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УДК 347.73
Андрос С.В., к.е.н., доцент,
Долінська О.М.
Університет банківської справи Національного банку України
РОЗРАХУНКОВІ ТА КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
З ВЕКСЕЛЯМИ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ
Розглянуто облік розрахункових вексельних операцій в банках. Проведено аналіз
організації та методики обліку розрахункових та комісійних вексельних операцій у банках.
Уточнено специфіку та призначення вексельних операцій для комерційних банків.
Оцінюється сутність вексельних операцій банків для виявлення тенденцій розвитку та
вироблення прогнозу.
Ключові слова: акцепт, вексель, інкасування, облік, рахунки

Андрос С.В., Долинская О.М.
РАСЧЕТНЫЕ И КОМИССИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
С ВЕКСЕЛЯМИ В БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Исследуется учет расчетных вексельных операций в банках. Проводится анализ
организации и методики учета расчетных и комиссионных вексельных операций в банках.
Уточняется специфика и назначение вексельных операций для коммерческих банков.
Оценивается сущность вексельных операций банков для выявления тенденций развития и
выработки прогноза.
Ключевые слова: акцепт, вексель, инкассация, учет, счета

Andros S., Dolinska О.
PAYMENT AND COMMISSION
OPERATIONS WITH NOTES IN BANKS
Considers accounting bills accounting operations from banks. The analysis of the
organization and method of account fees and bill transactions in banks. Refined and specific
purpose of bill transactions for commercial banks. Assessed the nature of bill transactions of banks
to identify trends and develop forecasts.
Key words: acceptance, bill collection, accounting, accounts

