахування амортизації щодо окремих груп основних засобів.
Метою дослідження є порівняння методів нарахування
амортизації основних засобів і обґрунтування вибору їх застосування
відповідно до амортизаційної політики підприємства.
Податковим кодексом України [5, п. 145.1.5] та П(С)БО 7
«Основні засоби» [6, п. 26] регламентовано п'ять методів нарахування
амортизації: прямолінійний метод; метод зменшення залишкової
вартості; метод прискореного зменшення залишкової вартості;
кумулятивний метод; виробничий метод.
Порівняльна характеристика методів нарахування амортизації
(табл. 1) дозволяє визначити вплив застосованих методів нарахування
амортизації на фінансовий результат до оподаткування.
При визначенні строку корисної (очікуваної) експлуатації основних
засобів слід ураховувати: характер їх завантаження; умови та напрям
експлуатації з урахуванням його потужності або продуктивності; фізичний
та моральний знос, що передбачається. З цього випливає, що чим більший
строк, тим меншу суму амортизації підприємство зможе відносити до
витрат (собівартості) і навпаки. Виключення становить лише виробничий
метод нарахування амортизації, при якому розмір амортизації не залежить
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від строку корисного використання (експлуатації).
Розглянемо підходи авторів до виділення різновидів амортизаційної
політики. Так, Трофимчук В.Я., досліджуючи класифікацію амортизаційної
політики, виділяє залежно від її цілей: амортизаційну політику оновлення
основних засобів, амортизаційну політику оптимізації податкових платежів
та амортизаційну політику зменшення собівартості [7, с. 135]. Однак
сучасне підприємство повинно поєднувати в цілому ці три складові
амортизаційної політики для безперервності виробничого процесу та
забезпечення виконання корпоративних прав акціонерів.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика методів нарахування амортизації*

Прямолінійний

–

–

+

Зменшення
залишкової вартості

–

+

+

Обов’язково

–

+

+

–

+

+

Необов’язк
ово

Прискореного
зменшення
залишкової вартості
Кумулятивний
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6

7

Однакові

5
Необов’язково

Розподіл витрат на
відновлення основних
засобів протягом строку
експлуатації

4

В перші роки експлуатації
об’єкта менші, ніж в
останні

3

Вплив на
оподатковуваний
дохід протягом
строку експлуатації

Враховує фізичний знос

2

Однакові суми
В перші роки експлуатації
амортизаційних
об’єкта більші, ніж в
відрахувань відносяться
останні
на витрати

Враховує моральний знос

1

Метод нарахування
амортизації

Визначення
ліквідаційної
вартості

Використовується для
основних засобів, що
виготовляють один вид
продукції

Критерії порівняння

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

Продовження табл. 1
Виробничий

+

–

–

Залежать від
інтенсивності
використання
основного засобу

*Джерело: авторська розробка

Трофимчук В.Я. залежно від методів нарахування амортизації
виділяє активну, помірну та інтегральну амортизаційні політики. Активна
амортизаційна політика передбачає застосування прискорених методів
нарахування амортизації, до яких належать методи зменшення
залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та
кумулятивний. При здійсненні помірної амортизаційної політики
використовуються методи пропорційного нарахування амортизації
(прямолінійний і виробничий методи). Інтегральна амортизаційна
політика передбачає поєднання різних методів амортизації для окремих
груп активів [7, с. 135].
Заслуговує на увагу підхід Ображей Ю.К. і Мельниченко І.В., які
визначили методи нарахування за групами основних засобів: група 2 –
капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом,
група 3 – будівлі, споруди, передавальні пристрої, група 6 –
інструменти, прилади, інвентар (меблі), група 7 – тварини і група 8 –
багаторічні насадження (методи – прямолінійний, зменшення
залишкової вартості, кумулятивний, виробничий); група 4 – машини та
обладнання і група 5 – транспортні засоби (всі 5 методів); група 9 –
інші основні засоби (методи – прямолінійний, виробничий) [4, c. 6768]. Однак вважаємо за доцільне розглянути вибір методу нарахування
амортизації основних засобів залежно від напряму їх використання та
придатності до експлуатації, існування можливості визначення
виробітку окремих об’єктів основних засобів, співвідношення темпів
зростання морального зносу з темпами зростання фізичного зносу.
Враховуючи напрацювання Ю.К. Ображей, І.В.Мельниченко і
В.Я. Трофимчука, слід дотримуватися інтегральної амортизаційної
політики, тобто враховувати групи основних засобів та умови їх
експлуатації.
Вибір амортизаційної політики залежить від цінової та
дивідендної політики підприємства. Погоджуємося з Новицькою С.С.,
Потаповою-Сінько Н.Ю., які вважають, що результати, які можуть
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бути отримані підприємством, поділяються на 2 групи: 1) збільшення
величини амортизаційних відрахувань (зростання ціни, ціна
залишається незмінною); 2) зменшення величини амортизаційних
відрахувань (зниження ціни, ціна залишається незмінною) [3, с. 26].
На основі систематизації підходів авторів до трактування
складових амортизаційної політики можна виділити наступні стратегії
розвитку підприємства, які впливають на вибір методів нарахування
амортизації:
1. Максимізація прибутку і максимізація амортизаційних
відрахувань в перші роки експлуатації об’єкта. Це досягається
вибором
прискорених
методів
нарахування
амортизації
(кумулятивного, зменшення залишкової вартості, прискореного
зменшення залишкової вартості) і скороченням собівартості продукції
за рахунок зменшення матеріальних витрат, витрат на оплату праці,
єдиного соціального внеску, інших витрат, а також зростання ціни
реалізації продукції.
2. Максимізація прибутку і мінімізація амортизаційних
відрахувань в перші роки експлуатації об’єкта. Це досягається
вибором виробничого методу нарахування амортизації і скороченням
собівартості продукції за рахунок зменшення матеріальних витрат,
витрат на оплату праці, єдиного соціального внеску, інших витрат, а
також зростання ціни реалізації продукції. Дана стратегія є
прийнятною для виробничих підприємств.
3. Мінімізація прибутку і максимізація амортизаційних
відрахувань в перші роки експлуатації і навпаки. Це досягається
вибором
прискорених
методів
нарахування
амортизації
(кумулятивного, зменшення залишкової вартості, прискореного
зменшення залишкової вартості).
4. Рівномірний прибуток протягом всього строку корисної
експлуатації
основного
засобу.
Це
досягається
вибором
прямолінійного методу нарахування амортизації.
Бухгалтерський облік виступає інформаційною базою
формування та реалізації амортизаційної політики оновлення
основних засобів в частині операцій, що відображаються на
балансових рахунках 13 «Знос (амортизація) основних засобів» і 15
«Капітальні інвестиції», а також позабалансовому рахунку 09
"Амортизаційні відрахування".
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На рахунку 09 "Амортизаційні відрахування" ведеться облік
нарахування та використання амортизаційних відрахувань. Збільшення
залишку на рахунку 09 "Амортизаційні відрахування" (надходження)
відбувається на суму нарахованої амортизації необоротних активів.
Зменшення залишку на рахунку 09 відображається на суму
використаної амортизації на капітальні інвестиції, на погашення
отриманих на капітальні інвестиції позик тощо [2].
Застосування під час ведення бухгалтерського обліку
позабалансового рахунку 09 "Амортизаційні відрахування" дає
можливість проаналізувати рівень оновлення основних засобів:
1. ДO 09 "Амортизаційні відрахування" > КO 09 "Амортизаційні
відрахування" – оновлення основних засобів на недостатньому рівні.
2. ДO 09 "Амортизаційні відрахування" = КO 09 "Амортизаційні
відрахування" – просте оновлення основних засобів на вартість
зношених основних засобів.
3. ДO 09 "Амортизаційні відрахування" < КO 09 "Амортизаційні
відрахування" – оновлення основних засобів на вартість більшу, ніж
зношені основні засоби, тобто відбулося розширене відновлення
основних засобів.
Неправильна оцінка основних засобів у бухгалтерському обліку
внаслідок невідповідності залишкової вартості їх справедливій
вартості викривляє опосередковано через амортизацію виробничу
собівартість, і, як наслідок, – призводить до недостовірного
відображення у фінансовій звітності первісної, залишкової вартостей
діючих основних засобів. Тому амортизаційна політика повинна бути
обов’язково закріплена в обліковій політиці підприємства.
В
результаті
дослідження
облікового
забезпечення
амортизаційної політики одержано наступні результати:
1. В результаті порівняння методів нарахування амортизації
основних засобів виділено чотири стратегії амортизаційної політики:
1) максимізація прибутку і максимізація амортизаційних відрахувань в
перші роки експлуатації об’єкта; 2) максимізація прибутку і
мінімізація амортизаційних відрахувань в перші роки експлуатації
об’єкта; 3) мінімізація прибутку і максимізація амортизаційних
відрахувань в перші роки експлуатації і навпаки; 4) рівномірний
прибуток протягом всього строку корисної експлуатації основного
засобу.
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2. Визначено інформаційну базу та критерії оцінки відповідності
амортизаційної політики потребам технологічного процесу, в частині
порівняння темпів оновлення основних засобів з темпами їх зносу.
Перспективами подальших досліджень є розробка методичного
забезпечення внутрішнього контролю амортизаційної політики
підприємства.
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Ірина Сахно
Національна академія Національної гвардії України
ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ОТРИМАНИХ
У ВИГЛЯДІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
У статті розглянуто механізм оподаткування доходів фізичних осіб,
отриманих у вигляді заробітної плати, а саме визначено ставки податку на доходи
фізичних осіб, єдиного соціального внеску, військового збору, а також розміри
податкової соціальної пільги та особливості її застосування.
Ключові слова: дохід, заробітна плата, податок на доходи фізичних осіб,
єдиний соціальний внесок, платник, податкова соціальна пільга.
In the article the mechanism of taxation of profits that physical persons get as a
salary is considered, namely the tax rates on the profits of physical persons, single social
payment, military collection are determined and also sizes of tax social benefit and feature
of its use are considered.
Keywords: profit, salary, tax on the profits of physical persons, single social
payment, payer, tax social benefit.
В статье рассмотрен механизм налогообложения доходов физических лиц,
полученных в виде заработной платы, а именно определены ставки налога на доходы
физических лиц, единого социального взноса, военного сбора, а также размеры
налоговой социальной льготы и особенности ее использования.
Ключевые слова: доход, заработная плата, налог на доходы физических лиц,
единый социальный взнос, плательщик, налоговая социальная льгота.

Одним із головних елементів податкової системи України є
оподаткування доходів громадян, зокрема податок на доходи фізичних
осіб (ПДФО). Він є одним із основних джерел доходів державного
бюджету та виконує роль соціального регулятора. Зокрема, в структурі
податкових надходжень України у 2014 р. на частку ПДФО
приходилось 20,5 %, а це друге місце після надходжень від податку на
додану вартість. Об’єктом оподаткування податком на доходи
фізичних осіб є доходи з різних джерел, наприклад: доходи у вигляді
заробітної плати, дивідендів, виграшів, призів, процентів, доходи від
продажу майна, дохід від здачі майна в лізинг, дохід у вигляді вартості
успадкованого чи отриманого у дарунок майна тощо. Однак найбільш
важливим і розповсюдженим видом доходів громадян є заробітна
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плата, а тому дослідження особливостей її оподаткування є вкрай
актуальним.
Становлення системи оподаткування доходів фізичних осіб в
Україні розпочалося у 1991 р. За роки незалежності України вона
суттєво змінилася і сьогодні її норми регламентуються Податковим
кодексом України. Останні зміни до системи оподаткування доходів
фізичних осіб були внесені Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. [1]. У зв’язку із
постійною зміною механізму оподаткування доходів фізичних осіб,
отриманих у вигляді заробітної плати, постає необхідність
моніторингу та аналізу здійснюваних змін з виділенням проблемних
питань та шляхів їх вирішення.
Слід зазначити, що загальне податкове навантаження на доходи,
отримані у вигляді заробітної плати в Україні на сьогоднішній день
становить близько 55 %, що в 1,5 рази більше ніж в країнах ЄС.
Відносно низький рівень загального податкового навантаження на
зарплатні доходи в Європейських країнах забезпечується за рахунок
високого рівня легальних доходів населення. В Україні ж легальний
рівень доходів досить низький. За даними Інституту демографії та
соціальних досліджень НАНУ, в Україні більше 70 % працюючих
одержує доходи нижче трьох мінімальних заробітних плат за місяць,
причому доходи цих платників становлять більше 50 % всіх
зарплатних доходів. Не зважаючи на невисокий рівень легальних
доходів населення, річний розмір надходжень від єдиного соціального
внеску (ЄСВ) та ПДФО до бюджету досить суттєвий – близько 190 та
70 млрд грн відповідно (сумарно близько третини надходжень від
податків і соціальних внесків).
Так який же механізм справляння ПДФО із доходу, отриманого
у вигляді заробітної плати?
По-перше, з 01.01.2015 р. ставки ПДФО із доходу, отриманого у
вигляді заробітної плати, встановлені на рівні 15 % та 20 %. Ставка
ПДФО становить 15% бази оподаткування, якщо база оподаткування
для місячного оподатковуваного доходу не перевищує 10-кратний
розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного податкового року (у 2015 р. – 12 180 грн). Якщо база
оподаткування ПДФО перевищує 10-кратний розмір мінімальної
297

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

заробітної плати, то на суму перевищення застосовується ставка 20 %.
Ці ставки застосовуються для обкладання своїх підприємницьких
доходів платниками, що перебувають на загальній системі
оподаткування, для оподаткування заробітної плати найманих
працівників підприємцями-працедавцями, а також для оподаткування
доходів фізичних осіб за надання послуг (виконання робіт) відповідно
до цивільно-правових договорів [2].
Зазначимо, що в 2014 році ще діяло три ставки ПДФО – 10, 15 та
17%. Ставка ПДФО у розмірі 10 % бази оподаткування стягувалося із
заробітної плати шахтарів та працівників воєнізованих аварійнорятувальних служб; 15 % - застосовувалося, якщо база оподаткування
не перевищувала 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати;
ставка ПДФО 17 % застосовувалася до бази оподаткування, що
перевищувала 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати. Як
бачимо, в результаті реформування системи оподаткування доходів
фізичних осіб пільгова ставка для шахтарів взагалі була скасована, а
на більш високі доходи громадян ставка ПДФО була збільшена з 17 до
20 %. При цьому Концепцією реформування податкової системи
України, яка була розроблена і подана на розгляд Уряду на початку
2014 р., були запропоновані зовсім інші моделі зміни ставок ПДФО в
залежності від розміру отримуваного доходу [3].
По-друге, під час нарахування доходів, отриманх у формі
заробітної плати, база оподаткування визначається як нарахована
заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ),
страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках,
передбачених законом, – обов'язкових страхових внесків до
недержавного пенсійного фонду, які сплачуються за рахунок
заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної
пільги за її наявності [2]. Слід звернути увагу, що обов’язкові страхові
внески до недержавного пенсійного фонду на даний час не
сплачуються, оскільки не прийнято відповідних законодавчих актів.
Тому база оподаткування ПДФО у 2015 р. по суті визначається як
нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податкової
соціальної пільги за її наявності.
При цьому ставки ЄСВ коливаються від 2 до 6,1 %. Так, ставка
298

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

ЄСВ у розмірі 2 % стягується із суми допомоги по тимчасовій втраті
непрацездатності (із «лікарняних»); 2,6 % – із грошового забезпечення
військовослужбовців, а також із суми винагороди фізичним особам за
виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;
6,1 % – із заробітної плати держслужбовців, викладачів, науковців,
журналістів тощо; 3,6 % – із заробітної плати інших категорій
працівників. Слід також мати на увазі, що Законом України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI встановлений максимальний
розмір заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ [4]. Це 17
мінімальних заробітних плат, тобто 20 706 грн. Це означає, що якщо
нарахована заробітна плата працівника за місяць дорівнює, наприклад,
25 тис. грн, то ЄСВ буде сплачений тільки з 20706 грн, а з решти – ні.
По-третє, окремим категоріям громадян надано право на
зменшення суми загального місячного оподаткованого доходу,
отримуваного у вигляді заробітної плати, на суму податкової
соціальної пільги (ПСП). В такому випадку база оподаткування
податком на доходи фізичних осіб буде розрахована як нарахована
заробітна плата, зменшена на суму ЄСВ та ПСП.
Податкова соціальна пільга застосовується в тому випадку, якщо
нарахована заробітна плата за місяць не перевищує суми місячного
прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1
січня звітного податкового року (на 01.01.2015 р. це 1218 грн),
помноженої на 1,4 та округленої до найближчих десяти гривень. Тобто
ПСП застосовується, якщо місячна заробітна плата працівника не
перевищує 1710 грн [2]. Зменшуючи базу оподаткування податком на
доходи фізичних осіб на суму ПСП, зменшується відповідно і розмір
податку, що буде перерахований роботодавцем до державного
бюджету із заробітної плати працівника. Це певне полегшення
податкового тягаря для малозабезпечених верств населення.
Крім того, граничний розмір місячного доходу, отриманого у
вигляді заробітної плати, який дає право на застосування ПСП (а це
1710 грн), збільшується пропорційно кількості дітей у родині
працівника. Тобто, якщо працівник має двох дітей віком до 18 років,
то він матиме право на застосування ПСП тоді, коли його заробітна
плата не буде перевищувати 1710*2 = 3420 грн, а якщо він має трьох
дітей, то граничний розмір доходу, що дасть право на застосування
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ПСП, збільшиться до 5130 грн. При цьому слід мати на увазі, що таке
збільшення граничного розміру доходу, що дає право на застосування
ПСП, пропорційно кількості дітей у родині застосовується лише до
доходу одного з батьків. Якщо в сім’ї працюють обоє батьків, то
другий зможе скористатися ПСП тільки на загальних підставах, тобто
коли його заробітна плата не буде більшою 1710 грн.
На сьогоднішній день в Україні Податковим кодексом України
встановлено такі розміри ПСП:
1) 609 грн:
для будь-якого платника податку;
для платника, що утримує двох чи більше дітей віком до 18
років – із розрахунку на кожну дитину.
2) 913,50 грн – для платника, якщо він:
є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном,
піклувальником) – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
утримує дитину інваліда – у розрахунку на кожну дитину
віком до 18 років;
є вдівцем або вдовою;
є особою, віднесеною законом до 1 або 2 категорій осіб,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;
є інвалідом І або ІІ групи;
є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину,
що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи
журналістів.
3) 1218 грн – для платника податку, який є:
Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм
Соціалістичної праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена
Трудової Слави;
учасником бойових дій під час Другої світової війни або
особою, яка у той час працювала в тилу, на яких поширюється дія
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»;
колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць
примусового утримання під час Другої світової війни;
особою, яка була насильно вивезена з території колишнього
СРСР під час Другої світової війни на території держав, що
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перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані
фашистською Німеччиною та її союзниками;
особою, яка перебувала на блокадній території колишнього
Ленінграда у період з 08.09.1941 р. по 27.01.1944 р. [2].
У разі, якщо платник податку має право на застосування
податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, податкова
соціальна пільга застосовується одна, що має найбільший розмір.
Слід також мати на увазі, що розмір податкової соціальної
пільги впливає на величину бази оподаткування ПДФО в тому разі,
якщо ця база оподаткування не перевищує десяти мінімальних
заробітних плат. ПСП буде впливати на базу оподаткування ПДФО,
яка перевищую десять мінімальних заробітних плат та
оподатковується за ставкою 20 %, лише у тому випадку якщо розмір
ПСП буде досить великий (більше 12180 грн), що трапляється вкрай
рідко. Це може бути тільки у випадку, якщо у працівника більше 20
дітей (рідних, усиновлених, взятих під опіку, піклування) віком до 18
років і ПСП нараховується у розмірі 609 грн на кожну дитину; або у
працівника 14 і більше дітей, а ПСП застосовується з розрахунку
913,50 грн у розрахунку на кожну дитину [2].
І останнє, що хотілося б зазначити щодо оподаткування доходів
фізичних осіб, отриманих у вигляді заробітної плати, це те, що з 3
серпня 2014 р. відповідно до Закону України від 31.07.2014 р. № 1621VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
інших законодавчих актів України» введено новий загальнодержавний
збір – військовий, який стягується за ставкою 1,5 % з доходів фізичних
осіб [5]. Ставка військового збору застосовується до заробітної плати,
інших заохочувальних та компенсаційних виплат і винагород, які
нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з
трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.
Таким чином, на сьогоднішній день із нарахованої заробітної
плати працівника стягуються такі податки і збори: єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), податок
на доходи фізичних осіб, військовий збір. Якщо порахувати, виходить,
що кожного місяця працівник сплачує державі зі своєї заробітної
плати, якщо та не перевищує десятикратний розмір мінімальної
заробітної плати (12 180 грн), в середньому 19,1 – 22,6 %, якщо ж
місячна заробітна плата більша 12 180 грн, то 24,1-27,6 %. А це досить
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суттєва величина, особливо враховуючи наміри держави в результаті
реформування системи оподаткування впродовж 2014 р. зменшити
податкове навантаження на заробітну плату працівників. Для
порівняння: станом на 01.01.2014 р. податкове навантаження на
заробітну плату працівника, якщо та не перевищувала десятикратний
розмір мінімальної заробітної плати, становило 17,6-21,1 %, якщо ж
місячна заробітна плата була вищою за десять мінімальних заробітних
плат, то працівник сплачував до бюджету та Пенсійного фонду у
вигляді податків і зборів від 19,6 до 23,1 % нарахованої заробітної
плати.
А тому із впевненістю можна сказати, що реформа в сфері
оподаткування доходів фізичних осіб, проведена в 2014 р., яка начебто
була спрямована на полегшення податкового тягаря для платників
податків і виведення заробітної плати з тіні, тільки посилила цей
тягар, збільшивши оподаткування доходів фізичних осіб. Зрозуміло,
що зловживати розміром податків і зборів, що стягуються із заробітної
плати працівників, не слід, оскільки це може викликати хвилі
соціального невдоволення та тінізацію доходів фізичних осіб.
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
В статье раскрыты формы участия граждан в распределении бюджетных
средств, в финансовом обеспечении решения задач на местном уровне. Обобщен
опыт отдельных регионов Российской Федерации по содействию и развитию
процессов участия граждан в софинансировании и решении задач органов местного
самоуправления, в том числе в бюджетном процессе.
Ключевые слова: программа поддержки местных инициатив, средства
самообложения граждан, местный бюджет, местное самоуправление.
The article deals with the form of citizen participation in the allocation of budget
funds, in the money supply problem solving at the local level. The experience of individual
regions of the Russian Federation to promote and develop the processes of citizens'
participation in co-financing and solving the problems of local governments, including in the
budget process.
Keywords: program to support local initiatives, means of self-taxation of citizens,
local budget, local self-government.
У статті розкриті форми участі громадян у розподілі бюджетних коштів, у
фінансовому забезпеченні вирішення завдань на місцевому рівні. Узагальнено досвід
окремих регіонів Російської Федерації щодо сприяння і розвитку процесів участі
громадян у співфінансуванні та вирішенні завдань органів місцевого самоврядування,
в тому числі в бюджетному процесі.
Ключові слова: програма підтримки місцевих ініціатив, кошти
самооподаткування громадян, місцевий бюджет, місцеве самоврядування.

В современных условиях развития демократического общества
особого внимания заслуживает Теория демократии участия
(«парцитипаторной»,
«делиберативной»,
«совещательной»
демократии). Такая Теория (парцитипаторной демократии) отрицает
необходимость политического разделения труда: личность должна
обладать правом на всестороннее политическое участие. На рубеже
XX – XXI веков она выражается в форме «парцитипаторного
планирования», суть которого состоит в том, что вопросы
муниципального значения и предполагаемый бюджет предварительно
рассылаются гражданам для обсуждения) или «гражданских жюри»
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(общественные проблемы решаются в рамках малых групп состоящих
из сотрудников местных вузов и культурных центров и соединенных
через Интернет).
В широком смысле партиципаторное бюджетирование (далее –
ПБ) призвано расширить рамки участия граждан в бюджетном
процессе путем созыва специальных комиссий, которые занимаются
распределением выделенных им средств. Суть партиципаторного
бюджетирования - процесс распределения части бюджетных средств
при участии комиссии, состоящей из граждан и представителей
муниципалитета, при этом комиссия решает, как и куда в рамках
муниципалитета тратить определенное количество денег.
Можно выделить особенности такого бюджетирования:
1. Обсуждение специально выделенной части бюджета или
внешних привлеченных средств (в большинстве случаев – до 5% от
муниципального бюджета);
2. Необходимое участие в процессе муниципальной и городской
администрации;
3. Повторяемость обсуждения (ПБ не может ограничиваться
одним собранием, на котором не могут быть рассмотрены все мнения
сторон);
4. В процесс ПБ должны быть включены делиберативные
процедуры в виде специальных встреч, форумов или обучения (для
предоставления гражданам информации о том, как и куда расходуется
бюджетные средства, обучения их основам построения бюджетного
процесса);
5. Необходимое последующее подведение отчетности о
расходовании средств бюджета, выносимого на обсуждение по модели
партиципаторного бюджетирования.
В Российской Федерации в 2015 году в целях приведения
бюджетной терминологии в соответствие с практической реализацией
Научно-исследовательским институтом Минфина России было
предложено заменить термин «партиципаторное» на «инициативное»,
которое по своей сути наиболее близко к значению политологического
термина.
Проекты по партиципаторному бюджетированию «Я планирую
бюджет» были запущены Фондом Кудрина по поддержке гражданских
инициатив и Европейским университетом в Санкт-Петербурге
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совместно с администрациями городов и городских поселений в
начале 2014 года, после успешного опыта «пилотных» проектов в
Череповце и Сосновом Бору в 2013 году. На сегодня в России
практика
внедрения,
так
называемого,
инициативного
бюджетирования реализуется через различные проекты с
использованием средств населения [1,2,3, 4].
Похожие по содержанию проекты по инициативному
бюджетированию включают реализуемые в отдельных регионах
Программы поддержки местных инициатив. В России Программа
поддержки местных инициатив реализуется 2007 года в нескольких
субъектах РФ. Первым субъектом РФ, начавшим участие в Программе
на региональном уровне, стал Ставропольский край. Свою значимую
роль для запуска Программы предлагает Всемирный банк, эксперты
которого на протяжении всего проекта сопровождают запуск и
реализацию программы.
С 2009 года Программа поддержки местных инициатив при
консультационной и экспертной помощи представителей Всемирного
банка осуществляется в Кировской области. С 2013 года проект
запущен в Нижегородской, Тверской, Тульской областях, Республике
Башкортостан.
Программа поддержки местных инициатив (далее - ППМИ)
реализуется через проекты муниципальных образований субъекта
РФ. Суть подхода состоит в выборе объекта финансирования в рамках
проекта населением поселения. Реализация ППМИ позволяет решить
на региональном уровне множество задач, среди которых особо
выделяются:
- строительство или восстановление объектов социальной и
инженерной инфраструктуры;
поддержка
социальной
активности
населения
в
муниципальных образованиях;
- развитие механизмов взаимодействия власти и населения,
повышение уровня доверия населения к власти за счет его участия в
выявлении и согласовании социально-экономических проблем,
выборе, реализации и мониторинге проектов;
- повышение эффективности бюджетных расходов за счет
вовлечения населения муниципальных образований, где ПППМИ
реализуется, в процессы принятия решений на местном уровне и
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усиление общественного контроля над действиями органов местного
самоуправления и др.
Как правило, ППМИ объединяет в своем проекте участие в
каждом инвестиционном проекте: соответствующего Министерства
(департамента), ответственного за реализацию ППМИ в регионе,
органов местного самоуправления, реализующих проект в рамках
ППМИ, инициативной группы в лице представителей населения
соответствующего
муниципального
образования,
конкурсной
комиссии и консультантов со стороны Всемирного банка.
Отметим особую роль Всемирного банка в развитии таких
программ. Консультанты-представители Всемирного банка в
организации финансового обеспечения проектов не принимают
участия, поскольку их основная функция состоит в подготовке и
проведении информационно-разъяснительной кампании на уровне
поселения. Свою деятельность представители Всемирного банка,
являющегося некоммерческой организацией в структуре ООН,
осуществляют на основании Соглашения о техническом содействии по
реализации ППМИ, которое подписывают Всемирный банк и орган
исполнительной власти субъекта РФ (в лице Губернатора,
представителя Правительства субъекта Федерации). При этом
консультантами Всемирного банка становятся жители региона,
участвующего в Программе на конкурсной основе. С таким
гражданином представительство Всемирного банка в России
заключает договор на конкретный объем работ. Согласно договору
расходы за оказание возмездных услуг консультантов берет на себя
представительство Всемирного банка в Российской Федерации. В
Тверской области в качестве таких консультантов привлекаются
студенты, прошедшие соответствующее обучение.
В начале реализации проекта представители Всемирного банка
проводят обучение с отобранными жителями муниципальных
образований по вопросам участия населения в ППМИ, оказывают свое
содействие в распространении информации в и поселениях о ходе
подготовки и реализации инвестиционных проектов в рамках ППМИ,
помогают в подготовке конкурсных заявок, участвуют в мониторинге
реализации ППМИ. Кроме того, представители и эксперты
Всемирного банка принимают участие в подготовке предложений по
оценке и отбору проектов, помогают в подготовке и анализе
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конкурсных заявок муниципальных образований.
Кроме того, представители Всемирного банка способствуют
распространению информации о ходе реализации ППМИ на
территории субъекта РФ на межрегиональном, федеральном и
международном уровне.
В настоящее время механизм взаимодействия институтов,
участвующих в реализации проектов, сформирован в Ставропольском
крае, Кировской, Тверской и Нижегородской области.
В Ставропольском крае, где ППМИ реализуется, начиная с 2007
года, запланированное и фактическое финансирование ППМИ в 2011
году из краевого бюджета было сокращено, в 2012 году данное объм
финансирования программы довели до уровня 2010 года. Уже в 2013
году в региональном бюджете Ставропольского края был
предусмотрен общий субсидий на ППМИ превышающий объем 2012
года более чем в два раза, а в 2014 году в краевом бюджете на
софинансирование Программы поддержки местных инициатив
выделяли 61,7 млн. рублей.
В Кировской области общий объем субсидий, предусмотренных
в региональном бюджете на ППМИ, увеличивался ежегодно, так в
2013 году общий объем субсидий, предусмотренных в областном
бюджете, увеличился по сравнению с первым годом реализации
Программы в 15 раз.
В Тверской и Нижегородской области, Республике
Башкортостан, ППМИ впервые была реализована в 2013 году. Есть
первые положительные результаты, которые требуют тщательного
исследования, но пока говорить о тенденциях закономерностях
участия граждан преждевременно.
Важно, что в рамках ППМИ население, так же как и спонсоры
проектов, могут совершать вклад в различных формах. В денежной
форме, форме неоплачиваемого труда, безвозмездного предоставления
материалов, необходимых для реализации проекта в рамках ППМИ,
безвозмездного предоставления технических средств (оборудования,
механизмов, автомобилей и т.д.), необходимых для реализации
проекта в рамках ППМИ, а так же в других формах.
Вклад населения в форме неоплачиваемого труда подразумевает
выполнение работ населением или спонсором, который не требует
специальной квалификации, как при подготовке объекта, который
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финансируется в рамках проекта ППМИ; так и в процессе
строительных (ремонтных) работ.
Другим примером форм вклада населения и спонсоров проекта
является организация бытовых условий строительных организаций
(от- дых, питание и т.д.).
При этом осуществление населением вклада в проект в рамках
ППМИ не в денежной форме, не заменяет обязательного участия населения муниципального образования в проекте на условии
софинансирования. В каждом регионе, участвующем в ППМИ, в
нормативных документах регионального значения, самостоятельно
устанавливается относительный минимум софинансирования проекта
физическими лицами муниципального образования в рамках
Программы, Важно, что доля софинансирования проекта повышает
вероятность победы заявки проекта на конкурсном отборе.
Как правило, объем участия дополнительного финансового
института реализации проектов в рамках ППМИ (спонсоров)
ограничен только минимальным соотношением.
Субсидии из регионального бюджета перечисляются в
муниципальное образование только после предоставления в
Министерство или Департамент, ответственный за ППМИ в регионе,
документов, подтверждающих в полном объеме фактическое
выполнение работ, оказание услуг по проекту, на реализацию которого
предусмотрено
предоставление
региональной
субсидии.
Министерство или Департамент субъекта РФ предоставляет субсидии
муниципальным образованиям, направляемые на реализацию
соответствующих проектов в объемах, утвержденных лимитов
финансирования.
Размер лимита финансирования одного инвестиционного
проекта в рамках ППМИ во всех регионах, участвующих в Программе,
меняется ежегодно. Так в 2013 году в Тверской области на каждый
проект из регионального бюджета было выделено максимум 0,5 млн.
рублей, в Ставро-польском крае 3 млн. рублей, в Кировской области
0,5 млн. рублей и 1,5 млн. рублей, а в Тульской области он зависит от
типа муниципального образования: для сельских – 2 млн.руб., а в
городских – 3 млн.руб.
Одновременное существование в Кировской области с 2013
года двух лимитов финансирования обусловлено тем, что в Кировской
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области каждое муниципальное образование могло представить до 4-х
заявок. При этом на один проект в муниципальном образовании
можно получить субсидию 1,5 млн. рублей и на три проекта, в этом же
муниципальном образовании, по 0,5 млн. рублей на каждый.
Решение об участии муниципального образования в ППМИ
принимают органы местного самоуправления. Органы местного
самоуправления муниципальных образований, где реализуются
проекты в рамках ППМИ, организовывают участие населения во всех
этапах реализации проектов в рамках ППМИ, подготавливают и
проводят
собрания,
сходы
населения,
осуществляют
его
информирование о проекте на всех этапах его реализации.
Органы местного самоуправления, при реализации проектов в
рамках ППМИ участвуют в обучающих мероприятиях, подготовке и
подаче заявки на участие в конкурсном отборе, осуществляет
конкурсный отбор подрядчиков для выполнения работ.
Население муниципального образования (инициативная группа)
контролирует реализацию проекта, сдачу-приемку работ в рамках
проекта, обеспечения последующей эксплуатации и содержании
объекта инвестиций проекта, реализуемого в рамках ППМИ.
Выявленные функции участников реализации проектов в рамках
ППМИ,
позволяют
рассматривать
данную
Программу
в
Ставропольском
крае,
Кировской,
Тверской,
Тульской
и
Нижегородской областях, Республике Башкортостан как инструмент
осуществления региональной экономической политики направленной
на устойчивое развитие не только конкретного муниципального
образования, но и всего региона в целом.
Так, в Тульской области запущен проект «Народный бюджет».
Цель проекта состоит в развитии потенциала органов местного
самоуправления и более активном привлечение граждан к
деятельности органов местного самоуправления. Поэтому среди задач
проекта:
- повышение заинтересованности жителей Тульской области в
участии и решении проблем местного значения;
- формирование активной жизненной позиции населения;
развитие механизмов взаимодействия власти и населения;
- повышение уровня доверия населения к власти за счет его
участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в
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выборе, реализации и мониторинге программ;
- повышение эффективности бюджетных расходов за счет
вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном
уровне и усиления общественного контроля за действиями органов
местного самоуправления.
Суть проекта состоит в запуске и реализации механизма,
позволяющего обеспечить участие населения в решении таких задач,
как:
- строительство или восстановление объектов коммунальной
инфраструктуры в муниципальных образованиях Тульской области
(ремонт крыш многоквартирных жилых домов), приобретение
необходимых материалов и (или) комплектующих, дорожной сети –
внутрипоселенческих и межпоселенческих дорог, тротуаров,
придомовых территорий;
- благоустройство территорий центральных площадей,
населенных пунктов, парков, сооружение спортивных и детских
площадок, опиловка деревьев, очистка водоемов и оборудование
пляжей, ремонт гидротехнических сооружений;
- восстановление объектов культуры и исторического наследия и
др.
Среди основных принципов проекта: соревновательный подход,
обязательность софинансирования проектов в денежной форме со
стороны
муниципального
образования-получателя
субсидии,
населения муниципального образования и спонсоров (юридических и
физических лиц) – в любой разрешенной законодательством форме;
активное участие жителей на всех этапах реализации проекта,
обязательность последующего сохранения результатов реализации
проектов; открытость информации.
Таким образом, основная идея проекта - активное участие
населения в выявлении и определении степени приоритетности
проблем местного значения, а также в подготовке, реализации и
контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках
проектов, а также в последующем содержании и обеспечении
сохранности объектов.
Принцип софинансирования проектов в рамках «Народного
бюджета – 2014» реализуется через финансовое обеспечение
мероприятий проекта в пределах выделенных субсидий из областного
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бюджета. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям,
выигравшим в конкурсе, которые со своей стороны должны обеспечить
софинансирование программы за счет средств местного бюджета в
размере не менее 10% от стоимости программы, со стороны населения
городского округа, городского поселения не менее 8% от стоимости
программы, со стороны населения сельского поселения не менее 5% от
стоимости программы, за счет средств спонсоров не менее 5% для
сельских поселений и 8% для городских поселений и городских округов.
Кроме того, обязательным участием в проектах жителей МО г.
Тула является софинансирование за счет средств депутатских программ
депутатов Тульской городской Думы не менее 15% стоимости проекта.
Стоимость проекта с учетом всех источников софинансирования не
может превышать 2 млн. рублей для сельских поселений и 3 млн. рублей
для городских поселений и округов. Субсидии в 2014 г. предоставлялись
на мероприятия, связанные с объектами ЖКХ, находящимися в
муниципальной собственности, автомобильные дороги и дворовые
территории; кровли многоквартирных жилых домов; учреждения
культуры, объекты развития местного традиционного народного
художественного творчества; объекты культурного наследия; объекты
физической культуры и массового спорта; детские площадки; места
захоронения; объекты размещения (захоронения) бытовых отходов и
мусора; объекты для обеспечения первичных мер пожарной
безопасности; объекты благоустройства и озеленения территории
поселения; места массового отдыха; туристические объекты; опиловка
деревьев.
Субсидии бюджетам МСУ - участникам проекта предоставляются
на основании отдельного распоряжения правительства Тульской области
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных сводной
бюджетной росписью бюджета Тульской области на текущий
финансовый год. Средства из бюджета региона выделяются при
подтверждении софинансирования со стороны муниципальных
образований, жителей и спонсоров.
Механизмы софинансирования, используемые в регионах на
реализацию программ, различны и включают разные источники. При
этом активно наряду с указанными источниками используется
инструмент самообложения [3, 4,5].
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Наталія Случак
Березнівський лісотехнічний коледж НУВГП
ЛІСОВІ РЕСУРСИ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, АУДИТ
У статті розглянуто сутність лісових ресурсів, окреслено їх значення для
забезпечення сталого розвитку, вказано можливі завдання екологічного аудиту на
підприємствах лісової галузі.
Ключові слова: ліс, ресурси, лісові ресурси, екосистема, екологічний аудит,
завдання аудиту.
In the article the essence of forest resources is considered, their importance for
sustainable developmen is outlined, he possible environmental audit task at forestry sector is
given.
Key words: forest, resource, forest resources, ecosystem, environmental audit, audit
objectives.
В статье рассмотрена сущность лесных ресурсов, определено их значение для
обеспечения устойчивого развития, указаны возможные задачи экологического
аудита на предприятиях лесной отрясли.
Ключевые слова: лес, ресурсы, лесные ресурсы, экосистема, экологический
аудит, задачи аудита.

Кількість населення Землі щороку суттєво зростає. Але ресурси
планети обмежені. Це висуває щоразу нові, більш жорткі вимоги до їх
раціонального та ощадливого використання. Поділ природних ресурсів
на вичерпні та невичерпні, відновні та невідновні чим далі, тим більше
стає умовним. Ресурси, які ще недавно вважались невичерпними чи
відновними все частіше переходять до іншої (протилежної) категорії.
Ліс як основний компонент біосфери завжди відігравав
величезну роль у житті людини. В економічному відношенні він
цікавить людину, в першу чергу, як джерело лісових ресурсів.
Суттєвою характеристикою економічних ресурсів є їх обмеженість,
що, в свою чергу, висуває вимогу раціонального їх використання.
Більшість лісів може бути використана для отримання більше, ніж
одного виду продукції. На думку проф. Пітера Х.Пірса [3], лісові
ресурси підпадають під дві категорії виробничих ресурсів: землі, які
мають такі ж характеристики, як і сільськогосподарські угіддя чи будьяка інша земля, та ліси, як такі, тобто що складаються із сукупності
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дерев, які ростуть, і підпадають під категорію капіталу.
Говорячи про ліс як про джерело природних багатств, в першу
чергу мають на увазі деревину, яку він дає. Але дані біологічні активи
необхідно розглядати не лише з точки зору отримання економічних
вигод, а й з позицій їх екологічного значення. Ліси створюють досить
широкий перелік позитивних екстерналій, які, як правило, не
оцінюються вартісно.
У Концепції реформування і розвитку лісового господарства
України [2] окремими завданнями виділено необхідність нарощування
ресурсного і екологічного потенціалу лісів, збереження біологічного
різноманіття лісових екосистем, ефективного використання лісових
ресурсів на ринкових засадах. Одним із шляхів та засобів розв’язання
проблеми є екологічно орієнтоване ведення лісового господарства та
комплексне використання лісових ресурсів.
Під впливом лісу температурний режим повітря і ґрунту
змінюється й відрізняється від температурних умов сусідніх земельних
угідь (ланів, лук). Дія крайніх температур в лісі не така різка. Ліс впливає
на температуру повітря не тільки тієї території, яку він займає, а й
навколишнього простору. У лісостанах створюється особливий
мікроклімат – фітоклімат, обумовлений біоекологічними особливостями
деревних порід, складом і формою деревостанів, їх густотою,
зімкнутістю, повнотою, висотою, ярусністю, а також параиетрами
рельєфу. Саме угруповання дерев створює своєрідний, сприятливий для
себе фітоклімат і до певних меж підтримує його функціонування.
Змінюючи стан насадження, змінюють і його фітоклімат, а при ширшому
втручанні у лісові масиви – і екосистему в цілому, і мікроклімат.
Ліси відіграють велике значення у первинному затриманні
радіоактивних викидів. Впливаючи через трансформацію повітряних
потоків на осідання аерозольних часток лісові насадження відіграють
важливу роль у формуванні полів радіоактивного забруднення. Вони
виконують функцію своєрідних фільтрів – накопичувачів
радіонуклідів. У цілому лісові масиви накопичили приблизно на 30 %
більше активності, ніж навколишні поля. У період найбільш
інтенсивних викидів, коли в довкіллі перебувала велика кількість
короткоживучих радіоактивних елементів, роль лісу в перерозподілі
радіонуклідів була особливо значною.
Важливою є роль лісів у захисті прісноводних ресурсів Землі.
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Рослини сприяють накопиченню і поступовому, довготривалому у часі
витрачанню згромадженої ними у грунті прісної води. Сніг у лісах, у
місцях, багатих на рослинний покрив, сходить набагато довше, ніж на
відкритих площах. Танучи в гущавині рослин поступово, тала вода у
значно більшій кількості й значно глибше проникає у грунт, поверхню
якого вкривають дерева, чагарники і трави.
Акумулюючи в такий спосіб талі води й атмосферні опади,
рослини накопичують грунтові води. Нерідко саме завдяки густій
рослинності у місцях, де буває достатньо опадів, виникають заболочені
ділянки і навіть болота, з яких беруть початок не пересихаючі джерела,
струмки, великі і малі ріки. Дощова вода, затримана стеблами і кронами,
не падає на поверхню грунту водночас і не стікає з неї струмками, а
помалу надходить у грунт і поступово всотується у нього протягом
тривалого проміжку часу. Там, де знищується рослинність, насамперед,
ліси та природне різнотрав’я, зникають джерела, пересихають струмки і
ріки. Всюди, де відновлюється рослинний покрив, відновлюються і
запаси прісної води.
Багатогранним є вплив лісу на грунт. Загальновизнаним є
позитивний вплив змішаних лісів на фізичні властивості грунту.
Ліс відіграє неоціненну роль у житті суспільства. Він є
природним ресурсом, який самовідновлюється і який дає людині
значну кількість різноманітної сировини і цінних продуктів: деревину,
технічну та лікарську сировину, кормові, харчові та інші продукти лісу,
які використовують для задоволення потреб населення та виробництва.
Це вимагає виважених підходів до використання всіх видів лісових
ресурсів з мінімізацією можливості нанесення шкоди від людської
діяльності. Одним із варіантів вирішення подібних завдань є
проведення екологічного аудиту.
Екологічний аудит - це документально оформлений системний
незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що
включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення
відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи
екологічного управління та інформації з цих питань вимогам
законодавства України про охорону навколишнього природного
середовища та іншим критеріям екологічного аудиту. [1]
Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забезпечення
додержання законодавства про охорону навколишнього природного
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середовища в процесі господарської та іншої діяльності.
Державні підприємства лісового господарства поєднують два
види діяльності — лісозаготівлю та лісовідновлення — кожен з яких
має вплив на екологію регіону.
Лісозаготівля пов'язана із вилученням ресурсів із природного
середовища. Причому законодавчі вимоги до самого процесу заготівлі
досить жорсткі. При відводі лісосік необхідно дотримуватись чітко
встановлених правил, відхилення від яких тягнгуть за собою
накладення значних штрафів.
Якщо процес лісозаготівлі короткий, то лісовідновлення триває
десятки років, доки деревостан не перейде до категорії стиглого. Під час
лісовідновлення з метою поліпшення якісного складу лісів, їх
оздоровлення, посилення захисних властивостей в обов'язковому
порядку проводять рубки формування та оздоровлення лісів. Вони
повинні проводитись способами, що не викликають ерозії ґрунтів,
пошкодження дерев, які залишаються для подальшого росту,
виключають можливість негативного впливу на стан лісів та водоймищ,
забезпечують поступове відтворення і формування лісів, близьких до
природних, постійне підтримання стійкості деревостанів. Якщо подібні
вимоги не дотримуються, то замість покращення стану лісів буде
отримано їх деградацію з наступним погіршенням екосистеми в цілому.
У процесі здійснення господарської діяльності, керівники
державних підприємств лісового господарства можуть потребувати
інформації щодо дотримання на підприємстві законодавства про
охорону
навколишнього
природного середовища в процесі
господарської та іншої діяльності, раціонального використання
лісових ресурсів, перевірки певних виробничих процесів і процедур із
погляду заходів для захисту навколишнього середовища.
При залученні зовнішніх аудиторів інформацію буде отримано
при проведенні різних видів екологічного аудиту: контрольного аудиту,
аудиту процесів, аудиту з особливих приводів.
Структура підприємств лісового господарства може включати
службу внутрішнього аудиту. Тому важливим є окреслення її завдань в
плані дослідження питань, повязаних з дотриманням вимог
екологічного законодавства.
Перелік завдань внутрішнього аудитора щодо питань екологічного
аудиту може бути наступним: правильність визначення і обґрунтованість
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можливих обсягів заготівлі деревної та недеревної лісопродукції;
прогнозування попиту на лісопродукцію; законність, доцільність,
своєчасність та повнота відображення в обліку витрат ресурсів на
заготівлю, охорону, відтворення та реалізацію
лісопродукції;
моделювання рівня витрат ресурсів; розробка заходів щодо підвищення
ефективності використання ресурсів; контроль дотримання екологічних
вимог, норм і правил для запобігання фінансовим втратам у випадку їх
порушення та для збереження біорізноманіття лісових екосистем;
консультування з питань екологічного законодавства в межах
компетенції внутрішнього аудитора та інше.
Серед можливих порушень можна назвати нераціональне
використання лісових ресурсів; рубки без відповідних дозволів;
неправдиве декларування об'ємів та вартості заготовленої деревини;
безпідставні санітарні рубки та незаконне захоплення лісових земель
для будівництва або видобутку корисних копалин з подальшим
вирубуванням дерев; рубки за межами лісосіки; використання
заборонених засобів заготівлі побічної лісопроодукції та інші.
Належним чином запланована та проведена аудиторська
перевірка забезпечить систему управління достовірною інформацією,
використання якої підвищить якість управління
та сприятиме
раціональному використанню ресурсів, в тому числі фінансових,
сприятиме поліпшенню фінансового стану підприємств, певною мірою
сприятиме збереженню біорізноманіття існуючих лісових екосистем.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматривается роль малого и среднего предпринимательства в
социально-экономическом развитии Калужской области, а также оцениваются меры
государственной поддержки данного сектора экономики.
Ключевые слова: Калужская область, малое предпринимательство,
программы поддержки малого предпринимательства, Гарантийный фонд.
This paper examines the role of small and medium-sized businesses in the socioeconomic development of the Kaluga region, as well as the estimated measures of state
support of the sector.
Keywords: Kaluga region, small business, small business support program, the
Guarantee Fund.
У статті розглядається роль малого та середнього підприємництва в
соціально-економічному розвитку Калузької області, а також оцінюються заходи
державної підтримки даного сектора економіки.
Ключові слова: Калузька область, мале підприємництво, програми підтримки
малого підприємництва, Гарантійний фонд.