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Вексельні
операції посідають особливе місце в діяльності комерційних банків.
Різноманіття вексельних операцій дозволяє кредитним установам у
процесі функціонування розв’язувати низку завдань, пов’язаних з
Андрос С.В., Долінська О.М.
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формуванням ресурсної бази і розширенням можливостей кредитування
реального сектору економіки, диверсифікації портфеля вкладень,
мінімізації ризиків, задоволенням короткострокових потреб у ліквідних
коштах, забезпеченням потреб клієнтів в інструментах для інвестування
коштів, проведенням взаєморозрахунків.
Традиційно банки стикаються з проблемами документального
оформлення вексельних операцій, формуванням різних видів резервів по
них. Виникає необхідність комплексного дослідження вексельних
операцій, можливостей їх інтенсивного розвитку шляхом впровадження
нових технологій, визначення перспективних напрямів у розрізі
підвищення ефективності вексельних операцій у банківській діяльності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. В науковій літературі вексельні операції банків розглядаються
в контексті операцій кредитних установ з цінними паперами. Це зумовлює
істотне відставання теоретичної бази від практичної діяльності банків у
сфері вексельного обігу і певну відособленість такої діяльності від
законодавчих норм. Окремі питання бухгалтерського обліку
розрахункових та комісійних операцій з векселями у банківських
установах розглядали Кіндрацька Л. М., Амеліна О. В., Давидов А. В.,
Барац С. М., Мошенський С. З. Заслугою названих авторів є дослідження в
сфері вексельного обігу, податкового обліку, процедур здійснення
вексельних операцій. Науковці досліджують переважно кількісні
показники ефективності (прибутковість, дохідність), у той час як «якісні»
показники залишаються поза увагою. Вексельні операції розглядаються у
відриві від інших операцій банків, не достатньо опрацьована в
теоретичному і практичному плані ефективність їх проведення.
Цілі статті: розглянути облік розрахункових вексельних операцій в
банках; дослідити організацію та методику ведення обліку розрахункових
та комісійних вексельних операцій у банках; уточнити специфіку та роль
вексельних операцій для комерційних банків; оцінити стан вексельних
операцій банків для виявлення тенденцій розвитку та вироблення
прогнозу.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розрахункові
вексельні операції здійснюються у вигляді оформлення заборгованості
векселями та проведення розрахунків з використанням векселів.
Оформлення заборгованості векселями між банком та іншою особою
(боржником або кредитором банку) полягає в заміні одних зобов’язань
іншими – вексельними [1, с. 153]. Операції з оформлення заборгованості
векселями включають акцептування переказних векселів банком, виданих
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на банк кредитором банку; видачу простих векселів банком кредиторові
банку; видачу банком переказних векселів на боржника банку; видачу
банку простих векселів боржником банку. До операцій з розрахунків з
використанням векселів входить вексельний платіж банку кредиторові;
вексельний платіж боржника банку [2, с. 176].
До розрахункових операцій належать також розрахунки з
використанням векселів. До операцій за розрахунками векселями стосовно
погашення кредиторської заборгованості банку зараховуються вексельні
платежі на користь кредитора. Їх сутність полягає у тому, що кредитор
банку погоджується прийняти від банку-боржника виконання іншого
(вексельного) зобов’язання від платника за векселем. Прийняття
вексельного зобов’язання відбувається шляхом передавання векселя,
придбаного банком-боржником, кредитору банку [3, с. 408].
У ході застосування банком акцепту на переказному векселі в
обліку здійснюється така проводка: дебет рахунків з обліку кредиторської
заборгованості, а кредит рахунків 3301, 3311. У разі погашення цього
переказного векселя в обліку здійснюється така проводка: дебет рахунків