Калужская область на сегодняшний момент является одним из
наиболее развитых регионов Центрального федерального округа и
Российской Федерации в целом, что стало возможным благодаря
грамотной политике Правительства Калужской области, сделавшему
упор на развитие инвестиционной привлекательности региона и
поддержание инновационных технологий во всех сферах экономики.
Немаловажную роль в стабильном экономическом росте региона
играет малое и среднее предпринимательство, в котором, по данным
экспертов, занято более 30% от общей численности работающих в
организациях области и на долю которого приходится 47% всех
функционирующих предприятий и организаций. По итогам 2014 года
в области действует более 13 тысяч малых и средних предприятий и
осуществляют
деятельность
29,2
тысячи
индивидуальных
предпринимателей [2].
Следует отметить, что малый и средний бизнес присутствует во
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всех сферах экономики региона и активно поддерживается
региональными
органами
власти
в
рамках
действующей
государственной программы «Развитие предпринимательства и
инноваций в Калужской области» включающей подпрограмму
«Развитие малого и среднего, в том числе инновационного,
предпринимательства в Калужской области».
На поддержку малого и среднего бизнеса в 2014 году направлено
524 млн. рублей (из областного бюджета – 141 млн. рублей, из
федерального бюджета – 383 млн. рублей). В 2013 году на эти цели
было направлено 296,4 млн. рублей (из областного бюджета – 150,2
млн. рублей, из федерального бюджета – 146,2 млн. рублей) [3].
Предпринимательская
активность
стимулируется
целой
системой мер государственной поддержки, в том числе:
предоставление грантов начинающим предпринимателям на
создание собственного дела;
возмещение затрат предпринимателей, связанных, с
приобретением производственного оборудования;
возмещение процентов по ставкам за пользования кредитами
банков;
на развитие лизинга;
увеличение капитализации гарантийного фонда;
предоставление
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований на реализацию муниципальных программ поддержки
предпринимательства;
поддержка организаций инфраструктуры и др.
В 2014 году государственную поддержку получили более 1400
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
прямую финансовую поддержку 237 субъектов; информационную,
консультационную – 924 субъекта; прошли обучение - 324 субъекта
малого и среднего бизнеса.
При этом основной акцент в программе был направлен на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
модернизирующих свой бизнес. Предпринимателям компенсировались
затраты, связанные с приобретением производственного оборудования,
по возмещению процентных ставок по кредитам, по договорам лизинга:
- на развитие лизинга - заключено 74 договора о предоставлении
субсидии на сумму 85000,0 тысяч рублей;
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- предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с
приобретением производственного оборудования - по данному
направлению заключен 31 договор о предоставлении субсидии на
сумму 52486,669 тысяч рублей;
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях - заключено 39 договоров о предоставлении субсидии на
сумму 26016,667 тыс. рублей [2].
Значимой мерой государственной поддержки является
стимулирование муниципальных образований к осуществлению мер
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в
муниципальных образованиях области за счет софинансирования
муниципальных программ предпринимательства из средств
областного бюджета.
Данная мера способствует принятию муниципальными
образованиями решений по аккумулированию собственных ресурсов
на обеспечение мероприятий муниципальных программ и помогает
решать собственные задачи развития территории районов области за
счет привлечения предпринимательского сообщества на местном
уровне.
К основным мероприятиям муниципальных программ,
софинансируемых за счет средств областного бюджета, относятся:
возмещение затрат предпринимателей связанных с приобретением
производственного
оборудования;
поддержка
начинающих
предпринимателей.
Из
средств
областного
бюджета
на
софинансирование муниципальных программ направлено: в 2013 году
– 14 млн. рублей (получили поддержку – 16 МО), в 2014 году – 14 млн.
рублей (получили поддержку – 18 МО).
В рамках муниципальных программ оказана
поддержка
начинающим
предпринимателям
и
предпринимателям,
приобретающим производственное оборудование. В 2014 году
поддержку на муниципальном уровне получили 62 субъекта малого и
среднего предпринимательства в объеме 18,7 млн. рублей (по
средствам областного и муниципального бюджетов) [3].
С целью поддержки перспективных предпринимателей,
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нуждающихся
в
дополнительных
финансовых
ресурсах,
Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской
области предоставляет услуги поручительства при привлечении
предпринимателями банковских кредитов в условиях недостаточного
собственного залогового обеспечения. За 2013 года Фондом было
предоставлено
19
поручительств
субъектам
малого
предпринимательства на сумму 109,387 млн. рублей. Кроме того, было
заключено с субъектами малого и среднего предпринимательства 112
договоров на предоставление займов на сумму 151,660 млн. рублей.
В 2014 году на увеличение капитализации Гарантийного фонда
направлено средств областного и федерального бюджетов в объеме
280,2 млн. рублей и на 01.01.2015 года размер гарантийного фонда
составил 540429,4 тыс. руб.
В течение 2014 года фондом предоставлено 6 поручительств на
сумму 80,2 млн. руб., под которые предприниматели привлекли кредиты
на сумму 160,3 млн. рублей. Кроме того, предпринимателям было
предоставлено 58 микрозаймов на развитие бизнеса под льготные
процентные ставки (от 5 до 15%) на сумму 95,5 млн. рублей [2].
В 2014 году отмечен рост поручительств в сельском хозяйстве,
поддержка которого относится к числу приоритетных в современных
условиях развития Калужской области. В первую очередь это касается
проекта по созданию роботизированных ферм. Проект планируется
реализовать в течение 2 лет за счет средств частных инвестиций при
субсидиарной поддержке области. Результатом реализации программы
«Сто роботизированных ферм» станет увеличение производства
молока в области на 40% или на 90 тыс. тонн в год, укрепление
позиций молочной отрасли и главное – увеличение потребления
населением экологически чистого молока.
В настоящее время в Калужской области введено в
эксплуатацию
40
роботизированных
установок
различных
модификаций: Lely (Нидерланды), DeLaval (Швеция), GEA Farm
Technologies (Германия), SAC (Дания), Fullwood (Англия).
В рамках реализации ведомственной целевой программы
«Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской
области» в 2014 году введены в эксплуатацию роботизированные
молочные фермы ООО «Биопродукт Агро» в с. Полюдово
Жиздринского района, СПК «Русь» в с. Бояновичи Хвастовичского
321

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

района, роботизированная ферма ООО «Леспуар» Сухиничского
района, роботизированная ферма в ООО «Стрельня» Мосальского
района и другие.
На 2015 год запланировано создание более 40 роботизированных
молочных ферм, оснащенных 100 роботизированными установками.
Так, первое крупнейшее роботизированное сооружение в 2015 году
уже было открыто в агрофирме «Кривское (30 января 2015 года).
Строительство комплекса площадью 7 тыс. м2 в агрофирме
«Кривское» длилось с мая 2014 года, и общий объем инвестиций
составил 115 млн. рублей. Но зато сейчас ожидаемый суточный надой
составил 12 тонн молока [1].
Следует
отметить,
что
объѐмы
поддержки
для
предпринимательства с каждым годом увеличиваются, в том числе за
счет привлечения средств федерального бюджета, которые
предоставляются региону в рамках проводимого Министерством
экономического развития Российской Федерации конкурсного отбора
по предоставлению субсидии из федерального бюджета субъектам
Российской Федерации на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о
том, что в настоящее время Калужская область занимает одну из
лидирующих позиций в Центральном федеральном округе по индексу
инновационного развития, входит в 5-ку областей с наилучшим
предпринимательским климатом, а также является регионом с высокой
степенью инвестиционной привлекательности [4].
Вопросы развития малого и среднего предпринимательства,
создания благоприятных условий для его появления, устранение
административных барьеров, финансовая и имущественная поддержка
малых компаний являются приоритетными в деятельности
Правительства Калужской области. В числе важнейших направлений
региональной политики рассматривается поддержка экспортноориентированных малых и средних компаний, а также предприятий,
выпускающих импортозамещающую продукцию и имеющих особо
важное значение с точки зрения обеспечения продовольственной
безопасности региона.
Реализация мер государственной поддержки позволяет
предпринимателям региона получить возможность для создания,
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сохранения и расширения своего дела, в результате чего решается
проблема трудоустройства граждан, повышается качество жизни и
благосостояние людей, что обеспечивает общее социальноэкономическое развитие Калужского области.
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МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
У статті викладено теоретико-прикладні засади формування комплексу
маркетингу банку. Визначено основні напрямки удосконалення маркетингової
діяльності українських банків, які сприятимуть підвищенню та утриманню їх
конкурентних позицій, а також створенню ефективних відносин між банками та
клієнтами.
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Ключові слова: банківський маркетинг, банківський продукт, банківська
сфера, ринок банківських послуг, комплекс маркетингу банку, споживач банківських
послуг.
In the article the theoretical and applied principles of formation of the marketing of
the bank. The main directions of improvement of marketing activities Ukrainian banks that
will promote and retain their competitive position and create effective relationships between
banks and customers.
Keywords: bank marketing, banking product, banking, banking market, the bank
marketing mix, consumer banking services.
В статье изложены теоретико-прикладные основы формирования комплекса
маркетинга банка. Определены основные направления совершенствования
маркетинговой деятельности украинских банков, которые будут способствовать
повышению и содержанию их конкурентных позиций, а также созданию
эффективных отношений между банками и клиентами.
Ключевые слова: банковский маркетинг, банковский продукт, банковская
сфера, рынок банковских услуг, комплекс маркетинга банка, потребитель банковских
услуг.

Реальна господарська ситуація в Україні сьогодні обумовила
необхідність освоєння комерційними банками найсучасніших
прийомів і способів маркетингу. В банківську сферу активно
проникають страхові, брокерські, ощадні, трастові та інші компанії,
пенсійні фонди, торговельно-промислові і фінансові корпорації.
Банківська діяльність виходить за межі традиційних операцій,
посилюється конкуренція з іноземними банками. В результаті стали
характерними зниження прибутковості комерційних банків і
посилення ризиків їх операцій.
Зважаючи на те, що маркетинг виступає як концепція
управління, зорієнтована на ринковий успіх та задоволення потреб
конкретних споживачів, тому використання маркетингу в
стратегічному управлінні банків беззаперечне. Щоб вижити в
конкурентній боротьбі, банкам потрібно освоювати новий вид послуг,
нові форми бізнесу, висувати на перше місце не лише інтереси
акціонерів, але боротися за кожного клієнта [1].
Проблеми маркетингової діяльності банків розглядаються у
працях таких вітчизняних і зарубіжних авторів, як І. Алексєєв, В.
Альошин, І. Брітченк, Б. Берман, В. Герасимчук, Дж. Еванс, Ф. Котлер,
Ж.-Ж. Ламбен, В. Лисицький, А. Мороз, М. Савлук, Е. Уткін та інших.
Поряд із цим, питання оптимізації продуктового портфеля банку,
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цінової його політики, застосування інноваційних збутових та
комунікаційних засобів є недостатньо вирішеними у наукових
публікаціях.
Метою даної статті є розробка рекомендацій щодо оптимізації
комплексу банківського маркетингу, що сприятимуть утриманню та
зростанню їх конкурентних позицій на ринку банківських послуг.
АКІБ «УкрСиббанк» є одним з найбільш успішних банків, що
працюють на ринку банківськх послуг в країні. Протягом останніх
років АКІБ «УкрСиббанк» зберігав політику розширення присутності
банку у регіонах країни та збільшення своєї частки на ринку
традиційних і нових банківських послуг України. Для задоволення
зростаючого попиту клієнтів на банківські послуги, банком постійно
удосконалюються діючі та впроваджуються нові банківські продукти
для фізичних і юридичних осіб, що забезпечують клієнтам банку
зручність та мобільність в управлінні власними коштами.
―УкрСиббанк‖ працює в зручному для клієнтів форматі фінансового
супермаркету, надаючи населенню повний перелік високоякісних
послуг. Стратегічним завданням банку є побудова продуктового ряду з
глибокою диференціацією. Товарна політика «УкрСиббанку»
відзначається гнучкістю, оскільки клієнти можуть використовувати
депозит як первинний внесок по кредиту на покупку автомобіля або
квартири в «УкрСиббанку», при цьому, не втрачаючи відсотки при
достроковому розірванні внеску. Послідовна політика банку у сфері
автокредитування направлена на поліпшення якості, скорочення
термінів розгляду кредитних заявок, а також зниження вартості
кредитів разом з розширенням мережі партнерів автодилерів.
Загалом, за останні 5 років у банку спостерігається стабільна
робота щодо поліпшення якості обслуговування кілєнтів та рівня
сервісу, що є важливими напрямками товарної політики банку,
особливо в умовах жорскої конкуренції.
Основним документом, що регламентує процес розробки,
впровадження та елімінування банківських продуктів в АКІБ
«Укрсиббанк» є Положення про розробку, актуалізацію та припинення
дії банківських продуктів. Згідно цього положення, процедура
розробки (актуалізації), супроводу і відміни дії продуктів включає
наступні етапи:
1. Ініціація розробки (актуалізації).
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2. Розробка (актуалізація) продукту.
2.1. Підготовка плану розробки / актуалізації і впровадження
продукту.
2.2. Розробка складових частин продукту.
2.3. Автоматизація впровадження і супроводу продукту.
2.4. Консолідація пакету документів / матеріалів по продукту.
3. Впровадження продукту.
4. Супровід продукту.
5. Відміна дії продукту.
Структурна схема асортименту продуктів банку представлена на
рис. 1.
Продуктовий ряд – набір продуктів, що продаються певному
сегменту ринку. Широта товарної номенклатури АКІБ «Укрсиббанк»
складає 3 товарних лінії: продуктовий ряд для індивідуального бізнесу,
продуктовий ряд для малого та середнього бізнесу, продуктовий ряд для
корпоративного бізнесу.
Асортиментна група продуктів – сукупність однорідних продуктів.
Основними асортиментними групами продуктів є кредити,
депозити, розрахунково-касове обслуговування, пластикові картки та
еквайрінг, документарні операції, платежі, касові операції, страхування.
Продукт
комплекс
взаємопов'язаних
організаційних,
інформаційних, фінансових і юридичних заходів, об'єднаних єдиною
технологією обслуговування, направлених на задоволення конкретної
потреби клієнта. Наприклад, продуктами, що входить до стратегічного
кошика кредитів банку є кредит іпотечний, кредит на авто.
Підпродукт (пакет умов) - різновид банківського продукту, що
відрізняється набором умов (тарифів, термінів і т.д.), не несе в собі
концептуальних змін в технології обслуговування. Наприклад, іпотечні
кредити представлені такими підпродуктами, як кредит іпотечний на
житло на вторинному ринку, кредит іпотечний на житло на первинному
ринку, кредит іпотечний цільовий.
Програма - комплекс продуктів, що реалізуються одночасно, що
передбачає заявлені вигоди для клієнтів. Так, кредит іпотечний на житло
на вторинному ринку представлений наступними програмами:
стандартний, за програмою співробітництва з ДФМКБ, за програмою
співробітництва з ДІУ, для співробітників Азовсталі.
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Рис. 1. Структура асортименту продуктів банку
Спеціалістами АКІБ «УкрСиббанк» виділяється стратегічний
кошик продуктів – перелік продуктів, що приносять банку (або
здатних приносити в майбутньому) >3% сукупних доходів від продажу
продуктів певного продуктового ряду; або пасивні /активні залишки
по яких складають (складатимуть в майбутньому) >3% від сукупних
залишків по певному продуктовому ряду. Такими продуктами на
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сучасному етапі є іпотечне кредитування, авто кредитування та
кредитування корпоративних клієнтів.
Структура банківських послуг в АКІБ "УкрСиббанк" має
наступну ієрархію:
- 1-й рівень Продуктова лінія. Наприклад: Фінансування
(Financing), Заощадження (Saving).
- 2-й рівень Продуктова категорія. Наприклад для Продуктової
лінії Фінансування це: Іпотека (Mortgage), Автокредитування (Car
loan).
- 3-й рівень Банківський продукт. Наприклад для Продуктової
категорії Іпотека - Сімейна іпотека (Family mortgage).
- 4-й рівень Набір опцій або Продуктова опція. Наприклад для
Продукту Сімейна іпотека - Іпотека на вторинному ринку.
Основні показники товарної номенклатури банку представлені у
табл. 1.
Таблиця 1
Основні показники товарної номенклатури продуктів АКІБ
«Укрсиббанк» у 2011 році
Продуктовий
ряд
Індивідуального
бізнесу
Малого та
середнього
бізнесу
Корпоративного
бізнесу

Кількість
асортиментних
груп

Кількість
продуктів

Кількість
підпродуктів

Кількість
програм

6

24

60

67

5

20

34

28

4

29

25

20

Продуктовий ряд для індивідуального бізнесу представлений
такими асортиментними групами як:
кредити (в тому числі продукти: кредити іпотечні, на авто, в
торговій точці, персональний у відділені банку, овердрафт, кредитна
картка);
депозити (в тому числі продукти: стоковий вклад, поточний
рахунок, картковий рахунок, система віддаленого доступу);
платежі (в тому числі продукти: переказ, платіж з поточного
рахунку, готівкові платежі, платежі за допомогою пластикових карток
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у торгівельній мережі, платежі за допомогою пластикових карток у
банкоматі, платежі за допомогою систем віддалено доступу);
касові операції (в тому числі продукти: касові операції на
відділеннях, пов’язані з поточним рахунком, не пов’язані з поточним
рахунком, касові операції через банкомат);
страхування (в тому числі продукти: страхування при
купівлі нерухомості, страхування при купівлі автомобіля);
інші (в тому числі продукти: оренда депозитарних комірок,
видача довідок та дозволів, послуги PRE-PAID).
Загальна насиченість ассортименту складає 229 позицій.
Різні банківські продукти, підпродукти та програми знаходяться
на різних етапах життєвого циклу товару. Статус продукту – життєвий
цикл, на якому знаходиться продукт, підпродукт, програма. В банку
розрізняють наступні статуси продуктів:
перспективний – продукт (підпродукт, програма), по якому
ухвалено стратегічне рішення про розробку;
у розробці – продукт, розробка якого вже ведеться;
пілотний – продукт, по якому здійснюються пілотні
продажі, але який не продається на регулярній основі;
поточний – продукт, який продається в мережі;
потенційно вибуваючий – продукт, який продається в
мережі, але вже відома дата закінчення продаж;
вибуваючий – продукт, який вже не продається в мережі,
але яким ще користуються клієнти;
еліміновий – продукт, який вже не продається в мережі і по
якому всі угоди клієнтів закінчені.
Більшість продуктів АКІБ «Укрсиббанк» знаходяться на стадії
зростання та зрілості, 26 – на стадії спаду та 26 – на стадії розробки та
впровадження. Аналізуючи потреби підприємств середнього та малого
бізнесу у банківському обслуговуванні, "УкрСиббанк" постійно
удосконалює комплекс пропонованих послуг та оптимізує цінову
політику. У межах діючого пакетного обслуговування юридичних осіб
розроблений спеціалізований тарифний план для малих та середніх
компаній, що містить перелік послуг, які користуються найбільшим
попитом, та низку пільг при комплексному обслуговуванні.
У ціновій політиці АКІБ «Укрсиббанк» застосовує наступні
види тарифів:
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1. Фіксований – тариф, який може бути встановлений та
змінений лише на рівні Головного управління.
2. Єдиний тариф – тариф, який може бути встановлений та
змінений на рівні головного управління.
3. Регульований тариф – тариф, змінений по відношенню до
базового в межах повноважень, бідь-яким органом управління банком
для кожного бізнес підрозділу Банку та регіонального управління.
4. Вільний тариф – тариф, який передбачає встановлення
значення структурним підрозділом, що здійснює обслуговування
клієнта, а також органом управління більш високого рівня.
Система збуту АКІБ «Укрсиббанк» за типом послуг та способом
їх надання функціонує у вигляді фінансового супермаркету, тобто
поряд із суто банківськими послугами пропонується низка інших
фінансових послуг. Збутова мережа АКІБ «УкрСиббанк» нараховує
1004 відділень, об’єднаних у 27 територіальних управлінь та 8
регіональних департаментів, що працюють у 183 містах України.
Таким чином, банк володіє третьою найбільшою роздрібною мережею
в Україні.
Розміри збутових мереж основних банків України станом на
01.10.2014 року відображено у табл. 2.
Таблиця 2
Розміри збутових мереж найбільших банків України станом на
01.01.2014 р.
Назва
ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК»
АТ
«ОЩАДБАНК»
АТ «Райффайзен
Банк Аваль»
АТ «Дельта
Банк»
АТ
«УКРСИББАНК»
ПАТ «УКРСОЦБАНК»
ПАT «ПУМБ»

платіжних терміналів
торговельних

банківських

підприємств
торгівлі та
сфери
послуг

112 831

107 464

5 367

59 555

1 928

15 236

9 611

5 625

4 977

2 996 005

3 464

21 375

19 672

1 703

18 204

2 149 522

738 034

740

537

13

524

13

1 861 297

1 151 126

1 380

4 137

2 738

1 399

2 789

1 527 707

877 818

1 525

8 108

7 129

979

5 237

1 390 450

691 942

910

6 777

6 440

337

4 247

платіжних
карток (в
обігу)

платіжних
карток
(активні)

банкоматів

загальна

30 984 188

18 330 265

18 985

11 375 320

2 349 656

4 075 101
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Продовження табл. 2
АТ «СБЕРБАНК
РОСІЇ»
ПАТ «Банк
Руский
Стандарт»
ПАТ КБ «Надра»
ПАТ «АЛЬФАБАНК»
АТ
«Укрексімбанк"
ПАТ
«ФІДОБАНК"
АБ «Укргазбанк»
ПАТ КБ
«ХРЕЩА-ТИК»
АТ БАНК
«ФІНАНСИ ТА
КРЕДИТ»
ПАТ «ВТБ
БАНК»
ПАТ «А – БАНК»
ПАТ
«Промінвестбанк»

1 177 669

498 197

428

2 209

1 577

632

2 320

1 131 126

302 702

136

50

0

50

0

870 852

467 509

1 091

1 819

898

921

898

758 072

281 931

221

259

3

256

3

733 349

516 695

805

14 625

14 269

356

6 867

656 906

228 092

139

155

0

155

2

649 608

543 194

605

1 222

841

381

794

635 325

145 725

337

683

467

216

478

603 062

362 001

485

10 886

10 247

639

6 364

545 220

195 850

397

1 051

797

254

797

538 035

274 524

0

419

0

419

0

526 317

314 782

366

211

0

211

0

Потрібно зауважити, що протягом 2011 – 2013 років не всі лідери
банківського ринку мали приріст кількості торгівельних точок. Так,
негативна динаміка у цей період спостерігалась в РБ „Аваль‖,
УкрСиббанку та «Unicreditbank‖, тоді як у ПриватБанку, Ощадбанку
спостерігалась тенденція до розширення збутової мережі.
Основу системи збуту АКІБ «Укрсиббанк» складають відділення з
повним переліком послуг. Переваги цього типу відділень є очевидними,
оскільки їх використання відкриває клієнтам можливості доступу до
широкого спектра банківських послуг. Крім того, менеджери відділень
організовують роботу так, щоб клієнт міг не тільки одержати все, що
йому потрібно, а й довідатися про інші послуги, які надає відділення.
Часто це є запорукою того, що наступного разу користувач послуг
розширить спектр своїх запитів.
У 2011 р. «УкрСиббанк» значно розширив канали продажу,
використовуючи сучасні маркетингові моделі. За звітний період банк не
лише збільшив число власних АТМ (їх кількість перевищила 1000), але й
об’єднав мережу банкоматів з АКБ «Unicredit», ВАТ «Банк «Фінанси та
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Кредит». Таким чином, клієнти «УкрСиббанку » можуть знімати готівку
майже у 3000 банкоматах без додаткової комісії.
Також клієнти «УкрСиббанку» отримали доступ до більш ніж 32
тис. банкоматів міжнародного об ’єднання, представленого у 40 країнах
світу,- Global ATM Alliance. У це об’єднання входять 6 найбільших
банків Європи, США та Канади: Bank of America, BNP Paribas, Barclays,
Deutsche Bank, Scotiabank,Westpac Banking Corporation. Це дозволяє
власникам карток «УкрСиббанку» подорожувати ще зручніше,
отримуючи доступ до коштів на картці за кордоном зі значними
знижками на обслуговування. Клієнти банків-уучасників Global Аlliance
також можуть використовувати банкомати
«УкрСиббанку » за
пільговими тарифами.
Перспективними напрямками дистрибуційної політики банків
України є розвиток систем доставки банківських послуг, таких як:
інтернет-банкінг, система банківських послуг удома, «розумні»
термінали, системи доставки, засновані па пластикових картках, зокрема
картках із пам'яттю, системи електронних платежів у пункті продажу.
Більшість із цих видів мереж розподілу банківських продуктів активно
запроваджуються в УкрСиббанку. Клієнтам пропонується низка послуг з
використанням високих технологій, що скорочує час проведення
операцій - системи віддаленого доступу Клієнт-банк і Інтернет-банкінг,
що забезпечують віддалений доступ до рахунків компанії і управління
ними. Більше 15 тис. клієнтів середнього та малого бізнесу
«УкрСиббанку» скористалися послугами Клієнт-банку та Інтернетбанкінгу у 2011 році. Популярністю користується послуга «Родинний
офіс», тобто забезпечення фінансових платежів і розрахунків, пов'язаних
з життям клієнта, від оплати комунальних послуг до фінансового і
податкового планування. Персональний менеджер надасть зручні
варіанти розміщення грошових коштів на депозит, депозитні сейфи,
індивідуальні програми кредитування та інші послуги з ефективного
управління капіталом.
Для реалізації різних маркетингових цілей банком застосовуються
різні види реклами, при цьому переважаючими видами є інформаційна,
переконуюча та престижна реклама. Відповідно до цілей реклами, виду та
етапу життєвого циклу банківського продукту, цільової аудиторії
обираються конкретні медіа канали та медіаносії. АКІБ «УкрСиббанк»
застосовує різні засоби реклами: друковану рекламу, рекламу у пресі,
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радіо рекламу, рекламу на телебаченні, інтернет рекламу, зовнішню
рекламу, рекламу на спеціалізованих виставках.
Спільна акція «Ми з тобою на зв'язку» була проведена з 15.10.2012
по 15.01.2013 року разом з компанією «КИЇВСТАР Дж.Эс.Эм.».
Приймали участь в акції громадяни України, що відправили грошові
перекази по системі «Western Union», які отримували грошові призи і
подарунки як від окомпанії та банку». З метою просування програми
мікрокредитування в кінці 2012 року було проведено рекламну акцію
"Мікро кредит – Макро приз". Приймали участь в акції всі клієнти
АКІБ «УкрСиббанк», що уклали кредитний договір на отримання мікро
кредиту.
Таким чином, досвід маркетингового забезпечення ефективної
діяльності діяльності АКІБ «УкрСиббанк» є надзвичайно корисним для
українських банків, оскільки його врахування та використання сприятиме
підвищенню та утриманню їх конкурентних позицій, а також створенню
ефективних відносин між банками та клієнтами.
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СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
БУХГАЛТЕРА: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто питання страхування професійної відповідальності
бухгалтера, як джерела компенсації фінансових наслідків від неправомірних дій та
рішень.
Ключові слова: страхування, страхування професійної відповідальності,
страховий ризик, бухгалтер.
The questions of professional liability insurance accountant, as a source of
compensation for the financial consequences of misconduct and decisions.
Keywords: insurance, professional liability insurance, insurance risk, an accountant.
В статье рассмотрены вопросы страхования профессиональной
ответственности бухгалтера, как источники компенсации финансовых последствий
неправомерных действий и решений.
Ключевые
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страхование,
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Професійна діяльність фахівця не лише екстремальної професії
пов’язана з певними ризиками, асоційованими з ненавмисними
помилками, упущеннями, недоліками. Залежно від виду діяльності
фахівця такі помилки можуть завдати моральної, фінансової шкоди
майну третьої особи. Виправдовуючи свої помилки і упущення, ми
звикли говорити про те, що від них ніхто не застрахований, маючи на
увазі їх неминучість. Проте, якщо зробити акцент на закінчення фрази,
то з цією начебто аксіомою можна посперечатися.
Професіонал – той, хто допускає мінімум помилок. При цьому
кожен професіонал має право на помилку. Для захисту бізнесу, майна,
репутації фахівців, допомоги в непередбачених витратах по усуненню
збитків від допущених ними помилок і упущень й існує страхування
професійної
відповідальності.
Страхування
професійної
відповідальності – це можливість захиститися від ризиків, пов’язаних
з професійною діяльністю.
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Страхування професійної відповідальності вважають молодим
видом страхування, оскільки воно набуло поширення лише в 60-і роки
XX століття, коли стало підвищуватися правосвідомість людей і та
стала більш простою процедура пред’явлення позовів у суді. Хоча
даний вид страхування за міжнародною класифікацією є окремим
випадком страхування цивільної відповідальності, проте останнім
часом воно все частіше розглядається як самостійний вид в силу
притаманних йому особливостей в частині формулювань умов
страхування, оцінки ризику та способів врегулювання претензій.
У багатьох зарубіжних країнах страхування професійної діяльності
здійснюється в обов’язковій формі, а наявність страхового поліса є
обов’язковою умовою для отримання ліцензії на професійну діяльність.
Страхування професійної відповідальності – це вид страхування
цивільно-правової відповідальності метою якого є захист
«професіоналів», тобто людей, які мають вищу освіту, володіють
спеціальними знаннями і певною підготовкою. Професійну діяльність,
в тому числі бухгалтера, можна охарактеризувати в першу чергу
такими особливостями:
розумова праця, заснована на отриманні вищої освіти та
відповідному стажуванні;
необхідність відповідності вимогам кодексу професійної честі
чи інших етичних принципів.
Страхування професійної цивільно-правової відповідальності
бухгалтерів, за даними Страхового підприємства ВТА (Латвійська
Республіка), необхідно в тому випадку, якщо третя особа подає позов
проти компанії, що надає бухгалтерські послуги (або бухгалтера –
індивідуального комерсанта) на відшкодування збитку, викликаного
помилками або халатністю в ході надання бухгалтерських послуг. У
страхуванні цивільно-правової відповідальності бухгалтерів третіми
особами можуть виступати клієнти бухгалтера, у яких укладено
договір на надання бухгалтерських послуг, а також особи, що не
вважаються клієнтами бухгалтера, але використовують результати
його діяльності. Претензії можуть виникати внаслідок ненавмисної
помилки або неуважності співробітників компанії, що надає
бухгалтерські послуги, при виконанні ними своїх професійних
обов’язків. Також страхується професійна діяльність помічників
бухгалтерів, за яких бухгалтер бере на себе відповідальність при
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підписанні підготовлених ними документів [2].
Відповідно до досвіду іноземних страхових компаній,
страхується професійна цивільно-правова відповідальність бухгалтерів
за шкоду третім особам, викликана в результаті халатності, помилки
або бездіяльності бухгалтерів. Наприклад, страхуються професійні
помилки:
при створенні, відновленні або веденні бухгалтерського
обліку;
при складанні декларацій і бухгалтерських (фінансових) звітів;
при наданні консультацій про законодавство, що регулює
податки, фінанси, банківську та іншу господарську діяльність;
інші помилки [2, 3].
Страхування професійної відповідальності згідно із Законом
України «Про страхування» [1] визначено як обов’язкове, але тільки за
переліком професій, визначених Кабінетом Міністрів України. Для
решти професій таке страхування може проводитись у добровільній
формі. Оскільки, до списку обов’язкових професій, які підлягають
страхуванню, бухгалтер не входить, то відповідно страхування
професійної відповідальності бухгалтера може здійснюватись тільки
на добровільних засадах.
Варто зазначити, що для України страхування професійної
діяльності є досить новим видом, в якому об’єктом страхування
виступає професійна відповідальність перед третіми особами, яким
можуть бути завдані збитки внаслідок дій чи бездіяльності
страхувальника. Страхування професійної відповідальності хоч і не
знімає відповідальність перед працівником, у нашому випадку – це
працівник облікового апарату, проте дозволяє мінімізувати ризики, що
виникають в процесі здійснення певного виду роботи.
Основний ринок, який спеціалізується на страхуванні
професійної
відповідальності
це
Великобританія.
Зокрема,
страхування
відповідальності
дипломованих
бухгалтерів
є
обов’язковим. На лондонському ринку тариф зі страхування
професійної відповідальності коливається від 0,1 до 7,5 відсотка від
суми гонорару в залежності від роду діяльності та розміру франшизи.
В Україні розміри страхових тарифів за професійною діяльністю
бухгалтера коливаються в межах від 0,05 до 10 % (табл. 1).
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Таблиця 1
Тарифи страхування професійної відповідальності бухгалтера
Назва страхової компанії
Національна АСК «Оранта»
СК «Провідна»
СК «Актив-гарант»
PZU Ukraine
СК «Еталон»
СК «Арсенал Страхування»
Страхове товариство
«Гарантія»

Страховий
тариф, %
0,5-3
0,05-5
0,5-10
0,2-0,6
0,5-3,5
0,50-8,0
від 0,5

Джерело
http://www.oranta.ua
http://www.providna.ua
http://aktiv-garant.com.ua
http://www.pzu.com.ua
http://www.etalon.ua
http://ua.arsenalstrahovanie.com
http://www.guarantee.com.ua

Різниця в тарифах полягає в тому, що кожна страхова компаніє
виділяє свої умови для страхування ризиків професійної діяльності
бухгалтерів. Наведені тарифи зі страхування професійної відповідальності
бухгалтера також засвідчують доступність послуг страхування та
можливість їх використання суб’єктами господарювання з метою передачі
відповідальності за наслідки роботи професійної діяльності страховим
компаніям, що сприяє збереженню рівня фінансової стійкості
підприємства.
Оскільки в Україні страхування відповідальності бухгалтерів
здійснюється на добровільних засадах, воно є не досить актуальним і мало
користується попитом на ринку страхування. Адже, є досить великий
перелік випадків в яких страхових не бере на себе відповідальність за
страхувальника. Однією з найскладніших частин є поєднання доведення
вини страхувальника і завданими збитками певній особі. Тому при
розробці договору страхування слід розглядати специфіку роботи
бухгалтера.
Зазвичай факт настання страхового випадку визначається після
рішення суду. Оскільки страхові компанії хочуть бути впевнені на 100 %
про настання і достовірності страхового випадку.
Отже, за результатами проведеного дослідження можна сказати, що
страхування професійної відповідальності бухгалтера – це система
страхування майнових інтересів покликана на мінімізацію ризиків.
Запорукою розвитку такого виду страхової відповідальності бухгалтера є
як зміна законодавства так і стимулювання попиту на цей вид страхування.
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СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У статті визначені проблемні питання обліку соціальних витрат. Визначені
основні класифікаційні ознаки соціальних витрат з метою формування соціальної
звітності та задоволення інформаційних потреб внутрішніх користувачів.
Ключові слова: види діяльності, законодавче регулювання, соціальна
відповідальність, управлінський облік.
In the article the issues keeping social spending. The main classification criteria of
social spending in order to create social reporting and information needs of internal users.
Keywords: activities, legislative regulation, social responsibility, management
accounting.
В статье определены проблемные вопросы учета социальных расходов.
Определены основные классификационные признаки социальных расходов с целью
формирования социальной отчетности и удовлетворения информационных
потребностей внутренних пользователей.
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На сьогоднішній день соціальні проблеми є важливим і гостро
піднятим питанням у суспільстві. Та все більше науковців звертається
не до соціальних проблем як узагальненого поняття, а до соціальних
проблем, які виникають та вирішуються на рівні діяльності
підприємства, адже розглянувши найменші елементи даної проблеми
легше знайти рішення поставленої проблеми.
Всебічно дане питання досліджується науковцями у галузі
філософії, юриспруденції, соціології, педагогіки, психології,
державного управління, аналізу піддаються ключові поняття, зміст
принципів і вимог Глобального договору ООН щодо соціальної
відповідальності бізнесу, окремі напрями соціальної діяльності,
ставлення суспільства й бізнес-спільноти до соціальних проблем,
питання соціального партнерства, роль засобів масової інформації у
розповсюдженні ідеї соціальної відповідальності, мотивації персоналу,
підготовці фахівців тощо. Лише окремі автори звертаються до
найбільш складних питань, пов’язаних із розумінням впливу
соціальної активності на фінансові результати діяльності економічного
суб’єкта,
визначенням
та
оцінкою
соціального
капіталу,
інтелектуального капіталу, компенсаційним менеджментом тощо.
Серед авторів, що мають найбільш значні доробки з визначених
проблем, слід назвати Ф. Котлера, Н. Лі, Р. Хендерсона,
Дж. Мілковіча, Дж. Ньюмена, А. Каліну, Т. Надтонку, С. Єніна,
Є. Смирнова, В. Білявського та ін.
Проте, оскільки на підприємствах всі витрати та планові
законодавчі дії починаються з обліку, доцільно б було сказати, що
дослідження даного питання необхідно розпочати саме з облікових
аспектів впливу соціальної відповідальності на результати діяльності
економічних суб’єктів.
В Україні до соціальних витрат найчастіше відносять тільки
обов’язкові нарахування на заробітну плату та благодійну допомогу,
що свідчить про недостане висвітлення як проблеми складу
соціальних витрат, так і питань ефективності їх здійснення.
Аналіз вимог до діяльності організацій у сфері соціальної
відповідальності, згідно з Міжнародним стандартом IC CSR08260008000 [1] свідчить, що вона пов’язана з витратами як
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операційної, так і іншої діяльності підприємства, що потребують
окремого обліку з метою складання звітності, яку рекомендується
складати згідно з Міжнародним стандартом IC CSR-08260008000 [1].
Однак, виділення спеціального працівника для ведення окремого
обліку соціальних витрат на підприємстві є затратним, та в деякій мірі
не раціональним. Тому, для полегшення даної функціональної задачі
для працівників необхідно розробити окремий обліковий регістр
згідно якого працівники щомісячно будуть записувати як вхідну
інформацію про витрати, які були понесені на усунення соціальних
проблем, так і зазначати заходи, які були проведено. Таким чином, при
складанні соціальної звітності економічний суб’єкт чітко може
прокласифікувати та визначити пріоритетні напрямки для соціальних
витрат.
Класифікація соціальних витрат, яка залежить від законодавчого
регулювання і підлягає відображенню у відповідних формах
соціальної звітності подана на рис. 1.
Відповідно до даної класифікації підприємство зможе
встановити, який елемент діяльності несе за собою більше соціальних
витрат і, відповідно, буде зрозумілість та очевидність наслідків як для
окремого елемента, так і для підприємства в цілому.
Основоположним розподілом нами було визначено відповідність
до законодавчої частини, адже саме відповідність нормам є важливим
фактором. Слід зазначити, що політика соціальної відповідальності
насамперед передбачає дотримання законодавства. Оскільки в Україні
багато
підприємств
веде
(впроваджує)
управлінський
(внутрішньогосподарський) облік саме витрат, важливо зазначати в
який спосіб були проведені соціальні витрати (за виключенням витрат,
які
підприємство
зобов’язане
сплачувати
згідно
чинного
законодавства, оскільки вони займають найбільшу частину, проте не є
тими витратами, які підприємство добровільно витратило на благо
суспільства). Врахувавши їх не буде видно загальної картини витрат
на соціальні заходи підприємства, що спотворить звітність, яка
складається. Виявлення законодавчими органами недоліків у ведені
обліку потягне за собою великі штрафні санкції, що в свою чергу
призведе до значних небажаних витрат економічного суб’єкта.

340

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

Відношення соціальної
відповідальності відповідно до
законодавчого регулювання

Регулюється на
законодавчому
рівні відповідними
нормативними
актами

Не
регулюється
(в окремих
порушення
законодавства)