3301, 3311 та кредит кореспондентського рахунку чи поточний рахунок.
Видача цінних паперів, що були в банку на зберіганні, в обліку
відображається проводкою: дебет рахунку групи 991, кредит рахунку 9702
– на суму номіналу [4]. До операцій за розрахунками векселями з
погашення дебіторської заборгованості перед банком належать вексельні
платежі боржника на користь банку. Сутність їх полягає в тому, що банккредитор погоджується прийняти від клієнта-боржника виконання іншого
(вексельного) зобов’язання від платника за векселем. Прийняття
вексельного зобов’язання відбувається шляхом передавання векселя,
придбаного клієнтом-боржником, банку-кредитору. Використання
векселів для розрахунків за заборгованістю за банківським кредитом не
допускається. Приймання (передавання) банком векселів під час
проведення вексельних платежів здійснюється з використанням реєстрів
[3, с. 408].
Трасант відповідає за акцепт і платіж. Він може зняти з себе
відповідальність за акцепт; будь-яка умова, за якою він знімає з себе
відповідальність за платіж, вважається ненаписаною. У будь-якому
переказному векселі трасант може обумовити, з визначенням або без
визначення строку для пред’явлення, що переказний вексель повинен бути
пред’явлений для акцепту. Трасант може заборонити пред’явлення для
акцепту, якщо не йдеться про переказний вексель, який підлягає оплаті в
третьої особи за її адресою, або за адресою іншою, ніж адреса трасата, або
про вексель, який підлягає оплаті у визначений строк після пред’явлення.
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Він може також обумовити, що пред’явлення для акцепту не буде здіснене
раніше визначеної дати. У випадку, коли вексель не оголошений
трасантом як такий, що не підлягає акцепту, кожний індосант може
обумовити, з визначенням або без визначення строку для пред’явлення,
що вексель повинен бути пред’явлений для акцепту. До комісійних
операцій з векселями належать інкасування та доміциляція векселів. Якщо
індосамент містить застереження «на інкасо», йдеться про вазі просте
доручення, держатель може здійснювати всі права, що випливають з
переказного векселя, але індосувати його він може лише в порядку
передоручення. У такому разі зобов’язані особи можуть заявляти проти
держателя лише такі заперечення, які могли б бути заявлені проти
індосанта [5].
Комерційні банки можуть виконувати доручення своїх клієнтів –
векселедержателів, беручи на себе відповідальність за подання векселів і
супровідних комерційних документів у строк платнику та одержання
належних платежів. Послуга називається інкасуванням векселів [3, с. 408].
Використовуються такі види інкасування векселів і супровідних
комерційних документів: чисте інкасування – інкасування векселів без
супровідних комерційних документів; документарне інкасо – інкасування
векселів із супровідними документами. Сторонами в операції інкасування
виступають: принципал – особа, яка доручає банку операцію інкасування;
банк-ремітент – банк, якому принципал доручив операцію інкасування;
інкасуючий банк – будь-який банк, крім банку-ремітента, який бере участь
в операції інкасування; пред’являючий банк – інкасуючий банк, що
здійснює пред’явлення векселів і комерційних документів платнику;
платник – особа, якій пред’являються векселі та комерційні документи
згідно з дорученням на інкасування. Чисте і документарне інкасо векселів
здійснюється банком на підставі укладеного з векселетримачем договору
про інкасування [1, с. 154].
Доходи банку від здійснення інкасової операції складаються з
комісійної винагороди, що сплачується клієнтом за виконання доручення.
Водночас банк може вимагати від клієнта відшкодування витрат на
відправлення та отримання векселів, а за іногородніми векселями – дайно і
порто. У разі ненадходження платежу та здійснення протесту усі витрати,
пов’язані з протестом, комісія й інші платежі також сплачуються клієнтом.
Привабливість інкасової операції для банку полягає не лише в