В залежності до
виду діяльності:
- операційна
- інвестиційна
- фінансова
- інша

Рис. 1. Класифікація соціальних витрат для формування
соціальної звітності
При застосуванні суб’єктами господарювання запропонованої
класифікації соціальних витрат власники (керівники, управлінці) в
будь-який момент зможуть оцінити свою соціальну діяльність,
виокремивши окремі елементи, які будуть для них більш корисними
для певних економічних цілей і прийняття відповідних управлінських
рішень.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАН-ФАКТНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ
БЮДЖЕТУВАННЯ
Стаття присвячена дослідженню організації план-фактного аналізу в процесі
бюджетування. Визначено основну мету, завдання план-фактного аналізу та процес
його здійснення на підприємстві.
Ключові слова: план-фактний аналіз, бюджетування, центр фінансової
відповідальності, планові показники, відхилення, фінансова служба.
To research organization plan faktnoho analysis in the budgeting process. Defined
the objective task, plan faktnoho analysis process and its implementation in the enterprise.
Keywords: plan faktnyy analysis, budgeting, financial responsibility centers, targets,
rejection, financial service.
Статья посвящена исследованию организации план-фактного анализа в
процессе бюджетирования. Определена основная цель, задачи план-фактного анализа
и процесс его осуществления на предприятии.
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При порівнянні основних етапів бюджетного циклу
підприємства, можна дійти висновку, що етап проведення аналізу є
найскладнішим. Це пов'язано як з методичними, так і з
організаційними аспектами. Досить складно розробити якусь
формальну методику аналізуй тому важко й пронормувати строки його
проведення. Це означає, що значна частина навантаження на етапі
контролю та проведення план-фактного аналізу припаде саме на
фінансову службу як на головного організатора процесу
бюджетування. Хоча необхідно зазначити, що не можна провести
якісний аналіз силами лише фінансової служби, без активної участі
інших підрозділів.
План-фактний аналіз – це різновид економічного аналізу, що
застосовується для визначення ступеня виконання запланованих у
бюджеті показників (складених та затверджених прогнозів на
бюджетний період) з фактичними показниками (даними звітів про
виконання бюджетів за минулі періоди), з'ясування причин відхилень
звітних показників від запланованих або нормативних.
Основна мета план-фактного аналізу полягає у виявленні
факторів, що вплинули на відхилення фактичних значень від планових
показників. При цьому для досягнення мети план-фактний аналіз
вирішує наступні завдання: обґрунтування оцінки результатів
діяльності центрів фінансової відповідальності з виконання планових
показників; формування пропозицій щодо їх коригування; підвищення
якості аналітичних матеріалів з аналізу відхилень фактичних значень
від планових показників; виявлення тенденцій цих відхилень [4].
Під час план-фактного аналізу контролюється і аналізується
виконання бюджетів підприємства, виявляючи і оцінюючи відхилення,
та аналізуючи причини виникнення цих відхилень (рис.1). Відхилення
фактичних величин від планових можуть виникати за всіма
параметрами, визначеними в бюджеті підприємства, а саме: за
вартісними параметрами; за параметрами фінансової структури
підприємства (нові центри фінансової відповідальності); за
тимчасовими параметрами (день, тиждень, місяць, квартал, рік тощо).
Існують такі види відхилень: абсолютне відхилення; відносне
відхилення та селективні відхилення: передбачає порівняння
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контрольованих величин у часовому розрізі: квартал, місяць і рідше
день.
Контроль і аналіз
виконання бюджетів
Виявлення і оцінка
відхилень
Аналіз причин
відхилень
Прийняття
управлінських рішень
Рис. 1. Процес оперативного план-фактного аналізу
Перед тим, як проводити аналіз виявлених відхилень необхідно
з'ясувати, чи є дане відхилення випадковим або регулярним. У разі
якщо відхилення носить разовий характер і не відіграє значної ролі в
досягненні цільових планових бюджетних показників, виконувати
аналіз, оцінку і коригування цього відхилення нераціонально і
безглуздо. При аналізі відхилень слід розрізняти контрольовані і
неконтрольовані причини (пов'язані зі змінами у зовнішньому
середовищі).
Отже, ефективна система бюджетування передбачає не тільки
постановку
планових
завдань
за
центрами
фінансової
відповідальності, але і своєчасний контроль і аналіз виконання
бюджетів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.
План-фактний аналіз повинен проводитися після закінчення
кожного бюджетного періоду, а його результати - враховуватися в
подальшій роботі підприємства, в тому числі і для розрахунків
бюджетів на наступні планові періоди, тому об'єктивним буде його
проведення за підсумками кварталу і року наростаючим підсумком.
При цьому план-фактний аналіз повинен включати: аналіз виконання
планових показників звітного періоду; аналіз динаміки фактичних
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значень показників звітного періоду, в порівнянні з фактичними
значеннями показників періоду, що передує звітному. Правильно
поставлений план-фактний аналіз виконання бюджетів дозволить не
тільки збільшити точність бюджетів, які будуть складатися на
наступні планові періоди, але і поліпшити фінансово-економічний
стан підприємства [2].
На підприємствах необхідно впроваджувати процедуру
коригування бюджетів в тому випадку, якщо будуть виявлені суттєві
відхилення стратегічних показників підприємства. Підрозділи
підприємства повинні готувати проект аналізу після того, як фінансова
служба на етапі контролю вкаже на істотні план-фактні відхилення,
що виникли. Якщо підрозділам знадобиться додаткова інформація для
проведення аналізу, фінансова служба повинна забезпечити їх
потрібними даними.
Після того як підрозділи підготують першу версію аналізу,
фінансова служба має перевірити обґрунтованість наведених
висновків і пропозицій стосовно виправлення ситуації. Потім уже
фінансова служба готує для бюджетного комітету зведену аналітичну
записку за результатами план-фактного аналізу виконання бюджетів.
Інколи під час підготовки можуть виникати якісь спірні моменти.
Йдеться про виявлені причини план-фактних відхилень, а також про
проекти рішень, які пропонується прийняти за результатами аналізу.
Фінансова служба повинна постійно контролювати фінансовий
стан підприємства. Причому контролювати можна не лише за фактом,
а й за планом, тобто не допускати прийняття рішень, не ефективних
для підприємства. Тому часто доводиться балансувати між
збільшенням фінансово-економічних показників і ризиками.
Фінансова служба, організовуючи процес бюджетування
підприємства, повинна приділяти особливу увагу питанню постановки
фінансово-економічного аналізу підприємства та центрів фінансової
відповідальності. Окрім того, ймовірним є перенавантаження
співробітників фінансової служби та, зокрема, планово-економічного
відділу. Крім аналізу, який планово-економічний відділ повинен
проводити згідно з регламентами бюджетування, від керівників
періодично надходять різні завдання. І не лише ті, які зафіксовано в
регламентах, а й нові, для виконання яких потрібно більше часу.
Зокрема нові завдання виникають тому, що поточна система
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бюджетування та управлінського обліку побудована недостатньо
детально, та й у керівників постійно виникає дефіцит інформації, у
тому числі й аналітичної, потрібної їм для прийняття рішень. Тобто, не
дочекавшись результатів аналізу від планово-економічного відділу і
центрів фінансової відповідальності, генеральний директор та його
заступники можуть самі виявляти ініціативу. Може трапитися так, що
планово-економічний відділ буде завалений як стандартною роботою,
так і чисельними нестандартними запитами директорів. Тоді
економісти зможуть хіба що підготувати вихідну інформацію для
аналізу, але сам аналіз не встигатимуть зробити. Після того, як
директори у відповідь на свої запити одержують не результати аналізу,
ґрунтовно проведеного та завершеного, а лише попередні начерки,
вони вирішують «допомогти справі» та дати завдання для уточнення,
яке занурить економістів ще на кілька годин у роботу.
Спеціалісти фінансової служби повинні брати активну участь в
аналізі ефективності бізнес-процесів, проектів розвитку та центрів
фінансової відповідальності [3, с.90]. Але при цьому фінансова служба
повинна бути основним контролером фінансово-економічної
ефективності підприємства та його підрозділів, але й головного
контролера теж треба контролювати. Отже, фінансову службу треба
мотивувати за одержані результати аналізу. Якщо на підприємстві діє
фінансова структура, то це означає, що для центрів фінансової
відповідальності використовують схеми мотивації. Розрізняють прямі
та непрямі ознаки ефективності системи мотивації. Якщо побудована
ефективна схема мотивації центрів фінансової відповідальності, яка
прив'язана до фінансово-економічних показників їхнього бюджету, то
співробітники центрів фінансової відповідальності повинні бути
зацікавлені в тому, щоб їхні центри фінансової відповідальності
працювали набагато краще [2].
В цілому слід зазначити, що план-фактний аналіз може
проводитися для всіх основних бюджетів, а при необхідності (для
більш ретельного вивчення причин відхилень) - для окремих
операційних бюджетів. Проведення план-фактного аналізу є
необхідним для підприємства, він впливає на подальший його
розвиток, адже порівняння планових і фактичних величин дає
можливість оцінити ймовірні відхилення в перспективі. План-фактний
аналіз дозволяє не тільки концентрувати увагу на показниках, що
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мають значні відхилення плану від факту, а й виявляти причини цих
відхилень.
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JEL M 42
Атанаска Филиппова-Сланчева
Университет национального и мирового хозяйство
АУДИТНЫЙ КОМИТЕТ – РОЛЬ, ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ В
РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ
The issue of corporate management has become even more relevant for the business
in Europe and the USA, which affects Bulgaria too. The expectations of shareholders
regarding corporate management, and in particular financial reporting, have been
increasing, and control and monitoring by various regulators has strengthened and
expanded. As a result, the role of audit committees (OC) as an element of the corporate
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management has increased considerably and is becoming more and more important. Along
these lines, financial statements are the main and most important source of information
about a company and the role of management in their preparation and publication may call
their objectivity and transparency in question.
Regarding Bulgaria, the issues of corporate management, financial reporting of
enterprises and the role of auditors and audit committee in recent years, have gained great
importance. Bulgaria was not spared by the bankruptcy of credit institutions, financial and
non-financial enterprises. This requires a new approach to legal and regulatory framework
and enhancing the role and responsibilities of audit committees, incl. through involvement of
independent members.
Keywords: Audit Committee, Corporate management, Directive 2006/43 / EU, Law
on Independent Financial Audit.
Тема корпоративного управления приобретает все большую актуальность для
бизнеса в Европе и США, это касается и Болгарии. Ожидания акционеров в
отношении корпоративного управления, в частности, по финансовой отчетности,
все большие, при этом контроль и наблюдение со стороны различных регуляторов
усиливается и расширяется. В результате этого роль Аудитного комитета (АК) как
элемента корпоративного управления значительно возрастает и приобретает все
большее значение. Поэтому финансовые отчеты – это основной и важнейший
источник информации о компании, причем роль менеджмента в их составлении и
оглашении в состоянии поставить под сомнение их объективность и прозрачность.
Что касается Болгарии, то тема корпоративного управления, финансовой
отчетности предприятий и роли аудиторов и аудитного комитета в последние годы
приобретает исключительную важность. Мимо Болгарии не прошло банкротство
кредитных учреждений, финансовых и нефинансовых предприятий. Это требует
нового подхода к нормативной и регуляторной рамке и усиления роли обязанности
аудитного комитета, включительно привлечения независимых членов.
Ключевые слова: аудитный комитет, корпоративное управление, Директива
2006/43/ЕС, Закон "О независимом финансовом аудите".
Тема корпоративного управління набуває все більшої актуальності для бізнесу
в Європі та США, це стосується і Болгарії. Очікування акціонерів щодо
корпоративного управління, зокрема, в частині фінансової звітності, все більші і при
цьому контроль та спостереження з боку різних регуляторів підсилюється й
розширюється. Внаслідок роль аудитного комітету (АК) як елемента
корпоративного управління значно збільшується і набуває все більшого значення.
Тому фінансові звіти – це основне і дуже важливе джерело інформації про компанії,
при цьому роль менеджменту в їх складанні і оприлюдненні в змозі поставити під
сумнів їх об'єктивність та прозорість.
Що стосується Болгарії, то тема корпоративного управління, фінансової
звітності підприємств і ролі аудиторів і аудитного комітету протягом останніх
років набула виняткової важливості. Болгарію не обминуло банкрутство кредитних
установ, фінансових та нефінансових підприємств. Це вимагає нового підходу до
нормативної та регулятивної рамки й підсилення ролі обов'язків аудитного комітету,
включно залучення незалежних членів.
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Ключові слова: аудитний комітет, корпоративне управління, Директива
2006/43/ЕС, Закон "Про незалежний фінансовий аудит".

1.Аудитный комитет – сущность и роль
Роль и функции аудитных комитетов приобретают совсем новые
измерения, они выходят значительно за рамки первоначально
заложенного.
Финансовый отчет, составлен соответствующим звеном
компании при соответствующем содействии и контроле со стороны
руководства этой компании представляет собой статический доклад,
содержащий количественные и качественные сведения для
потребителей
бухгалтерской
информации
при
принятии
информированных решений. Как документ, который обслуживает
многих потребителей, финансовый отчет отвечает общим
потребностям потребителей. Для последних принятие качественного
решения предполагает наличие достоверных финансовых отчетов.
Надежность финансовых отчетов гарантируется соблюдением
соответствующих бухгалтерских общепризнанных принципов - IFRS
или GAAP, гарантируется также внешними аудиторами, которые
обеспечивают соблюдение этих принципов. Кроме того, для
повышения качества финансовых отчетов аудитный комитет должен
приложить активные усилия. Здесь уместно упомянуть о проблеме,
связанной с противоположностью интересов акционеров и
руководства компаний, ведь акционерам далеко не всегда удается
полностью контролировать решения менеджмента.
По мнению Lindsell (1992)15, аудитный комитет (АК) – это
механизм корпоративного управления для проверки качества,
надежности и объективности финансового учета; он выполняет
функцию надзора в процессе финансовой отчетности, при этом через
доклад о финансовом отчете устанавливается связь со всеми
заинтересованными лицами. Этот комитет имеет обязанность
мониторинга корпоративного управления, а также внешних аудиторов.
2.Историческое развитие аудитного комитета
Развитие аудитных комитетов можно разделить в основном на
два периода: добровольный период создания и обязательный период
15

Lindsell, D. (1992). Blueprint for an effective audit committee. Accounting, 110(1192),
104
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создания. Первый охватывает период до 1970 г., а второй – после 1970
г. До 1967 г. идея об аудитном комитете не пользовалась
популярностью, поэтому эффект от деятельности подобного института
недооценивался. Тем не менее, в 1967 г. Американский институт
дипломированных экспертов-бухгалтеров порекомендовал создавать
аудитные комитеты, с тем чтобы внешние аудиторы имели
возможность контактировать и взаимодействовать с аудитным
комитетом в случаях, когда вопросы материального интереса в
финансовых отчетах компании не могли получить удовлетворительное
решение после коммуникации с менеджментом.
В Институте дипломированных экспертов-бухгалтеров Канады16
[CICA] (1981) считают, что Канада была первой страной, в которой
законным путем были введены аудитные комитеты. Затем были США.
В 1977 г. в США под сильным общественным давлением и при
активной роле Комиссии по вопросам ценных бумаг и бирж (SEC) все
публичные компании обязывались создать аудитные комитеты, при
этом наличие АК было одним из требований включения в список НьюЙоркской фондовой биржи (NYSE).
В США через Serbanes-Oxley Act (SOX), опубликованный в 2002
г., роль и ответственность аудитного комитета были значительно
расширены, была оформлена независимость его членов, были
разработаны другие направления, благодаря чему функция аудитного
комитета17 полностью трансформировалась.
3.Аудитный комитет в ЕС и Болгарии
Аудитный комитет является рекомендуемым компонентом в
управлении компаний. Однако в Великобритании и в странах
континентальной Европы в кодекс корпоративного управления
заложен принцип "соблюдай или объясни"18.
На уровне ЕС директивой 2006/43/ЕС регламентируется роль
аудитного комитета как фактора успешного корпоративного
управления19. Дополнительно законодательство по обязательному
16

http://www.cica.ca
Gorman, Thomas O. Critical issues in the Sarbanes-Oxley act: Audit committee.
LexisNexis, 2009
18
Aguilera. R. and A. Cuervo-Cazurra. 2004. Codes of Good Governance Worldwide: What
is the Trigger? Organization Studies, vol. 25: 415-444
19
Salvioni, Daniela M., et al. "The Audit Committee in the EU Emerging Countries."
17
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аудиту реформируется благодаря изменениям, произошедшим в
апреле 2014 г. 20, т.е., когда было обнародована Директива и
Регламент21 (Directive 2014/56 and Regulation 537/2014). В отношении
аудитных комитетов они ввели новые требования, а также внесли
изменения в сам обязательный аудит.
В
Болгарии
аудитные
комитеты
нормативно
были
регламентированы в 2008 г. после внесения изменений в Закон "О
независимом финансовом аудите"22. Требование создать аудитный
комитет касается прежде всего предприятий, осуществляющих
деятельность общественного знамения. К таким предприятиям
относятся, например, публичные компании, кредитные, компании в
области энергетики и водоснабжения и др. Аудитный комитет
избирается общим собранием или единоличным собственником
капитала. В 2010 г. в Закон "О независимом финансовом аудите" были
внесены изменения, согласно которым хотя бы один из членов
аудитного комитета должен быть независимым от надзорного совета,
отвечать строгим требованиям относительно полученного высшего
образования и минимального профессионального опыта в области
бухгалтерского учета или аудита. В результате этих изменений
частично удовлетворяется требование независимости аудитного
комитета. Хотя, по мнению автора, необходимы более строгие
требования в отношении независимости от менеджмента. SerbanesOxley Act (SOX) требует, чтобы аудитный комитет состоял только из
независимых членов23. Главной обязанностью аудитных комитетов
является отслеживание процессов, связанных с финансовым учетом,
наблюдение за эффективностью системы внутреннего контроля
наряду с эффективностью систем управления рисками. Избрание или
смена зарегистрированного аудитора тоже входит в круг обязанностей
аудитного комитета.

20

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.158.01.0196.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.158.01.0077.01.ENG
22
ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/dir/transpo/bg02.pdf
23
Hundal, Shab. "Independence, Expertise and Experience of Audit Committees: Some
Aspects of Indian Corporate Sector."
21
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Рис. 1 Аудитный комитет
Кроме того, аудитный комитет должен следить, насколько
эффективно функционирует внутренний аудит, насколько он
независим, своевременно ли выполняются рекомендации внутреннего
аудита24, эффективна ли система управления рисками.
В заключение, в последние годы Болгария "наверстала"
нормативное регламентирование элемента корпоративного управления
– аудитного комитета, определила его функции и обязанности.
Аудитный комитет – это механизм, который в состоянии улучшить
доверие инвесторов посредством повышения надежности внешних
финансовых отчетов, улучшения внутреннего контроля и расширения
аудитной деятельности.
Проверка показывает, что во всех предприятиях, которые
реализуют деятельность, представляющую общественный интерес,
есть действующий и функционирующий аудитный комитет. Более
того, установлено, что в публичных компаниях, включенных в
биржевой индекс SOFIX, а это 50 фирм, точно соблюдаются
требования Закона "О независимом финансовом аудите" в отношении
24

http://www.iiabg.org/files/conf_pres_04.pdf
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наличия аудитных комитетов. Новые реальности требуют, чтобы
аудитный комитет был не формальным, а активно добивающимся
звеном в отношении объективности финансового учета. Структура
акционерного капитала в Болгарии, который, в отличие от развитых
рыночных экономик, сконцентрирован в основном у одного или
нескольких акционеров, которые глубоко заняты управлением своих
компаний при наличии формальных директоров, не предполагает
активную роль аудитного комитета.
Банковский кризис в Болгарии летом 2014 г. показал, что
требуется всесторонняя ревизии качества финансовой отчетности,
роли внутренних и внешних аудиторов и роли аудитного комитета. Во
многих научных исследований красной линией проходит тезис о том,
что именно независимый аудитный комитет в состоянии повысить
качество финансовой информации и способствовать лучшему
корпоративному управлению. Автор придерживается мнения о том,
что необходимо усиление роли аудитного комитета посредством
увеличения числа независимых членов комитета, а не формальное его
присутствие.
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ОСОБЕННОСТИ ПАТЕНТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной научной статье рассмотрена особенность патентного
налогообложения в Калужской области. Проанализированы поступления от
патентного налогообложения в бюджеты городских округов и бюджеты
муниципальных районов и сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: патент, патентная система налогообложения.
In this scientific article describes the features of the patent tax in the Kaluga region.
Analyzed revenues from patent tax to the budgets of urban districts and budgets of
municipalities and draw appropriate conclusions.
Key words: patent, the patent system of taxation.
В данной научной статье рассмотрена особенность патентного
налогообложения в Калужской области. Проанализированы поступления от
патентного налогообложения в бюджеты городских округов и бюджеты
муниципальных районов и сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: патент, Патентная система налогообложения.

Малый бизнес, в том числе индивидуальные предприниматели,
играет очень важную роль в развитии экономики на уровне субъектов
и муниципалитетов, в обеспечении местных бюджетов финансовыми
ресурсами, необходимыми для выполнения ими своих задач и
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функций.
Так, одним из источников фискальных поступлений в местные
бюджеты являются налоги, уплачиваемые индивидуальными
предпринимателями на основе патентного налогообложения.
Переход на применение индивидуальными предпринимателями
патентной системы налогообложения на территориях осуществляется
согласно законам соответствующих субъектов Российской Федерации,
которые имеют право в пределах перечня Налогового Кодекса РФ,
определять виды предпринимательской деятельности, к которым
разрешается применение индивидуальными предпринимателями
патентной системы налогообложения, а также размер их потенциально
возможного годового дохода.
В Калужской области принят Закон "О патентной системе
налогообложения" № 328-ОЗ от 25.10.2012 г., который в соответствии
со статьей 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации вводит в
действие на территории области патентную систему налогообложения
с 01.01.2013 г.
Чтобы индивидуальный предприниматель (далее - ИП) мог
работать на основе патента, ему надо выполнить одновременно три
условия. В первую очередь, это то, что предприниматель должен
заниматься одним из тех видов деятельности, которые указаны в п. 2
ст. 346.43 Налогового Кодекса РФ. Следует отметить, что в
Налоговом кодексе прописаны 47 основных видов деятельности.
В Калужской области разрешены различные виды деятельности,
в отношении которых может применяться патентная система
налогообложения. Закон предусматривает всего 47 видов
деятельности, в их числе: ремонт и пошив швейных, меховых и
кожаных изделий, услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий,
услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, ремонт мебели,
услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства,
экскурсионные услуги, сдача в аренду жилых и нежилых помещений,
дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному
предпринимателю на праве собственности. Патент приобретается по
каждому из видов деятельности отдельно.
Условие второе, которое от предпринимателя не зависит. Чтобы
патентную систему налогообложения можно было применять в какомлибо субъекте РФ, его власти должны утвердить соответствующий
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закон. Так, в частности, в Калужской области принят Закон "О
патентной системе налогообложения" № 328-ОЗ от 25.10.2012 г.
Подача заявления в налоговую инспекцию является
заключительным условием. Так, патент, выданный индивидуальному
предпринимателю по месту постановки ИП на учет в налоговом
органе Калужской области, будет действовать только на территории
региона. индивидуальный предприниматель, желающий осуществлять
деятельность на территории другого субъекта, вправе получить патент
в данном субъекте Российской Федерации. По количеству патентов
ограничений областным Законом не предусмотрено.
Кроме того, индивидуальные предприниматели, перешедшие на
патентную систему налогообложения, должны также соблюдать
общие условия работы, касающиеся предельного размера дохода и
стоимости основных фондов и нематериальных активов, которые
регламентируются соответствующими нормами законодательства.
Еще одним условием перехода на патентную систему является
размер годового дохода, который не должен превышать 60 млн.
рублей. Предполагаемый доход определяется на основании закона
Калужской
области
№ 328-ОЗ
«О
патентной
системе
налогообложения».
При нарушении вышеперечисленных условий индивидуальный
предприниматель лишается патента и переходит на общий режим
налогообложения.
Закон устанавливает размеры потенциально возможного к
получению ИП годового дохода по каждому из видов
предпринимательской деятельности, по которому разрешается
применение ИП патентной системы налогообложения согласно
приложениям 1, 2, 3 к закону Калужской области "О патентной
системе налогообложения" № 328-ОЗ от 25.10.2012 г.
Стоимость патента исчисляется по ставке 6% от возможного к
получению годового дохода. Она ограничивается законодательством
от 100 тыс. до 1 млн. рублей. Но есть некоторые виды деятельности,
касающиеся, например, розничной торговли, к которым применяется
повышающий коэффициент, тогда потенциально возможный к
получению доход может вырасти до 10 млн. руб.
Существует два вида порядка оплаты налога:
1. Срок действия патента меньше 6 месяцев: в размере полной
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суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.
2. Срок действия патента от 6 до 12 месяцев: первый взнос в
размере 1/3 суммы налога в срок не позднее девяноста календарных
дней после начала действия патента, второй взнос в размере 2/3 суммы
налога в срок не позднее срока окончания действия патента.
Предпринимателю нет необходимости дожидаться окончания
текущего календарного года. Индивидуальный предприниматель
имеет возможность самостоятельно определять срок и уплачивать
налог только за него. Заявление в налоговый орган подается за 10 дней
до начала деятельности по патенту.
Например, для таких видов деятельности, как сдача в наем
жилого и нежилого недвижимого имущества (площадь не ограничена)
установлен потенциально возможный годовой доход от 150 тыс. руб.
до 10000 тыс. руб. или розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговли с площадью торгового зала не более
50 м2 по каждому объекту торговли, потенциально возможный
годовой доход от 1100 тыс. руб. до 10 000 тыс. руб., который
устанавливается в зависимости от площади объекта региональным
Законом.
Переход на патентную систему добровольный. Решение должно
быть принято только самим предпринимателем. Он также может
совместить этот несколько новый режим с другими, возможно, более
привычными системами налогообложения, например, с единым
налогом на вмененный доход в зависимости от вида деятельности.
Проанализируем
сумму
поступлений
от
патентного
налогообложения в Калужской области за 2013 - 2014 г.г. В таблице 1
приведены данные о поступлениях от патентного налогообложения за
2013 - 2014 г.г.
В 2013 г. поступления от патентного налогообложения в
бюджеты городских округов составило лишь 3797,02 тыс. руб. В 2014
г. заметно значительное увеличение по данному показателю,
поступления увеличилось на 132,10% по сравнению с 2013 г. и
составило 8813,03 тыс. руб.
Поступления в бюджеты муниципальных районов в 2013 г.
составили 2165,84 тыс. руб. В 2014 г. показатель увеличился на
20,68% и составил 2613,67 тыс. руб.
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Таблица 1
Динамика поступлений от патентного налогообложения
за 2013 – 2014 гг.
Показатель

2013 г.

2014 г.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Темп
прироста,
%

Итого поступления по патентному
5962,86
11426,70
+91,63
налогообложению, в т.ч.
Поступления в бюджеты городских
3797,02
8813,03
+132,10
округов
Поступления
в
бюджеты
2165,84
2613,67
+20,68
муниципальных районов
Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных отчетов
об исполнении бюджетов Калужской области за 2013-2014 годы.

Следует сделать вывод, что показатели по поступлениям от
патентного налогообложения в бюджеты городских округов и в
бюджеты муниципальных районов имеют положительную динамику.
И это оказывает благоприятное влияние на областной бюджет.
В таблице 2 представлена структура налоговых поступлений по
патентному налогообложению за 2013 - 2014 г.г.
Таблица 2
Структура налоговых поступлений по патентной
системе налогообложения за 2013 - 2014 гг
Показатель

Тыс.
руб.