отриманні комісійної винагороди, а й в одержанні в тимчасове
розпорядження ресурсів, які можна використати для своїх активних
операцій. У даному випадку, здійснюючи інкасування векселів, банк не
несе ризику, оскільки його роль зводиться до точного виконання
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інструкцій свого клієнта. Зокрема, банк не несе відповідальності за втрату
векселів на пошті, несвоєчасне їх одержання в місці платежу з вини
пошти, за упущення або недоліки, допущені нотаріусом при
опротестуванні, за незалежні від банку обставини, які можуть призвести
до невигідних для клієнта наслідків. Отже, витрати банку можуть
виникнути лише в разі порушень умов ним договору. Для уникнення
претензій клієнта банки при інкасуванні векселів повинні стежити за
термінами векселів, точно дотримуватись інструкцій своїх клієнтів, для
чого рекомендується, щоб ці інструкції були задокументовані зі значною
деталізацією [3, с. 410–411].
Прийняття векселя на інкасо відображається в обліку за
номінальною вартістю такою проводкою: дебет рахунку 9830, кредит
рахунку групи 991. Відсилання векселя на інкасо відображається в обліку
за номінальною вартістю: дебет рахунку 9831, кредит рахунку 9830. Якщо
вексель оплачено в строк, то надходження коштів для оплати векселя
відображається в обліку: дебет кореспондентський рахунок, поточний
рахунок, кредит рахунку 2901. Списання з позабалансових рахунків
документів, що передані згідно з дорученням на інкасо, відображається в
обліку: дебет рахунку групи 991, кредит рахунку 9831. Якщо кошти
перераховано клієнту на оплату векселя, то в обліку здійснюється
проводка: дебет рахунку 2901, кредит рахунків: кореспондентський
рахунок, поточний рахунок. Якщо вексель не оплачено в строк і банкремітент відповідно до наданої принципалом інструкції пред’являє
вексель до платежу або вчиняє протест, в обліку на номінальну вартість
векселів здійснюється проводка: дебет рахунків 9898, 9899 та кредит
рахунку 9830. У разі повернення від платника векселів і доручень на
інкасування, якщо інше не передбачено розпорядженням клієнта або
договором на інкасацію векселів, здійснюється проводка: дебет рахунку
9830, кредит рахунку 9831. Повернення принципалу векселів і доручень
на інкасування, якщо інше не передбачено розпорядженням клієнта або
договором на інкасацію векселів, в обліку відображається проводкою:
дебет рахунку групи 991, кредит рахунку 9830 [4].
Векселедержатель звертається у банк із заявою, в якій міститься
прохання про інкасування векселів зі свого портфеля. До заяви додаються
примірники векселів, що виставляються для інкасування, по дві ксерокопії
кожного векселя, реєстр векселів. Працівник банку, який приймає
документи для розгляду, видає клієнтові розписку про їх отримання.
Угоди інкасування векселів мають бути укладені в письмовій формі з
урахуванням вимог законодавства. Розрахункові операції можуть
здійснюватись без угод на підставі первинних документів (реєстрів, актів)
[2, с. 201].
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Банк-ремітент здійснює інкасування самостійно або користуючись
послугами інших банків, якщо принципал у договорі або дорученні на
інкасування надав йому таке право. При цьому банки, використовуючи
послуги інших банків для виконання інструкцій принципала, роблять це за
рахунок і на ризик останнього. Якщо банк-ремітент не є пред’являючим
банком, він може (якщо таке право надане йому принципалом) передати
вексель шляхом вчинення передорученого індосаменту інкасуючому
банку, а останній – пред’являючому банку. Якщо банк-ремітент
користується послугами інкасуючого банку, він повинен переслати йому
доручення на інкасування. Працівники інкасуючого банку повинні
своєчасно переслати векселі за місцем їх платежу і довести до відома
платника через повідомлення про надходження векселя на інкасо.
Подання документів платнику можна зробити: поштою, і в цьому разі
момент подання визначається моментом одержання поштової
кореспонденції; в місці акцепту або платежу, зазначеному у векселі, а за