2013 г.
Структура,
%

2014 г.
Структура,
Тыс. руб.
%

Итого поступления по
патентному
5962,86
100
11426,70
100
налогообложению, в т.ч.
Поступления в бюджеты
3797,02
63,68
8813,03
77,13
городских округов
Поступления в
бюджеты
2165,84
36,32
2613,67
22,87
муниципальных районов
Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных отчетов
об исполнении бюджета Калужской области за 2013-2014 годы.
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В 2013 г. поступления в бюджеты городских округов составили
63,68%, а в 2014 г. данный показатель увеличился на 13,45% и
составил 77,13% в общей структуре поступлений по патентному
налогообложению.
В 2013 г. поступления в бюджеты муниципальных районов
составили 36,32%, а в 2014 г. данный показатель уменьшился на
13,45% и составил 22,87% в общей структуре поступлений по
патентному налогообложению.
На данном этапе анализа можно сделать вывод, что поступления
в бюджеты городских округов занимают большую долю в структуре и
в 2013 г. и в 2014 г. данный показатель упрочнил свою позицию. Что
не скажешь о поступлениях в бюджеты муниципальных районов. По
сравнению 2014 г. и 2013 г. показатель уменьшил свою долю в
структуре поступления по патентному налогообложению.
В таблице 3 представлена доля поступлений от патентного
налогообложения в бюджеты городских округов в общей структуре
налоговых и неналоговых доходов бюджета городских округов за 2013
- 2014 г.г.
Поступления в бюджеты городских округов в 2013 г. составили
0,0005% в общей структуре налоговых и неналоговых доходов. В 2014
г. данный показатель увеличился и составил 0,001%.
Таблица 3
Доля поступлений от патентного налогообложения в бюджеты
городских округов в общей структуре налоговых и неналоговых
доходов бюджета городского округа за 2013 - 2014 гг.
2013
Показатель

Тыс. руб.

2014
Структу
ра, %

Тыс. руб.

Структу
ра, %

Поступления
в
бюджеты
3797,02
0,0005
8813,03
0,001
городских округов
Итого налоговые и
неналоговые
7404507,42
100
6615737,44
100
доходы
Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных отчетов
об исполнении бюджета Калужской области за 2013-2014 годы.
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В таблице 4 представлена доля поступлений от патентного
налогообложения в бюджеты муниципальных районов в общей
структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципальных
районов за 2013 - 2014 г.г.
Поступления в бюджеты муниципальных районов в 2013 г.
составили 0,0006% в общей структуре налоговых и неналоговых
доходов. В 2014 г. данный показатель увеличился, но незначительно и
составил 0,0007%.
Таблица 4
Доля поступлений от патентного налогообложения в бюджеты
муниципальных районов в общей структуре налоговых и неналоговых
доходов за 2013 - 2014 г. г.
2013
Показатель

Тыс. руб.

2014
Структу
ра, %

Тыс. руб.

Структу
ра, %

Поступления
в
бюджеты
2165,84
0,0006
2613,67
0,0007
муниципальных
районов
Итого налоговые и
неналоговые
3870394,34
100
3857416,42
100
доходы
Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных отчетов
об исполнении бюджета Калужской области за 2013-2014 годы.

Таким образом,на данном этапе развития патентной системы
налогообложения поступления от ПСН занимают незначительную
долю в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджетов как
городских округов, так и муниципальных районов. Это связано с тем,
что патентная система налогообложения в Российской Федерации еще
значительно
новая,
и
большая
часть
индивидуальных
предпринимателей не начали переходить на данный вид
налогообложения.
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імені Івана Пулюя
CAPITAL AS A SUBJECT OF ACCOUNTING
The article notes that despite the use of equity in the days of Aristotle, a clear
understanding of its essence in accounting theory still there, as opposed to other concepts,
this is only an abstraction, which is due to the fact it has become the main means by which
many years to explain not only differences in the relations of production under socialism and
capitalism, and tried to sum "theoretical" framework for alleged existence of two types of
accounting - the capitalist and socialist. Thus in the national accounting theory long as the
discount category instead of capital figured concept stock - authorized, indivisible, including
- Fund of fixed and current assets of the company, and lost time led to the fact that at the
present methodology and no general ledger therefore on synthetic accounts or in the
financial statements, not to mention the analytical registers referred metamorphosis of
capital are not running and its point total, without differentiation on fixed and working that
looks amazing detail on the background of accounting for about less important ' objects.
It is emphasized that the introduction to the theory of equity accounting allows you to
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put it on solid ground, not destroying the heritage of its predecessors, but complementing
them, so consistent these different approaches, both economic and legal and derivatives of
these theories exchange, legal, carrying and so on. Attention is drawn to the fact that the
present financial statements Balance Sheet (Statement of Financial Position) f. Number 1,
despite its linkage with the international standards do not provide the essential: the
information required for effective control of the process of reproduction equity - as
extended, so even a simple fact makes it impossible to determine whether the immobilization
of funds from investment in core activities and mostly the opposite. And it is proposed to
isolate components namely equity company, and in the Statement of Equity f. Number 4 parameters characterizing its metamofozy with a basic working and vice versa.
Keywords: accounting, reproduce, fixed and circulating capital, subject, object.
Досліджуються основні фінансово-економічні проблеми, які постали перед
аграрним сектором України в XXI столітті. На основі статистичних показників,
що характеризують стан сільського господарства в Україні впродовж 1990-2013
років, аналізуються причини їхніх витоків. Наголошується на необхідності
збалансованого розвитку галузей рослинництва й тваринництва. Обгрунтовуються
заходи щодо забезпечення паритету економічних відносин суб’єктів господарювання.
Ключові слова. Аграрний
сектор, фінансово-економічна проблематика,
збалансований розвиток, паритет, економічні відносини.
Исследуются основные финансово-экономические проблемы, стоящие перед
аграрным сектором Украины в XXI веке. На основе статистических показателей,
характеризующих состояние сельского хозяйства в Украине на протяжении 19902013 годов, анализируются причины их истоков. Отмечается необходимость
сбалансированного развития отраслей растениеводства и животноводства.
Обосновываются меры по обеспечению паритета экономических отношений
субъектов хозяйствования.
Ключевые слова. Аграрный сектор, финансово-экономическая проблематика,
сбалансированное развитие, паритет, экономические отношения.

Background. In national accounting theory is the traditional
definition of its subject, which is not much different from the legacy of
statism times when it is tied to the ephemeral Soviet (Socialist) account.
Although the definition of definition - 'household products (property) and
their circulation in the processes of production, distribution, exchange and
consumption of public good' by its very nature is synonymous own capital a term for ideological reasons at that time was taboo to be able to justify
waffle using the adjective "socialist" regarding accounting, similar in
meaning is as if to emphasize the antagonism 'capitalist' physics, chemistry,
etc. with home. But beyond that already existed in the capital of the ancient
world, but no one at the time thought of ideological confrontation not give
it a title primitive communal or slave or feudal, most scientists once joined
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in a game, but some still can not get out of it in every way avoiding its
recognition as a matter of accounting. So no wonder that even now there is
no acceptable definition of capital as definitions, and have to use the
shkolyarskym laid down in national provisions (Standard) 1 '' General
requirements for financial statements'. As a result, we have a problem: the
de facto method of accounting for capital is reflected, and its
methodological essence as accounting category still vacant. It is clear that
in such a situation, the status of science can be high, so the relevance of
research in this area of accounting theory is obvious.
The analysis of publications in which a solution of the problem
outlined. As the famous economist S. Mocherny: "The political economy of
the former Soviet Union for the theoretical expression of the opposite socioeconomic content category" capital "was based in the concept of" assets ".
It was believed that the funds, as opposed to capital is owned by the
workers themselves, that they are not inherent alienation of direct producers
of capital goods in the hands of the owners of the means of production is
not an instrument of exploitation. In fact, for the totalitarian system workers
were not owners of the means of production, and these funds - public
property. The subject property was top bureaucracy (Party, government,
government) "[5, p. 256]. Thus in the national accounting theory long as the
discount category instead of capital figured concept stock - authorized,
indivisible, including - Fund of fixed and current assets of the company,
which was a response to criticism during t. Called. "Great debate" 30 years
of the last century, when the animadversion stated: "In balansoznavstvi put
the basis for such an economic theory from which it follows that the USSR
and capitalist countries there is no difference ..." [7, p. 475]. It is not
surprising that A. Rudanovskaya, which actually was the main creator of
the theory balansoznavstva, but because "his ideas attracted more attention
repression than colleagues proposed a new ... more correct concept - instead
of the old capital - capital ..." [7 p. 470].
It was only in the 90s of the twentieth century. When finally realized
that really does "no difference" at least on balansoznavstva, and because
foreign balance or accounting - General Ledger - or as a form of reporting
in most countries is the same, accounting category "capital" back to square
one, ie chart of accounts and balance sheet.
But, as stated by J.-A. Schumpeter: "... vision, and it is ideological
almost by definition ... makes us see the facts so and not otherwise ...", the
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more "economic science" where "field pereviryuvalnyh phenomena strictly
limited, ideology can not drive out ..." [9, p .143-144], introduced to the 30
years of the twentieth century. category so used that the reverse is not
recognized by all: "It is interesting to note that this account ... as Statutory
Fund is mistakenly named the registered capital ..." [7, p. 496].
Thus, despite the use of equity in the days of Aristotle, a clear
understanding of its essence still there, as opposed to other concepts, this is
only an abstraction that is due to the fact it was the main means by which
many years to explain not only differences in industrial relations under
socialism and capitalism - the latter was considered "a means of
exploitation and appropriation of another's unpaid labor" [5, p. 254] because, of course, for socialism capital - strange definition, but also tried
to sum "theoretical" framework for alleged existence of two types of
accounting - the capitalist and socialist. Say "capitalist accounting ...
enhances exploitation of workers. With the account is controlled by the
circulation of capital ... is fixed and controlled the growth of value and
growth capital movements. Accounting under socialism is becoming more
active means of economic management and promotion of the efficiency of
social production "[1, p. 4]. Or: "Accounting in capitalist society reflects the
movement of individual capital account Socialist ... It involves workers to
economic management ... record in capitalist society aims to preserve
private property ... accounting in a socialist economy performs three
important functions: ... control (control of preservation of state property ) ...
"[2, p. 6-12]. The purpose of the article. That said, the purpose of the article
the researchers draw attention to the importance of addressing the problems
outlined as delay this causes fragility theoretical foundations of the
accounting system, causing its stochastic permanent changes that resemble
more patches in places dilapidation which eventually becomes visible the
naked eye, but do not make them balanced reforms in line with the
challenges facing it in the late twentieth century. The objectives of the
paper is to study their own considerations regarding the subject of
accounting problems and possible ways to solve it.
Results. Despite the fact that ownership of the material and material
composition of capital may belong to different entities, so the share capital
in trade, usury, productive individual, share ets. Therefore attempt
prytochyty him the adjective "socialist" or "capitalist" and considered in
connection with the same accounting looks convincing replacement by
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ideological taboos equity to another - fund was only confusion was that,
unlike other accounting categories, eg assets, liabilities, fixed assets,
working capital funds, etc., for which you can take the word Schumpeter:
"... There is a wide range of phenomena, which does not affect our
emotions and are therefore conceived to different people equally," capital as
the discount category belongs to those with "pathos passionate statements
or passionate objections sometimes lead to manipulation methods of
analysis, "because" the rules and methods of analysis in the same way
independent of ideology, in which our vision permeated her "[9, p. 143].
Therefore, even returning capital to the arsenal of categorical system of
national accounting theory that happened in the late twentieth century.
Scientists still failed to develop a clear understanding of its nature, by the
way, the concept of the fund that linguistic dictionaries vytlumachuyutsya
almost interchangeably.
However, if you look through the books on the Soviet accounting
theory, it appears that nothing else that would not be known in v. BC.
"Capitalist accounting", they can not find. Is that absurd replacement for
"capital" its substitute - "source of funds" with an eclectic turning them
abruptly "stable liabilities" or even inversion here indeterminizovanu ratio,
which had long featured here along with the registered (indivisible) fund,
although against him is political antonym.
But such ideology had something to back up, so to speak, on the
categorical level, and on this occasion was "... so much has nahovoreno, the
collapse of meaning" (Lina Kostenko). Because in reality and under capitalism,
and under socialism "the overwhelming majority of direct producers deprived
of the means of production ... The means of production (including land) were
an instrument of exploitation by the so-called socialism. Although formally in
the former Soviet Union was proclaimed public ownership of the means of
production, but in fact usurped the top Party, government and public
administration. The degree of operating in these republics was higher than in
developed Western countries "[5, p. 254-255].
That is why the "communist ideologues order" to disguise that "in a
totalitarian system workers were not owners of the means of production,
and these funds - public property" because "the subject property was top
bureaucracy" introduced "in the political economy of the former Soviet
theoretical expression for the opposite socio-economic content category
"capital" ... the term "funds". It was believed that the funds, as opposed to
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capital is owned by the workers themselves, that they ... are not an
instrument of exploitation ... "[5, p. 256].
Well, nothing aphoristic, under capitalism there is exploitation of
man by man, and under socialism - on the contrary! And just a remark
Schumpeter: "In the social sciences (Socialwissenschaften) we have to deal
with the tangle of influences - interconnections and interdependencies which is easy to lose the thread that leads us from causes to consequences"
[9, 155] , just lost the "thread of Ariadne" in the maze of categories and
instead consider the concept of stock, so to speak, as "nerechovi signs of
real relations," distorted its essence.
Even in the economy, and in particular accounting - it has long been
formulated. For example, Schumpeter category "Fund" interpreted as "the
amount spent on the purchase of capital goods" [10, p. 166]. Outstanding
Italian theorist accounting F. Best (1845-1923) "declaring that the object
does not act alone accounting values, and their cost ..., put forward the
theory fund, which has become famous. Foundation - means the total value
invested in the enterprise ... "[7, p. 129].
Since these definitions best suited to gloss over that of a single
capital allegedly not mentioned, because in the former Soviet Union last
seen solely as "production ratio at which implements certain material
goods, the cost price is a means of exploitation, appropriation of another's
unpaid labor" [5, p. 254], it was ideological clichés national accounting
theory and this state lasted long enough to completely confuse the bottom
line: what worth is also now used the phrase "capital assets" that combines
category-antipodes, as equals means of production and capital .
In fact, no such identity, because the means of production is the usevalue - reification concrete labor, and capital - an abstract work, so to
speak, "economic phlogiston" when to use the metaphor J. Sokolov, though
it taken by the respect for "value" [8, c. 71]. After all, if in respect of capital
can assume that after each production cycle - its continuous movement in
which he successively transformed from one form to another and makes full
circulation of increase of [5, p. 260], they should be total change, then on
"fixed assets" is obvious nonsense. As the Savatye R. (1967) - "lawyer
devoted considerable attention to keeping and emphasized that the
accountant does not deal with property and rights to property records is also
a digital expression dynamics of certain legal relations ... making property
rights in the property , and leads to the fact that with all the qualities of the
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object is stored only its value, expressed ... in certain monetary terms ... "[5,
p. 331]. In particular, when the foundation of the company made money,
buildings, other current and non-current assets immediately converted into
securities (shares), which are themselves nothing like material goods are
not, after all, and most are not. And the magical power of capital always
highlights: these are securities is more real assets of their owners than even
money, because it takes just this paper labels that changing governments or
galloping inflation often dust, for which restitution is impossible. Another
thing is the action for which restitution - restore the previous legal status
even as a result of the seizure of property during the war one state to
another in a civilized jurisdiction guaranteed. However, accounting theory
is not so clear. For example, '' Frenchman Jean Bell (1834) pointed out that
the capital account, on the one hand, reflects the own funds of the
enterprise, and the other - acts as account payable to the owner of the
company. It is clear that these two provisions are mutually exclusive, and
this observation has been called paradox Belleya. This paradox repeatedly
tried to resolve outstanding scientists. Yes, Courcelles-Senel (1867)
emphasized that the company did not blame the owner, but rather, the
owner is responsible for the debts of the company. This view is supported
LI Gomberg (1912). Dutch Brenkman author (1882) emphasized that the
accountant manages the company, not the owner. Thus, these authors ignore
the nature of the creditor account. On the contrary, Cherboni (1886) treated
it as just due payables "[7 s.149-150].
We also seems that the thing parallax - outward displacement of the
proposed facility caused by the change of observation. Since it is the
capital, the consideration of it in terms of ownership - as an asset, is
undeniable. And of course it positions the company or the same liability
payable as to suppliers, contractors, fiscal authorities, etc., except for the
precise definition of "long-term" as in respect of capital, it is really a longterm commitment to the owner.
And similar to this before views led to that the very identity of the
"object = object" from the standpoint of accounting methodology is a
misunderstanding caused by the transfer of his metaphysical theory of
philosophical categories, while no transformation of capital, at least within
the year, not shown, so its value is constant, despite the inevitability of its
metamorphosis. In particular, in the first place is overflowing in working
capital in accordance with the objective law of existence of matter, nothing
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disappears and does not occur, and goes from one type to another, which
can be illustrated by the hypothetical example using a deliberately
simplified balance sheet (tab. 1).
These indicators can be seen that the amount of share capital
represents 2000 thousand. UAH. capital and 100 thousand. USD. working
capital. Given the circulation of assets-known formula for Marx, the initial
amount of money D = 100 thousand. USD. once completed will be, for
example, the amount G1 = 150 thousand. USD. But it is clear, and it is
understood by the formulas at the same time there was a structural change
in the capital, because capital "takes its value to the newly created product
parts as they wear," say those same 50 thousand. UAH. Then logic leads
inevitably to the conclusion that since the money belonging to the fund
circulation, then to working capital [5, p. 258], it means the transformation
of working capital in the amount of 50 thousand. UAH.
Table 1
The initial balance of "Alpha"
(thousand. UAH)
Assets

Property
and
equipment, net book
value
Cash
and
cash
equivalents:
- In national currency
Balance

Line
code

At the
beginning
of the
reporting
period

030

2000

230
280

100
2100

Liabilities

Line
code

Share capital

300

At the
beginning
of the
reporting
period
2100

Balance

640

2100

Of course, the average accountant is a problem seems too simple,
because the system mail account is quite easy to trace the circulation of
capital, transformation in working, then in the opposite direction, ie,
conversion of working capital, primarily funds, capital investments and
fixed assets respectively. In particular, while capital gains are not held,
suppose there was a transformation of the original amount of capital in a
reversible, ie the last increment of 50 thousand., While a loss of capital also
took 50 thousand. UAH. More could be channeling surplus funds for capital
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investment, which leads to an inverse transformation in primary working
capital. As a result, total registered capital has not changed since the
transformation was only a basic working capital: money, quite in
accordance with generally known formula of Marx turned to the means of
production, or in other words, the amount of money decreased, and the
amount of capital the company has grown to 100 thousand. USD. by
reducing turnaround. However, the current methodology or in the general
ledger, so that the synthetic accounts or in the financial statements, not to
mention the analytical registers referred metamorphosis of capital are not
running and its point total, without differentiation on fixed and working,
that looks awesome on the background detailed accounting was not in
individual nails. So in the final balance of "Alpha" will have the following
indicators are only (Table. 2).
That is, working capital has disappeared, but the balance of liabilities
(statement of financial position) f. Number 1 this quickly. Similar incidents
were probably the main reason that Marx never used in his fundamental
work with concrete examples of manufacturers, although addressed to
Engels with the request to send him, as he put it, '' staroitaliyskoyi
accounting model 'of by the data. Because it does not fit into their firm
belief that more value is created only living labor.
Table 2
The final balance of "Alpha"
Assets
Property and
equipment, net
book value
Cash and cash
equivalents, in
national currency
Balance

At the end of
Line
the reporting Liabilities
code
period

At the end of
Line
the reporting
code
period

030
230

2100
-

Share capital

300

2100

280

2100

Balance

640

2100

However, because the basis of accounting methodology is political
economy, long time in the national accounting theory there was one-sided
approach to understanding the nature of capital exclusively Marxist
approach as a 'socialist' keeping him place was not the same .. With the
transition to a market economy in the balance accounting returned as
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"capital", but without any theoretical justification for the reverse castling.
And for the lost time genesis of double-entry business transactions, which is
associated with the emergence of capital as an economic category remains
the biggest mystery accounting, despite the fact that this day is not
determined until the end, which is an objective of accounting theory is
proved Registration , carrying two rows accounts, exchange, mathematical
and t. e.
Yes, a prominent scientist J. Sher put double entry dependent on the
balance sheet. On the surface of this phenomenon and looks. But deep
economic content of any operation makes its duality at the moment of
execution, regardless of when the balance will be made generalizations. In
short, J. Sher considered balance the root cause of double entry. In fact, it is
the result caused by the duality of the goods, but not in the traditional
Marxist sense of duality as value, and something else - a specific value of
the goods, or rather, any assets in kind and invisible substance that is
invisibly present in them, that capital .
Closest to understanding the root causes of leaks double-entry
business transactions came I. Malyshev, who was hold back the Marxist
interpretation of duality of nature as the ultimate product use value and
value, but come to objective conclusions that "sharing under-developed
commodity-money relations can happen without money. In such a case
record in farms occurred to contractors only on account of goods, ie (T - T),
which was reflected sure to double-entry accounts for two products. This
exchange is arbitrary and available only in a situation where the money has
not turned into a universal equivalent.
It is known that in a highly developed capitalist commodity
production is not the ultimate goal in the exchange of one commodity (T T), and that money is exchanged for money through product in order to get
money out of growth (D - HI). In this case, the exchange is characterized by
the general formula of capital in circulation, ie (G - T - GI) [4, Theory, p.
15].
Almost had to make only one step to confirm that the product caused
by duality economic nature of the process of circulation of capital, but also
the previous statement was too transparent allusion to it, as a scientist,
perhaps knowing the history of accounting Rudanovskaya times O., A.
Galagan Galperin through this thread this passage: "But we will expand
consideration and interfere with the economic rationale of double entry in
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the capitalist economy" [4, p. 10].
So move away from ideological constraints requires finally put
everything in its place as a vualyuvannya essence leaks double entry of
business transactions is useless. Recognizing capital as a category have to
accept the fact that it can not exist outside accounting methodology. Putting
this same category theory accounting allows you to put it on solid ground,
not destroying acquisitions predecessors, but complementing them.
In particular, consistent with these different approaches, as economic
and legal and derivatives of these theories exchange, legal, book, etc. In
addition, more than 500-year-old (or maybe longer) history of double-entry
business transactions proves that it is possible, in our opinion, purely
intuitive, accountants, wanting to create the conditions for automatic control
recordings have entered, as indicated by Y. Sokolov, " dummy "account
holder (net assets); then gave him the economic and legal characteristics
and called capital account "[7, p. 40]. And nothing better still nobody
imagined: as we know, the replacement for "capital" to "funds" only led to
confusion, even when the virtual value of fixed assets in the 80 years of the
twentieth century. were considered a source of fixed assets. And although
Di Pietro Paolo Rock prior to that (in the middle of the XVIII century.)
Called the capital account cornerstone of the entire accounting system [7, p.
73], given the tenets of Marxist political economy in this regard in the
national accounting theory should not hope for anything else, except that
both the timid subtle hints.
Thus, although it is generally accepted interpretation of economics as
a basis accounting methodology actually last, maybe quite intuitive, just
reflects the ratio of specific and abstract work, which Marx attributed only
to the value of goods, capital of identifying assets. Since the theory of
accounting could not break out of political economy interpretation circulus
vitiosus use value and value, none of the scientists could not prove
conclusively the origins of double-entry business transactions is of
circulation of capital.
After consideration of the use value created by a particular work,
together with the cost, the source of which is considered abstract (ie
imaginary) labor division prevents any object of accounting as a whole, two
antypodychni parts that are the basis of double-entry bookkeeping in:
debtors - creditors; fixed assets - fixed assets; working capital - working
capital; costs - income and t. e., so goes the equation 1 + 1 = 1, that is
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nonsense. If we take into account that the product, and then fixed and
current assets, with use value, is the epitome of concrete labor, and capital the value created abstract labor, the equation would be as follows: 1 = 1. In
this case, regardless of the interpretation for any -yakoyu of accounting
theory, is a clear need for dual display all business transactions are at the
time when he wrote his treatise L. Pachioli. Otherwise, look at that purchase
goods capital disappeared, therefore, the merchant goes bankrupt, and then
selling it suddenly gets even more capital in full compliance with the logic
"as samoruhomoyi samozrostayuchoyi substance".
In principle, the same approach is for the present state of emergency
(S) 1 "General Requirements for Financial Reporting", as the first section of
the balance of liabilities (statement of financial position) f. Number 1 and is
designed as retained earnings adjacent to other types of equity. Thus,
impartial investigation allegations of economic and accounting theory
argues that the origins of double-entry business transactions to be found in
its objective sense as a consequence of the need to display the circulation of
capital company. This opinion is adhered to outstanding scientists in the
past (S. Baratz, V. Belov) and now (Pyro AV).
At present, however it must be noted that the national accounting
theory continues to neglect the accounting methodology equity companies,
so in practice it often brings even property damage when seemingly only
methodological error on the display or authorized share capital lead to a
redistribution of property, or and even the loss of its founders.
And here it is appropriate, in our opinion recall the words of the
French scientist Jean Flammink (1943) "Accounting - function rights" that,
despite the clarity of display, yet remain on the sidelines of accounting
theory, although attention to them would have to be daily, given current
realities, because by and large, the economic crisis just exposed it acutely.
Also remember that the Italian school still traditionally focused on the legal
basis of accounting, enough to give such names as F. Villa, F. Marchi,
especially John. Cherboni. But "since the early 20s - in the opinion of J.
Sokolov - Legal directly influence the rise of the economic aspects of
German school waned, although J. Sher forgot about it.
But those who came after him, tore connection with accounting law
making accounting tool in science that studies the economic activity of
enterprises. Accounting for studying the economic process, not a right, an
accountant - economist, not a legal counsel "[7, p. 325-326]. What
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happened mainly due to the fact that while in general began pseudo-debate
on "obsolescence" of accounting. And perhaps played a role both: economic
direction calculation represented equally vivid names than law, including
JB Dyumarshe, S. Panhlo, R. Delaporte et al. [7, p. 333], although
according to the eminent French scientist P. Garnier "in practice dominated
legal facts which constitute 90% of all the facts" [7, p. 328]. Therefore,
legal direction in accounting theory, obviously, should be the subject of indepth research.
After analysis of the concepts of accounting shows that in the late
twentieth century. loss was not only "direct legal impact" and was an
essential substitution of its functions. For example, instead of a reduced
expression J. Flaminka, dominant again was the phrase "Accounting Management function" expressed by J. Savary (1622-1690). But they forget
(or do not know!), He was an eminent merchant, lawyer and accountant in
one person. So for him, and looked as if "account - is part of the science of
managing a separate unit now." Actually he said it in his famous (8 stood
publications from 1676 to 1724 in French. It was translated into English,
German, Flemish and Italian), his book "The perfect merchant" [7, p. 94].
And it seems that right were his countrymen that in the first third of
the twentieth century. believed that "are registered in the law and the right are accounting" (Lefebvre) ... and there is no record if he has no legal
meaning "[Charpentier and Hashlen] and J. Flammink, later general and
perhaps a bit exaggerated, claimed "The obligation and the right to claim two poles accounting" [7, p. 328].
It would be nothing for the economic and accounting aspect is equally
important, if in practice instead of a harmonious combination works of
scientists who professed mentioned approaches, the status quo another,
against the background of complete oblivion interpretations of law school,
have kvaziteoriyu that tries to interpret an exaggerated form winged phrase
J. Savary. For, it is not about the possibility of accounting control system
and its substitution accounting procedures. Because they have certain limits
- even to complement it absolutely improper accounting, such as related to
planning, valuation, forecasting, which would require accountants such
breadth of knowledge production technology that it was beyond their
strength, but in general - and unnecessary, Yet because this function
engineers.
But more important is the complete disregard v. BC. communication
373