відсутності такого зазначення – в місці перебування особи, яка має
акцептувати або оплатити вексель.
При отриманні платежу за векселем банк-презентант учиняє напис
на звороті векселя типу «Валюта отримана» і засвідчує його підписом.
Отримані кошти зараховуються на поточний рахунок клієнта. У разі
неодержання платежу чи відмови платником підписати Акт подання
векселів до платежу, інкасуючий банк зобов’язаний подати вексель до
опротестування від імені довірителя (якщо останній не дав розпорядження
повернути йому неоплачений вексель) і повідомити йому про виконання
доручення. Неоплачені векселі залишаються в банку до запитання
векселедержателем, але не більше від визначеного договором строку (три
місяці), після чого банк знімає з себе відповідальність за їх зберігання.
Доміциляція векселя – доручення оплатити векселі в особливому
місці платежу, яке відрізняється від місцезнаходження (доміциль) особи,
зазначеної як платника за векселем. Отже, вексель, що підлягає оплаті в
місці доміциляції, називається доміцильованим [3, с. 411].
Оплата векселя банком як особливим платником (доміциліатом)
здійснюється за рахунок коштів, перерахованих платником за векселем на
рахунок 2901 Плану рахунків [6]. У цьому разі в обліку здійснюється
проводка: дебет рахунків: кореспондентський рахунок, поточний рахунок
та кредит рахунку 2901. У разі пред’явлення векселя до оплати банк як
доміциліат здійснює платіж за векселем. В обліку здійснюється проводка:
дебет рахунку 2901, кредит рахунків: кореспондентський рахунок,
поточний рахунок. У разі повернення коштів на вимогу платника на його
поточний рахунок в обліку здійснюється проводка: дебет рахунку 2901,
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кредит рахунків: кореспондентський рахунок, поточний рахунок [4].
Векселі, оплата яких має здійснитися за місцезнаходженням платника,
вважаються недоміцильованими, а особа, призначена для оплати таких
векселів, є особливим платником. Натомість особа, призначена для оплати
векселів поза місцезнаходженням платників, виступає в ролі доміциліата.
Уповноваження на оплату векселя дає векселедавець простого чи
переказного векселя (або акцептант переказного векселя). Коли в тексті
векселя доміциліата не визначено, його може призначити трасат при
акцептуванні або векселедавець при поданні векселя до платежу. Якщо ж
останні не вказують доміциліата, вважається, що оплату векселя вони
здійснять самостійно. Зовнішньою ознакою доміцильованого векселя є
напис, учинений на лицьовому боці векселя (під ім’ям платника)
векселедавцем простого чи переказного векселя або ж акцептантом
переказного векселя щодо особливого місяця сплати. Поширеним є
призначення доміциліатом чи особливим платником установи
комерційного банку. Основне завдання банку полягає у здійсненні
платежів за векселями у встановлений строк. На відміну від інкасової
послуги, банк у ролі доміциліанта виступає не отримувачем платежу, а
платником за векселем.
Для
виконання
послуги
доміциляції
між
банком
і
векселедержателем укладається спеціальна угода, згідно з якою банк
зобов’язується здійснити оплату за наданими йому клієнтом (довірителем)
векселями за відповідну винагороду – комісію. Клієнт дає зобов’язання до
настання терміна платежу за векселями, але не пізніше від визначеного
угодою терміна (3–5 днів) зарезервувати в банку гроші в сумі
доміцильованих векселів. Договір може укладатися на певний термін або
на оплату визначеної суми чи визначених векселів. Після підписання
угоди довіритель сплачує комісійну винагороду (якщо послуги
доміциляції не є для нього безкоштовними за умовою договору на
розрахунково-касове обслуговування) і передає в банк векселі, попередньо
вчинивши на них напис про доміцилювання.
Працівники банку приймають до сплати подані доміцильовані
векселі довірителя згідно з реєстром і реєструють їх у Книзі обліку
доміцильованих векселів. Довіритель зобов’язаний перерахувати в банк на