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

(transmission of economic information), which is an important function of
accounting and J. Idziri generally believed that accounting is a
"communication system". Therefore, "accounting data - claimed G.
Kaunsell (England) - must be understood and used by the administration for
management decisions. If your information is not clear to the
administration, then the wine Accountants, as they do no unnecessary work
"[7, p. 372]. For if any one of the administrators managers tried to gather
some information from textbooks or manuals on management accounting, it
would be quickly satisfied that their authors did in fact cumulative
combination of things which were written in the time and R. F. Best
Kaunsell and do economic, and even a legal approach is not even smell.
However, financial accounting in its current state on the theoretical
justification also say there is no clarity not only for those managers for
whom today is characterized status quo clearly described American G.
Emerson, "Chief Accountant deeply convinced that his accounting system
perfectly meets all the laws of nature ... and began enthusiastically to
impose their accounting requirements throughout the operational system.
But ... do not understand what people are practical living things to all this
chicanery office with maximum contempt "[7, p. 409-410].
On the contrary, should be regarded as a defining principle of clarity
G. Finneya therefore be adapted conflicting interests of the persons
involved in the economic process, which is the important means of
communication that P. Garnier defined as "crisp, clear presentation.
Provides clarity and clear terminology. Because of this, it is necessary to
improving accounting language - accounting terminology in understanding
rather than "just words" as a clear description of the object to which it
applies "[7, p. 356]. That is what is important now for example, is hardly
clear terminology used in emergency (S) 1 "Zahalni financial reporting
requirements" where general economic category of "revenue" and "profit"
or "loss" appear several times, but added to it the adjective "clean" or
"gross" convert these figures in terra incognita even for those who have
studied the economic theory of the works of Adam Smith, David Ricardo,
or even Karl Marx.
Of course, you can continue to consider the alleged "essence of the
information that it needs to be coded and understandable only to those who
have" special language "because" no administration and accountant knows
that the company is - by definition Englishman P. Beard - is the primary
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information. But accounting data (secondary information) allows it to verify
the correctness of their ideas "[7, 383] because of the position of legal
doctrine in its present form can not be taken course because it is not without
drawbacks.
However, much of it due to an attempt to somehow combine legal
theory, including the concept of conservation of capital, economic, and this
led to the paradox, the essence of which is that regardless of the condition
of the property and its value as a true assessment, which appears in the
asset, and the amount of capital - in liabilities, are unrealistic in enterprises.
Thus, the amount of share capital, which reflects a passive initial
assessment of fixed and working capital, fixed in the Charter of the enterprise
as a constant value, although it is clear that it is the only adequate reflection
of their prices at the beginning of the operation and after several production
cycles "like commodities cost of consumption of fixed capital (of labor)
disappears forever along with scheznennyam its use value "[3, p. 69].
So if that factory production unprofitable talk about the concept of
respect for the preservation of capital is not necessary, because at least
Depreciation nevmolymo determines that "the cost of capital consumed ...
... dies together with the death of the physical body of capital" [3, p. 68].
However, in practice we have absolute indifference of the masses and
equity valuation tools and objects of labor, in terms of inflation leads to a
distorted picture of the financial standing of the share capital as recorded at
the amount originally defined, which often leads illogicality, Koglo equity
generally between ' capacious size, ie, from the standpoint of legal theory,
this company no longer belongs to its owners, as obligations to creditors
exceed the total amount of available assets.
This paradox is caused by the neglect of Ukrainian heritage scientist
early twentieth century. A. Rudanovskaya who pointed out: "... ... Any
reduction in the initial evaluation due to wear items must be marked
pidrozdilyuvannyam capital in liabilities - at the expense of capital expense and
amortization of fixed assets, if the recovery initially state and composition of
objects of any equipment can not occur due to lack of fund'' [6, p. 39].
Given this fact debit accounting entry 83, 13 credit at this chart of
accounts would show exactly the ratio of depreciation and renewable fund
to replenish the loss of property value. So the obvious need for an
appropriate renaming of these accounts, as their current title is a clear
reflection of ambivalence on categorical level, because it turns out that
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while increased depreciation (debit 83 "Amortization") and decreases
(credit 13 "Depreciation (depreciation) of the property."
If listened to these proposals, it is unlikely that would be possible
now existing alohichnosti display on your equity in companies for years
when he is listed as negative, but nevertheless the entity actually - hopeless
bankrupt continues its inefficient activities, increasing losses, thus
increasing the negative equity ... contrary to any approach or the economic
or the legal theories. But what was obvious to the authors of the early
twentieth century. Methodological suddenly become a trap from which they
could not get out as if the category of "capital" was taboo in accounting,
and now - with her reincarnation.
In general, it is necessary to emphasize that for the last 15-years old
lost credibility general information about the real weight of equity
companies, due to the effect of inflation factor. After last indexed assets
carried out in 1996, while inflation has exceeded 500 percent. This
contributed requirement regulatory requirements for its consideration. And
this right can be used only in those years when the inflation rate exceeded
double digits after the decimal point, that was more than 10 percent.
And as in that period it was not so for every year, meaning the right or
exercise too cost indexing process assets in general was not. Now it becomes
a problem at all, as the cumulative effect of inflation will lead to excessive
production costs by element "Amortization", then a chain reaction on
production costs, prices, profit or loss and possibly a number of companies.
At the same time, a departure from the legal theory there own
subjectivity through domestic laws concerning economic and longer neglect
the very category of "capital", although in the nineteenth century. eminent
French scientist Jean-G. Courcelles-Senel said that the purpose of
accounting - "to bring to the attention of all revenues, expenses and capital
conversion" and "accounts express phase of capital flows" [7, p. 143].
The list of objectively existing shortcomings double-entry
bookkeeping, highlighted by another French scientist R. Savatye, for
instance, that "at cost assessment does not reflect the value of the value
added in processing, and thus production results are always hidden and
units of measurement unstable and therefore unrealistic. Adding prices last
year ... with current prices, accounting gets numbers, devoid of real content
..., depreciation accrued for conventional rates and distorts the value of the
property and financial results ... "[7, p. 332].
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But in the national accounting theory subjectivity spread further apart
distortions currently outstanding value of the property and financial results,
and then through conditional capital depreciation rates generally moved
away from any substantiation of its essential content of the legal and even
economic theory, mixing them in the conglomerate of depreciation of fixed
assets unemozhlyvyvshy thus any objectivity to comply with the purpose of
accounting underlined J.-G. Courcelles-Senelem.
Because differences depreciation and amortization their obvious and
it has shown Ivan Nikolaev: "What is it - two essentially incommensurable
categories, clearly and without postoronnih explanation. Depreciation - a
process of physical and moral deterioration, loss of the principal means of
their value; depreciation - the process of accumulation of funds, the
objective of financial policy. And because depreciation can not be identical
amount of depreciation "[7, p. 463].
So not surprisingly, comparing them have cost products that meet the
sacramental statement of the author: "Costing, admittedly, is nothing else
than the extraction of digits from the ceiling" [7, p. 463]. Next is the result
of a "mining digits from the ceiling" is the distorted weight gains, then equity company and thus "double output net assets of the enterprise" - so
stated the purpose of accounting J. Sher - flying upside down. despite the
fact that: "Looking at that mass ponapysuvanoyi work that had to perform a
year, each employee who participates in this, really hard work, involuntarily
feels annoying frustration and stubbornly trying to understand who and
what it all required. And the answer he gets quite simple - an asset to be
accurate image property management "[7, p. 463].
In fact, and this is not achieved, for mixing with amortization
Depreciation means alleged physical laws of friction, corrosion, metal
fatigue, and so on. Al. depend only on the will of the accountant, wants - and
reduce (or increase) the effect of selecting a particular method of
depreciation, because they give different numerical values. So the real value
of fixed assets - equity component of the company - can only vhaduvanoyu
value. Of course, you can accept the alleged "is - according to J. Sokolov typical, almost ordinary was thought Povelsa Marseille (1947) that the
accounting primarily performs an economic function. Its operations are costly
modifications, and they do not always have a legal "[7, p. 345], while stating
"unfortunately" because of recent years related to denationalization,
privatization it became like litmus, which indicates the fallacy of polarization
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legal and economic trends in accounting theory, and especially neglect first.
It seems the approach should be more balanced, and the key to the
solution is Burnisyena J. concluded that involuntarily, the logic of
objectivity, since one of those who professed economic direction of
accounting, but - like a real scientist - not subjected conjunctural influential,
and believed "that the task of accounting - to assess the value of the
property and correlate it with the right people who are involved in the
economic process" [7, p. 340].
If only those scientists appeared in the 90 years of the twentieth
century. we, perhaps deribana property and did not happen. And ohone, it's
just naive expectations, because this day is still the heirs of ideas "socialist
economy in its range of accounts will not have the capital accounts ..." [7,
p. 477] and they have the upper hand, and so on. BC. "Privatization" was
carried out based on the residual asset balance is impaired by an order of
magnitude or more amount, not the real value of the property, which could
represent the capital of the company, because the very structure of the
reporting form was eclectic: Suffice it to recall the definition of "legal
capital" when it side by side with the item "Depreciation" in liabilities
"balance sheet" speaking "sources" of the property. Was not it a mockery of
ideas of how to enter Lun before the revolution of the term for association
in liabilities as accounts payable and equity [7, 458]. Apparently it in
nightmare could pryvyditysya a mockery of accounting theory, should be
the same - the more worn item of property, so it turns out, is more equity
company! And all because of the theoretical uncertainty, what is due 13
"Depreciation (depreciation) of assets" - Contrastive or stock?
And what to say about such absurdities of accounting theory, from
which already set on edge, even when account 44 "Retained earnings
(accumulated losses)" at the same time functions as rezultatnyh, so basic,
and as a subsidiary (complementary), have not only to share capital, but
also to the reserve, which he formed with the same income. In case of loss
of the enterprise it looks kontrpasyvnym that, given the origin of large
masses of capital primarily the same backup - the profits - makes it possible
to manipulate their amounts, creating the necessary mass of fictitious
capital in the same period and leveling it - in others.
Prospects. In summary, we note: capital, like the yet unknown
elements in the D. Mendeleev currently hidden from our view. But just
once through deduction was originally founded, and then found a number of
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elements of these scientists and their followers, you can count on scientific
understanding peculiar economic and legal term "capital" in all its not so
much external as internal essential characteristics.
Such deduction studies which attempt to partially described here may
lead in the future to form a coherent, theoretically grounded accounting system.
Thus, we emphasize that the present financial statements Balance Sheet
(Statement of Financial Position) f. Number 1, despite its linkage with the
international standards do not provide the essential: the information required
for effective control of the process of reproduction equity - as extended, so
even a simple fact makes it impossible to determine whether the
immobilization of funds from investment in core activities and for the most
part, however, because the company even amortization called, "are eating." So
often the amount of withdrawal exceeds the assets of the company share capital
and it is negative. So it must be distinguished components namely equity
company, and report on equity fax. Number 4 - parameters characterizing its
metamofozy with a basic working and vice versa.
However, in practice due to a lack of methodological validity display
on equity accounts is protected even when this condition occurs for several
years. Therefore, further studies outlined problems are promising.
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КАК КОМПЛЕКС
ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследованы показатели финансового состояния предприятия,
предложена методика оценки эффективности
управления имущественным
потенциалом деятельности предприятии.
Ключевые слова: индикатор, показатель, финансовое состояние,
оборачиваемость.
In the article the indicators of the financial condition of the company, the technique
of evaluating the effectiveness of management of property potential of the company.
Keywords: indicator index, financial performance, turnover.
У статті досліджено показники фінансового стану підприємства,
запропонована методика оцінки ефективності управління майновими потенціалом
діяльності підприємстві.
Ключові слова: індикатор, показник, фінансовий стан, оборотність.

Финансовое состояние характеризуется обеспеченностью
финансовыми
ресурсами,
необходимыми
для
нормального
функционирования организации, целесообразностью их размещения и
эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с
другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью
и финансовой устойчивостью [5].
Ковалев В. В. считает, что финансовое состояние
характеризуется размещением и использованием средств (актив) и
источниками их формирования (пассив) [6].
Анализ финансового состояния организации предполагает
следующие этапы:
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– имущества и источников его формирования (анализ динамики
и структуры статей бухгалтерского баланса).
– оценка финансового положения.
– оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной
деятельности.
Структура анализа финансового состояния предприятия состоит
из оценки шести основных блоков – параметров (рисунок 1).
Б – 1. Имущественный
потенциал
Каковы ресурсные
возможности
предприятия
?

Б – 6. Рыночная
привлекательность.
Как оценивает
предприятие рынок?

Система показателей,
характеризующих
имущественное и
финансовое положение
предприятия

Б – 5. Прибыльность и
рентабельность.
Обеспечивается ли в
среднем генерирование
прибыли и достаточна ли
рентабельность
капитала?

Б – 4.
Внутрифирменная
эффективность.
Эффективно ли
используются
ресурсы
предприятия?

Б – 2. Ликвидность и
платежеспособность.
Каковы возможности
по осуществлению
платежных расчетов?

Б – 3. Финансовая
устойчивость.
Способно ли
предприятие
поддерживать целевую
структуру источников
финансирования?

Рисунок 1. Блочная структура системы показателей оценки
финансового состояния предприятия [3]
Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса
является приближенным. Большинство авторов выдвигают свои
показатели анализа финансового состояния предприятия. Такие
авторы как Ефимова О.В., Мельник М.В., Ковалев В.В., Ковалев Вит.
В., Донцова Л.В.,. и многие другие
подробно рассматривают
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показатели финансового состояния предприятия [2, 4, 5, 6]. Более
детальным
является
анализ
финансовых
показателей
и
коэффициентов, приведенных в таблице 1.
Оценка финансового состояния организации будет неполной без
анализа финансовой устойчивости.
Под финансовой устойчивостью понимают способность
предприятия
поддерживать
целевую
структуру
источников
финансирования. В работах как отечественных, так и зарубежных
авторов показано, что понятие финансовая устойчивость базируется на
оптимальном соотношении между видами активов организации
(оборотными или внеоборотными активами с учетом их внутренней
структуры) и источниками их финансирования (собственными и
привлеченными средствами).
Таблица 1
Сопоставление относительных показателей ликвидности
Автор

Относительные показатели ликвидности

Ковалев В.В.
[6]

Коэффициент
покрытия
kcr= оборотные
средства /
краткосрочные
обязательства

Ефимова О.В.
Мельник М.В.
[ 4]

Общий
коэффициент
ликвидности или
коэффициент
покрытия
=Оборотные
активы /
Краткосрочные
обязательства

Донцова Л.В.
Никифорова Н.А.
[2]

Общий показатель
платежеспособност
и
L4=Оборотные
активы/
Текущие
обязательства

kqr=Дебиторская
задолженность+
денежные средства /
Краткосрочные
обязательства
Уточненный
коэффициент
ликвидности
=Денежные средства +
высоколиквидные
ценные бумаги +
дебиторская
задолженность /
Краткосрочные
обязательства
Коэффициент
«критической оценки»
L3 = Денежные
средства + текущие
финансовые вложения
+ краткосрочная
дебиторская
задолженность /
Текущие
обязательства
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Коэффициент
платежеспособности
kmr=Денежные
средства/
Краткосрочные
обязательства
Коэффициент
срочности =
Денежные средства
+
быстрореализуемые
ценные бумаги/
Краткосрочная
задолженность
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
L2 = Денежные
средства +
краткосрочные
финансовые
вложения /
Текущие
обязательства
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Продолжение табл. 1

Савицкая Г.В.
[7]

Общий
коэффициент
покрытия долгов
(Ктл)=оборотные
активы-расходы
будущих периодов
/ краткосрочные
обязательства –
доходы будущих
периодов- резервы
предстоящих
расходов

Коэффициент
«срочной»
ликвидности
(Кбл) = денежные
средств
краткосрочные
финансовые вложения
и краткосрочная
дебиторская
задолженность /
краткосрочных
финансовых
обязательств

Норма денежных
резервов (Кал)=
денежные средства
+краткосрочных
финансовых
вложений /
краткосрочные
долги предприятия

Анализ финансовой устойчивости организации позволяет ответить
на вопросы:
– насколько организация является независимой с финансовой точки
зрения;
– является ли финансовое положение организации устойчивым.
Определяя степень платежеспособности, сопоставляют состояние
пассивов и активов. Задачей анализа финансовой устойчивости является
оценка величины и структуры активов и пассивов. Показатели, которые
характеризуют независимость по каждому элементу активов и имуществу
в целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива
анализируемая организация в финансовом отношении.
Под финансовой устойчивостью экономического субъекта следует
понимать обеспеченность его запасов и затрат источниками их
формирования. Детализированный анализ финансового состояния
организации можно проводить с использованием абсолютных и
относительных показателей.
Самым простым и приближенным способом оценки финансовой
устойчивости является соблюдение соотношения:
Производственные запасы < Текущие оборотные.
Данное соотношение показывает, что все запасы полностью
покрываются собственными оборотными средствами, т.е. организация не
зависит от внешних кредиторов. Однако такая ситуация не может
считаться нормальной, поскольку означает, что администрация не умеет,
не желает или не имеет возможности использовать внешние источники
для осуществления основной деятельности. Поэтому более справедливым
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является соотношение:
Производственные запасы < Текущие оборотные средства +
Краткосрочные заемные средства + Расчеты с кредиторами по товарным
операциям.
Однако кроме абсолютных показателей финансовую устойчивость
характеризуют и относительные коэффициенты, которые приняты в
мировой и отечественной учетно-аналитической практике.
Обобщающим показателем финансовой независимости является
излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и
затрат, который определяется в виде разницы величины источников
средств и величины запасов и затрат.
– Общая величина запасов и затрат (ЗЗ) равна сумме
Для характеристики источников формирования запасов и затрат
используется несколько показателей, которые отражают различные виды
источников:
– Собственные оборотные средства (СОС):
СОС = капитал и резервы – внеоборотные активы.
– Собственные и долгосрочные заемные источники формирования
запасов и затрат, или общий функционирующий капитал (КФ):
КФ = (капитал и резервы+долгосрочные обязательства) –
внеоборотные активы.
– Общая величина основных источников формирования запасов и
затрат (ВИ):
ВИ =
капитал и резервы+долгосрочные обязательства +
краткосрочные займы и кредиты) – внеоборотные.
Трем показателям наличия источников формирования запасов и
затрат соответствуют типы финансовых ситуаций. В работе Басовского
Л. Е. указано, что коэффициенты принадлежат к числу самых известных
и самых широко используемых инструментов финансового анализа [1, с.
67]. Как отмечает Сосненко Л.С, «...было сделано много, но в большей
части безуспешных попыток расширить методологический репертуар
анализа финансовой отчетности, однако и по сей день ее основу
составляет довольно стандартный набор так называемых вертикальных и
горизонтальных коэффициентов» [8, с. 205].
Одним из критериев оценки финансовой устойчивости
организации является излишек или недостаток источников средств для
формирования запасов (материальных оборотных фондов).
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В работах В.В. Ковалева [6], А.Д. Шеремета [9] указывается, что
обеспеченность запасов источниками формирования является
сущностью финансовой устойчивости, тогда как платежеспособность
выступает ее внешним проявлением.
Возможно выделение четырех типов финансовых ситуаций:
– Абсолютная независимость финансового состояния. Этот тип
ситуации встречается крайне редко, представляет собой крайний тип
финансовой устойчивости.
–
Нормальная
независимость
финансового
состояния
гарантирует платежеспособность организации.
– Неустойчивое финансовое состояние сопряжено с нарушением
платежеспособности, но все же сохраняется возможность
восстановления равновесия за счет пополнения источников
собственных средств, сокращения дебиторской задолженности,
ускорения оборачиваемости запасов.
– Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие
полностью зависит от заемных источников финансирования.
Собственного капитала, долгосрочных и краткосрочных кредитов и
займов не хватает для финансирования материальных оборотных
средств, т.е. пополнение запасов идет за счет средств, образующихся в
результате замедления погашения кредиторской задолженности.
В.В. Ковалев указывает:
«Количественно финансовая
устойчивость может оцениваться двояко: во-первых, с позиции
структуры источников средств, во-вторых, с позиции расходов,
связанных с обслуживанием внешних источников» [6, с. 201].
Кроме того, в отечественной экономической литературе этот
коэффициент иногда называют «уровень собственного капитала» или
«коэффициент автономии»[9].
В анализе финансового состояния основными элементами
методики являются: четко сформулировать цель, счетные алгоритмы,
собственно последовательность процедур [5, c. 239].
Анализ финансового состояния не будет объективным без
оценки эффективности имущественным потенциалом предприятий.
Сложившаяся
в
настоящее
время
практика
оценки
эффективности деятельности торговых предприятий, главным
образом, по объему реализации или уровню рентабельности в
условиях активных инфляционных процессов не позволяет говорить
385

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

Показатель
оборачиваемости
запасов, дни

Более
37

37-35

34-32

31-29

28-26

25-23

22-20

19-17

16-13

ММенее 13

об объективной оценке результатов их деятельности. Более того, на
торговые предприятия, кроме торговых и производственных функций,
возложена и важная социальная роль, и это налагает на них
дополнительные издержки, которые также нуждаются в адекватной
оценке и требуют выработки механизма эффективной реализации этой
функции.
Методика оценки эффективности управления имущественным
потенциалом деятельности торгового предприятия предусматривает
определение
четырех
групп
контролируемых
индикаторов:
прибыльности хозяйственной деятельности.
Данные индикаторы характеризуют следующие показатели:
– оборачиваемость запасов (отражает скорость реализации
запасов);
– реализация на рубль затрат;
– реализация на рубль активов (показывает эффективность
использования активов);
– оборачиваемость дебиторской задолженности;
– Оборачиваемость кредиторской задолженности.
Далее необходимо, согласно указанным в таблице диапазонам
значений, определить дискретный балл оборачиваемость запасов.
Таблица 2
Дискретные баллы показателя «Оборачиваемость запасов»

Дискретные баллы

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Реализация на рубль затрат - этот показатель характеризует
эффективность затрат, показывает, какой объем реализации
соответствует рублю затрат, в таблице 3 диапазонам значений,
определим дискретный балл контролируемого показателя Реализация
на рубль затрат.
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Показатель
реализации на рубль
затрат, р.