відповідний рахунок кошти в обсязі, достатньому для оплати векселя. За
рахунок цих коштів чи за рахунок наданого довірителю кредиту, сума
якого попередньо зарахована на відповідний рахунок для оплати векселів,
банк як доміциліат здійснює платіж за векселем законному
векселедержателю. Після оплати векселів банк повідомляє про це
клієнтові і повертає йому векселі під розписку або вони відсилаються з
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повідомленням про оплату. Банк відмовляється від оплати векселів у разі,
якщо клієнтом не внесено коштів, достатніх для оплати векселя. У такому
разі подавець векселя має здійснити протест, але цей протест спрямований
не проти банку-доміциліата (хоч він і здійснюється у приміщенні банку), а
проти платника (доміциліата). Операція доміциляції є цілком безпечною
для банку, що, однак, не означає відсутності відповідальності при її
здійсненні. Так, якщо, не оплативши вексель, банк порушив умови
договору з клієнтом, останній має право звернутися із судовим позовом на
доміциліата з вимогою компенсувати збитки.
Висновки.
1. На основі аналізу взаємозв’язків між векселедавцем і
векселедержателем розроблено методичний підхід до розуміння сутності
вексельних операцій як відносин між їх учасниками з приводу акумуляції і
розміщення ресурсів та проведення розрахунків, що охоплює сферу
вексельного обігу, розкриває зміст процесів, які відбуваються в ній.
2. Уточнено положення про особливості вексельних операцій
банків, що включають наявність банківського продукту, законодавчі
обмеження стосовно їх проведення, високий рівень ризиків і підвищену
прибутковість, виключне право банків здійснювати окремі вексельні
операції, їх багатофункціональність при здійсненні таких операцій,
опосередкування відносин між банками і нефінансовим сектором
економіки.
3. Розширено зміст поняття «вексельні операції комерційних
банків» з урахуванням особливостей їх суб’єктів, що створюють
банківські продукти і здійснюють акумуляцію, розміщення ресурсів і
здійснення розрахунків у процесі цих операцій.
4. В результаті аналізу сукупності вексельних операцій,
здійснюваних кредитними установами, удосконалено методичний підхід
стосовно ролі таких операцій у банківській діяльності, яка включає
кількісні (максимізація доходів, мінімізація витрат по залученню ресурсів)
і якісні показники (скорочення ризиків, підвищення фінансової стійкості,
підтримання ліквідності).
5. Виявлено малий доробок нормативно-правових актів та
рекомендацій щодо здійснення обліку розрахункових та комісійних
операцій з векселями у банківських установах. На основі вивчення
нормативно-законодавчої бази вексельних операцій банків висунуто й
аргументовано положення про те, що переваги останніх виявляються, з
одного боку, при здійсненні типових вексельних операцій (випуск, акцепт,
аваль векселів) банківськими інститутами порівняно з іншими суб’єктами
економіки, з іншого боку, ефект цих операцій підлягає оцінці шляхом
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порівняння їх з аналогічними операціями банків без застосування векселя
(позичкові операції, випуск інших цінних паперів).
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В ЧАСТИНІ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ У СЕЗ
Визначено та дано характеристику основним складовим процесу внутрішнього
контролю, а саме: інформаційному середовищу, суб’єкту, об’єкту, предмету, сфері
застосування контролю та методам, а також висновкам контролерів щодо фінансування в
частині податкових пільг на підприємствах у СЕЗ.
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Andryhiv-Sadovska N.
INTERNAL CONTROL FINANCING
IN PART TAX BREAKS ON BUSINESSES IN THE SEZ
Defined and given a description of the main components of the internal control, namely the
information environment, subject, object, subject, scope of control and methods, and conclusions
controllers for financing of the tax benefits to enterprises in SEZ.
Key words: internal control, process of control, tax benefits.