Менее 2

2,00-4,24

4,25-6,49

6,50-8,74

8,75-10,99

11,00-13,24

13,25-15,49

15,50-17,74

17,75-20,00

Более 20,00

Таблица 3
Дискретные баллы показателя «Реализация на рубль затрат»

Дискретные очки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатель реализации
на рубль активов, р.

Менее 1,00

1,0-2,99

3,00-4,99

5,00-6,99

7,00-8,99

9,00-10,99

11,00-12,99

13,00-14,99

15,00-17,00

Более 17,0

Реализация на рубль активов - этот показатель характеризует
эффективность определить дискретный балл контролируемого
показателя «Реализация на рубль активов» таблица 4.
Таблица 4
Дискретные баллы показателя «Реализация на рубль активов»

Дискретные баллы

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Таблица 5
Дискретные баллы показателя
«Оборачиваемость дебиторской задолженности»
Показатель
оборачиваемости
запасов, дни
Дискретные
баллы

Более
37

3735

3432

3129

2826

2523

2220

1917

1613

Менее
13

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Оборачиваемость кредиторской задолженности - этот показатель
характеризует проблему задолженности предприятия перед своими
кредиторами, определим дискретный балл контролируемого
показателя таблица 6.

387

ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 (6). 2015

Таблица 6
Дискретные баллы показателя «Оборачиваемость кредиторской
задолженности»
Показатель
оборачиваемости
запасов, дни
Дискретные
баллы

Более
37

3735

3432

3129

2826

2523

2220

1917

1613

Менее
13

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Отдельные рассчитанные контролируемые индикаторы имеют
объективные приоритеты перед другими индикаторами, была
использована процедура придания индикаторам весов значимости.
Каждому из контролируемых индикаторов экспертным путем
присвоены веса значимости, в сумме равные 45. В отношении
торгового предприятия можно рекомендовать следующие подходы к
присвоению весов значимости (таблица 7).
Таблица 7
Распределение весов значимости контролируемых индикаторов
торгового предприятия
Контролируемый индикатор
Индикаторы деловой активности
3. Оборачиваемость товарных запасов
4. Реализация на 1 рубль затрат
5. Реализация на 1 рубль активов
6. Оборачиваемость дебиторской задолженности
7. Оборачиваемость кредиторской задолженности
Итого:

Вес значимости
15
15
5
5
5
45

Перемножение
значений
дискретных
баллов
каждого
контролируемого индикатора на веса значимости дает оценку индекса
контролируемого индикатора. Сумма значений контролируемых
индикаторов позволяет судить об итоговом индексе контролируемого
предприятия.
Приведем оценку эффективности
управления активами
деятельности торгового предприятия на примере «Интротэкс»
Обобщенные расчеты итогового индекса эффективности
хозяйственной деятельности исследуемых ООО «Интротэкс»
приведены в таблице 7.
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Индекс
контролируемого
индикатора

Оборачиваемость запасов

0,88 дня

9

15

135

Реализация на р. затрат

1,01р.

0

15

0

Реализация на р. активов
13,29р.
Оборачиваемость дебиторской
15,29
задолженности
день
Оборачиваемость
24,69
кредиторской задолженности
дней
Итоговый индекс:

7

5

35

8

5

40

5

5

25

45

235

Наименование
контролируемых
индикаторов

Дискретные очки

Вес значимости

Значение
контроли-руемого
индика-тора

Таблица 8
Итоговый индекс эффективности управления активами предприятия
ООО «Интротэкс» 2014 г.

Индикаторы деловой активности

Итоговый индекс также позволяет позиционировать любое
торговое предприятие в рамках универсальной шкалы эффективности
(таблица 9).
Таблица 9
Универсальная шкала оценки эффективности деятельности торгового
предприятия
Оценочный интервал
ниже 50
от 50 до100
от 101 до 200
от 201 до 300
от 301 до 400
от 401 до 500
от 501 до 600
от 601 до 700

Уровень эффективности
Недопустимо низкий уровень эффективности
Критический уровень эффективности
Низкий уровень эффективности
Удовлетворительный уровень эффективности
Хороший уровень эффективности
Повышенный уровень эффективности
Высокий уровень эффективности
Максимально высокий уровень эффективности
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Таким образом, эффективность управления активами ООО
«Интротэкс» характеризует низкий удовлетворительный уровень
эффективности деятельности.
Предлагаемый нами алгоритм анализа рассматривается как
способ поиска наиболее перспективных направлений управления
активами предприятия, направленной на кардинальное повышение
эффективности торгового предприятия и, поэтому, является основой
адекватных управленческих решений в области поиска резервов –
оптимизация структуры ассортимента в разрезе индивидуальной
рентабельности; выявление и ликвидация избыточных товарных
запасов; контроль за исполнением договорных обязательств (сроки
поставки, сроки оплаты и др.); развитие системы факторинга (уступка
задолженностей банкам и др.).
Эффективность использования оборотных средств может быть
увеличена посредством гибкого ценообразования, снабженческой
политики, минимизирующей число посредников, оптимизации
порядка
взаиморасчетов.
Ведение
учетной
политики
соответствующими текущей ситуации методами тоже рассматривается
как резерв повышения эффективности деятельности.
Таким образом, оценка эффективности управления активами
предприятия позволяет проводить мониторирование результатов
деятельности торгового предприятия.
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ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТВАРИННИЦТВА В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
В статті розглянуто питання групування об’єктів обліку витрат в
системі управління сільськогосподарськими підприємствами, врахування їх ролі
при виборі методів обліку та калькулювання продукції, побудови системи
показників для внутрішніх користувачів тощо..
Ключові слова: витрати, об’єкти обліку витрат, об’єкти калькулювання,
виробнича собівартість.
In the article the question of grouping objects of cost accounting in the
management of agricultural enterprises, taking into account their role in choosing
accounting methods and calculation products, building a system of indicators for internal
users, etc ..
Keywords: costs, cost accounting objects, objects of costing, production cost.
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В статье рассмотрены вопросы группировки объектов учета затрат в
системе управления сельскохозяйственными предприятиями, их роли при выборе
методов учета и калькулирования продукции, построения системы показателей
для внутренних пользователей и т.д. ..
Ключевые слова: затраты, объекты учета затрат, объекты
калькулирования, производственная себестоимость.

Сучасна система управління підприємствами реального сектору
економіки вимагає достовірної та своєчасної інформації про понесені
витрати, їх величину та склад. При цьому, в умовах відсутності
належної методики обліку і калькулювання витрат тваринництва,
специфіки діяльності цієї підгалузі, виникає об’єктивна потреба
формування інформації для внутрішніх користувачів щодо
накопичення та розподілу витрачених ресурсів виробництва
тваринництва по різноманітних об’єктах обліку витрат.
Дослідження проблем об’єктів обліку в аграрному секторі
взагалі та витрат зокрема, проводили такі вчені, як Білик М.Д.,
Масенко Л.В., Гарасим П.М., Карпова Т.П., Клименко О.П., Метелиця
В.М., Суворова Н.І. та інші. В першу чергу при аналізі дослідження
визначення об’єктів обліку витрат, відмітимо різні підходи вчених до
означеної проблеми.
Так Метелиця В.М. розглядає об’єкти бухгалтерського обліку в
розрізі як теорії бухгалтерського обліку, так і окремо теорії
бухгалтерського аграрного обліку [6, с.110].
Моссаковський В.Б. подає витрати рослинництва та
тваринництва як об’єкти обліку та класифікує їх в три групи: постійні,
які не залежать від обсягу виробництва; умовно-змінні, на які впливає
площа посіву або поголів’я тварин; та змінні, сума яких визначається
кількістю продукції [8, с.16].
Як вважає Гарасим П.М., з позиції управлінського обліку об’єкт
обліку витрат – це ознака, за якою проводять групування виробничих
витрат з метою управління собівартістю [2, с.197].
Аналогічне трактування об’єкта обліку витрат подано в роботах
Карпової Т.П. [4, с.95]. Гасенко Л.В. визначає об’єкт обліку витрат, як
продукт або сегмент діяльності, щодо якого може бути організований
відособлений облік витрат і наголошує, що в окремих випадках
об’єктом витрат можуть бути види діяльності [3, с.25].
Метою статті є виділення об’єктів обліку витрат тваринництва в
системі управління сільськогосподарських підприємств.
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Перелік об’єктів обліку витрат, як одного з елементів облікової
політики підприємства, визначається ним самостійно, але для
сільськогосподарських підприємств об’єкти обліку витрат встановлені
Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських
підприємств, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики
України від 18 травня 2001 р. № 132 [7]. В тваринництві в якості
останніх виділяють групи тварин.
При аналізі методичних та організаційних засад проведення
аудиту сільськогосподарських підприємств виявлено, що об’єктами
обліку витрат визнають центр витрат [1].
Клименко О.П. зазначає, що об'єктами контролю біологічних
активів є групи біологічних активів, їх первинна і справедлива
вартість, правильність документального оформлення операцій з
біологічними активами, достовірність аналітичного і синтетичного
обліку, реальність відображення вартості біологічних активів у
фінансовій звітності і накопиченої амортизації (по довгострокових
активах), економічних показників використання біологічних активів,
організація обліку і стану внутрішнього контролю біологічних активів
підприємства [5, с.106].
Первинні об’єкти обліку витрат в управлінському обліку
представлені виробничими запасами на складах підприємства, в
коморах цехів і на ділянках, складах виробничого відділу і в процесі їх
руху по стадіях виробничого циклу до складу готової продукції. Вони
включають сировину як продукт сільського господарства; продукцію,
яка пройшла попередню обробку як на даному підприємстві, так і на
інших; трудові ресурси, які має в своєму розпорядженні підприємство
на даний момент, використання трудових ресурсів в процесі доцільної
діяльності та результат праці.
Дані первинні облікові об'єкти, кожний окремо, належать до
певних елементів виробництва – економічних елементів витрат. Такий
поділ дозволяє виявляти зв’язки між окремими елементами, які вони
формують, та забезпечує контроль за правильністю розподілу та
раціональністю використання ресурсів.
З виробничим рівнем системи управління витратами пов'язано в
основному дотримання запланованих витрат і пошук резервів
зниження витрат шляхом раціоналізації та удосконалення
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технологічного процесу виготовлення продукції.
Витрати на виробництво найкраще контролювати при
виробничому споживанні ресурсів, тобто там, де відбувається
виробництво чи процес його обслуговування. У зв'язку із цим
з'явилися такі об'єкти формування й обліку витрат, як місця
виникнення витрат, центри витрат, центри відповідальності та види
діяльності.
Загальноприйнята методика формування квартальної та річної
статистичної звітності суб’єктами аграрного виробництва обумовлює
виділення в якості об’єктів обліку витрат у тваринництві
технологічних груп тварин за їх видами.
В свою чергу в розрізі конкретного виду худоби витрати
накопичують за такими статевовіковими групами тварин.
1) велика рогата худоба (ВРХ): телички (за роками
народження); бички (за роками народження); нетелі; корови-первістки
для реалізації;
2) свині: поросята до двох місяців (до відлучки від маток);
поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонтні
кабанчики; свиноматки, що перевіряються; молодняк свиней на
відгодівлі;
3) вівці: молодняк народження поточного року; молодняк
народження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо).
Облік за кожною віковою групою ведеться окремо за рунами:
тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубововняні, грубововняні;
4) кози: молодняк народження поточного року; молодняк
народження минулого року;
5) коні: молодняк робочих коней (за статтю і роками
народження); молодняк племінних коней (за статтю і роками
народження). Молодняк племінних тварин усіх видів ( ВРХ, свиней,
овець, кіз і коней) обліковують також за породами [9].
Для обліку витрат і виходу продукції тваринництва для кожної
технологічної групи відкривають окремий аналітичний рахунок у
складі субрахунку 232 "Тваринництво" синтетичного рахунка 23
"Виробництво". На дебеті цього рахунка обліковують витрати, а на
кредиті - вихід продукції за справедливою вартістю, зменшеною на
очікувані витрати на місці продажу, або за плановою собівартістю
(при неможливості визначити справедливу вартість одержаної
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продукції).
До четвертої групи об'єктів управлінського обліку віднесемо
наступні види діяльності:
1) постачальницько-заготівельну – придбання, зберігання,
забезпечення виробництва сировинними ресурсами, допоміжними
матеріалами і виробничим устаткуванням із запасними частинами,
призначеними для його використання і ремонту, а також маркетингову
діяльність, пов'язану з постачальницькими процесами;
2) виробничу – процеси, обумовлені технологією виробництва
продукції, що складаються з основних і допоміжних операцій; операції
по вдосконаленню продукції, яка виготовляється, та впровадженню
нової;
3) фінансово-збутову – маркетингові дослідження і операції по
формуванню ринку збуту продукції; безпосередньо збутові операції,
включаючи упаковку, транспортування і інші види робіт; операції, які
сприяють зростанню об'ємів продаж, починаючи від реклами продукту
і закінчуючи встановленням прямих зв'язків із споживачами; контроль
якості продукції, що випускається;
4) організаційну – створення організаційної структури
підприємства, викорінення з системи підприємства функціональних
відділів, служб, цехів, ділянок та створення центрів відповідальності;
організація інформаційної системи на підприємстві з прямим і
зворотним зв'язком, що адекватна вимогам внутрішніх комунікаційних
зв'язків між структурними підрозділами, різними рівнями управління,
яка відповідає функціям планування, контролю, оцінки виконання
плану, стимулювання; операції координування дій внутрішніх
виконавців, направлених на досягнення основної мети підприємства.
Проаналізувавши проблему визначення об’єктів обліку витрат в
обліковій системі аграрних суб’єктів господарювання відмітимо, що
інформація, згрупована по об'єктах обліку витрат, повинна відповідати
вимогам управління і служити підставою для калькулювання як всього
випуску, так і окремих видів продукції. Може бути вибране інше
угрупування об'єктів управлінського обліку, але у будь-якому випадку
воно повинно відповідати основним цілям управління.
Загальним для всіх підприємств аграрної галузі є визначення
ступеня використання ресурсів прямих матеріальних і трудових витрат
у виробництві; витрат на організацію і обслуговування виробничих
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процесів, витрат на управління. В свою чергу в практиці
господарювання на конкретному підприємстві під час визначення
об’єктів обліку витрат доводиться виходити не лише із загальних
визначень, а враховуючи його особливості технології виробництва,
тип організації виробництва, структуру управління підприємством,
технічні параметри продукції, що виробляється, ступінь розвитку
внутрішніх госпрозрахункових відносин і ін.
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МОЖЛИВІ ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ
ЦІЛЕЙ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто проблеми формування цілей допоміжних виробництв
промислового підприємства. Розроблено економічні цілі допоміжних виробництв і
технічних служб, що безпосередньо контролюють їх діяльність.
Ключові слова: допоміжні виробництва, промислові підприємства, технічні
служби, економічні цілі, внутрішній контроль.
In the article considers the problems of forming purposes auxiliary production of the
enterprise. Specified economic goals of auxiliary production and technical services,
realizing internal control of theirs activities.
Keywords: auxiliary production, industry enterprises, technical services, economic
goals, internal control.
В статье исследованы проблемы формирования целей вспомогательных
производств промышленного предприятия. Разработаны экономические цели
вспомогательных
производств
и
технических
служб,
непосредственно
контролирующих их деятельность.
Ключевые
слова:
вспомогательные
производства,
промышленные
предприятия, технические службы, экономические цели, внутренний контроль.

Розробка системи цілей та аналіз зв'язків, що існують між
цілями виробничих підрозділів і відповідних служб підприємства
служить відправним моментом у розв'язку завдань удосконалювання
системи внутрішнього контролю діяльності допоміжних виробництв
промислових підприємств.
Загальний підхід до формулювання цілей підприємства в цілому
та допоміжних виробництв взагалі досить повно розглянута в
економічній літературі [1, с. 73 – 75; 2, с. 118 - 119]. Він передбачає
формулювання загальної цілі системи і її редукцію шляхом
постановки локальних цілей кожної підсистеми.
В рамках даного підходу визначено основні принципові
положення постановки локальних цілей окремих видів допоміжних
виробництв. Проте досі не визначено економічні цілі допоміжних
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виробництв та технічних служб, що безпосередньо контролюють їх
діяльність.
Завданням дослідження є розробка економічних цілей
допоміжних виробництв та технічних служб, що безпосередньо
контролюють їх діяльність в рамках промислового підприємства.
Можливості досягнення цілей, що стоять перед виробничими
підрозділами, багато в чому, а іноді і повністю, залежать від діяльності
відділів і служб. Власне економічна діяльність інструментальних,
ремонтних і інших допоміжних виробництв проходить під впливом
планово-економічного відділу, відділу праці і заробітної плати,
бухгалтерії, здійснюючих внутрішній контроль об'ємів продукції,
ресурсів, витрат.
Проте, ця дія носить швидше інформаційний характер. Вони
утворюються безпосередньо у сфері виробництва, в процесі
використання ресурсів для виконання необхідних підприємству робіт,
і залежать від рівня технічної оснащеності цехів, організації і
технології виробництва, використання ефективних в технічному і
економічному відношенні матеріалів. Таким чином, економічні
результати діяльності допоміжних виробництв багато в чому визначені
результатами технічного прогресу, а ця галуз повністю знаходиться в
компетенції технічних служб підприємства.
Потрібно, проте, уявляти, що впровадження досягнень науковотехнічного прогресу здійснюється заради економічного, а звідси і
соціального розвитку, тому в діяльності технічних служб необхідна
чітка орієнтація на економічні цілі.
Початкове посилання, що визначає загальну спрямованість в
постановці економічних цілей, полягає в наступному: оскільки
відповідні технічні служби визначають своїми діями можливості
досягнення цехами економічних цілей, що стоять перед ними, остільки
цілі для цехів і служб мають бути загальними.
Для того, щоб економічні цілі об'єкту були досягнуті, потрібні
одночасні зусилля двох систем - контрольованої і контролюючої. Ця
теза представляється нам безперечною, такою, що не вимагає якихнебудь інших обґрунтувань. У методичному відношенні вона
реалізована в табл. 1.
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Таблиця 1
Економічні цілі допоміжних виробництв і технічних служб,
що безпосередньо контролюють їх діяльність
Загальні
економічні цілі

Об'єкти
контролю

Задоволення
потреби в
продукції і
послугах
допоміжних
виробництв

Допоміжне
виробництво
як
економічна
система

Оптимізація
Засоби праці
обсягу ресурсів

Підрозділи, орієнтовані на досягнення
цілей
Деталізація
загальних цілей Види допоміжних
Відділи і служби
виробництв
Відділ
Оптимізація Інструментальні інструментального
об'ємів
господарства
продукції, що
Ремонтні
Відділ гол. механіка
випускається,
Транспортні Транспортний відділ
послуг в
Відділ гол.
номенклатурі
Енергетичні
енергетика
Відділ
Інструментальні інструментального
Досягнення
господарства
необхідних
Відділ гол. механіка,
якісних
Ремонтні
відділ капітального
характеристик
будівництва
продукції,
Транспортні Транспортний відділ
послуг
Відділ гол.
Енергетичні
енергетика
Відділ
Інструментальні інструментального
господарства
Забезпечення
Ремонтні
Відділ гол. механіка,
ритмічності
випуску
Відділ капітального
продукції,
будівництва
послуг
Транспортні Транспортний відділ
Відділ гол.
Енергетичні
енергетика
Відділ
Інструментальні інструментального
господарства
Відділ гол. механіка,
Оптимізація
Ремонтні
Відділ капітального
складу
будівництва
Транспортні Транспортний відділ
Відділ гол.
Енергетичні
енергетика
Відділ
Ефективність
Інструментальні інструментального
використання
господарства
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Продовження табл. 1
Відділ гол. механіка,
Відділ капітального
будівництва
Транспортні Транспортний відділ
Відділ гол.
Енергетичні
енергетика
Відділ
Інструментальні інструментального
господарства
Ремонтні

Предмети
праці

Оптимізація
запасів

Ремонтні

Відділ гол. механіка,
Відділ капітального
будівництва

Транспортні

Трудові
ресурси

Оптимізація
витрат

Оптимізація
чисельності
тих, що
працюють

Оптимізація
Допоміжне
витрат,
виробництво
залежних від
як
діяльності
економічна
допоміжних
система
виробництв

Транспортний відділ
Відділ гол.
Енергетичні
енергетика
Відділ
Інструментальні інструментального
господарства
Відділ гол. механіка,
Ремонтні
Відділ капітального
будівництва
Транспортні Транспортний відділ
Відділ гол.
Енергетичні
енергетика
Відділ
Інструментальні інструментального
господарства
Відділ гол. механіка,
Ремонтні
Відділ капітального
будівництва
Транспортні Транспортний відділ
Відділ гол.
Енергетичні
енергетика

Структуризація загальної економічної цілі та визначення локальних
цілей допоміжних виробництв та підрозділів промислового підприємства в
подальшому надає можливість вдосконалення організаційних форм
внутрішнього контролю їх діяльності.
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