Андрухив-Садовская Н.Б.
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ
В ЧАСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В СЭЗ
Определены и дана характеристика основным составляющим процесса внутреннего
контроля, а именно: информационной среде, субъекту, объекту, предмету, сфере
применения контроля и методам, а также выводам контролеров финансирования в части
налоговых льгот на предприятиях в СЭЗ.
Ключевые слова: внутренний контроль, процесс формирования контроля, налоговые
льготы.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. На
підприємствах, що реалізують інвестиційні проекти у спеціальних
економічних зонах (СЕЗ) виникає необхідність створення системи
внутрішнього контролю. Це зумовлено тим, ускладнюється організація
роботи, виникає необхідність оцінки виконання поставлених завдань,
щодо реалізації інвестиційних проектів та інших видів діяльності, виникає
потреба зменшення помилок функціонування системи бухгалтерського
обліку, управління та звітності на підприємстві у СЕЗ.
М. Коцупартий вважає, що особливого значення внутрішньогосподарський контроль набуває на підприємствах, де є в наявності велика
кількість цінностей [1, с. 433]. Однак необхідно доповнити, що великого
значення набуває контроль де є не тільки велика кількість цінностей, але й
вклади коштів, як державних так і приватних, реалізація певних програм,
проектів. Тому на підприємствах у СЕЗ контроль має особливе та велике
значення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням організації та методиці здійснення внутрішнього
контролю на підприємствах присвячено ряд робіт українських вченихдослідників. Так, І.Бабіч, Т.Бутинець, Ф.Бутинець, М.Коцупартий,
М.Корінько, В.Пантелєєв висвітлюють питання поняття внутрішнього
контролю, його об’єктів, суб’єктів, предмету, методів, інформаційного
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забезпечення. Однак, незважаючи на значне напрацювання вище
зазначених авторів, залишаються невирішеними питання організації та
методичного забезпечення внутрішнього контролю операцій щодо
фінансування в частині пільг.
Цілі статті. Провести аналіз формування елементів внутрішнього
контролю з визначенням його складових та їх характеристика щодо
операцій з фінансування в частині податкових пільг на підприємствах у
СЕЗ.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Як відзначає
М.Д.Корінько «помилки в ланках управління виробництвом (в її
складових (центрах відповідальності), тобто в її підрозділах) неминучі і
викликані не лише недосконалістю знань людства, а й імовірнісним
характером оточуючої нас природи і виробничої діяльності людства» [2].
Автор, зазначає, що тільки внутрішній контроль дасть можливість
здійснити поточний нагляд за виробничим процесом, управлінням та
усунути можливі помилки.
В. П. Пантелеєв розширює можливості контролю і відзначає, що
внутрішній контроль формує внутрішні правила та процедури контролю,
запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої
мети, а саме для забезпечення (в межах можливого) стабільного і
ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів
підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і
повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової
інформації. Також автор зазначає, що внутрішній контроль є головним
фактором, який забезпечує достовірність і зрозумілість показників
фінансових звітів [3, с. 7].
Проведення внутрішнього контролю операцій з фінансування в
частині податкових пільг на підприємствах у СЕЗ є важливою ланкою
роботи, яка проводиться у власників, інвесторів, інших вкладників у
підприємство, так і будь-яких інших користувачів фінансової інформації,
потенційних інвесторів з метою забезпечення мінімальних гарантій щодо
достовірності, реальності, повноти і законності наведеної інформації.
Часто на підприємствах у СЕЗ існує складність отримання достовірної
інформації тому доцільно створити службу внутрішнього контролю.
Однак, на даний час кожне підприємство прагне зменшити свої витрати
щодо поточної діяльності, тому створення цілої служби або відділу для
підприємства буде витратним, однак пропонуємо створити посаду
внутрішнього контролера. У процесі здійснення внутрішнього контролю
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контролером вирішуватимуться наступні завдання: повнота обліку даних,
точність бухгалтерських даних, законність господарських операцій,
повнота записів, точність ведення записів, збереження бухгалтерських
документів, правильність складання звітності.
Формування внутрішнього контролю на підприємствах включає
процес впорядковування у систему, яка складається з суб’єкта, об’єкта,
предмету контролю, сфери застосування контролю та його методів, а
також висновків контролерів [4, с. 79]. Однак, усе це можливе за наявності
інформаційного забезпечення, що служить єдиною базою інформації для
проведення контролю. Контролер на підприємстві у СЕЗ має справу з
великою кількістю документів, яка забезпечує роботу контролера і
становить його інформаційне забезпечення. Основними джерелами
інформації для здійснення контролю операцій з фінансування в частині
податкових пільг на підприємствах у СЕЗ є наступні дві групи:
1.Організаційно-розпорядчі документи:
- законодавчо-нормативні документи, що регулюють особливості
здійснення фінансування;
- бізнес-план інвестиційного проекту;
- установчі документи(статут, протоколи зборів);
- розпорядчі документи (накази, розпорядження).
2. Бухгалтерські документи:
- наказ про облікову політику підприємства у СЕЗ;
- первинні документи з обліку фінансування в частині податкових
пільг;
- облікові регістри з обліку фінансування в частині податкових пільг
та дані головної книги;
- внутрішня звітність з обліку фінансування в частині податкових
пільг;
- податкова та статистична звітність щодо фінансування в частині
податкових пільг;
- фінансова звітність щодо фінансування в частині податкових пільг,
а саме баланс та звіт про власний капітал;
- акти, довідки щодо контролю в попередні періоди, аудиторські
висновки та інші документи, що свідчать про проведення перевірки,
контролю чи аудиту.
Тому
розглянемо
детальніше
особливості
формування
внутрішнього контролю щодо фінансування в частині податкових пільг на
підприємствах у СЕЗ (рис. 1).
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Інформаційне забезпечення контролю
Суб’єкт контролю

Користувачі результатами контролю щодо
операцій з податкових пільг

Об’єкт контролю

Факти
здійснення
податкових пільг

операцій

щодо

Предмет контролю

Документи, що підтверджують нарахування
та використання податкових пільг

Сфера застосування
та методи контролю

Фактичні і документальні методи контролю
за операціями щодо податкових пільг

Висновки контролера

Узагальнення даних щодо результатів
контролю за податковими пільгами

Рис. 1. Процес формування внутрішнього контролю джерел
фінансування в частині податкових пільг
Інформаційне забезпечення на підприємстві дасть можливість
проводити належним чином контроль за його діяльністю та надавати
відповідну інформацію про його роботу.
Визначивши інформаційне забезпечення, що є базою інформації
щодо фінансування в частині податкових пільг, необхідно розглянути інші
складові процесу контролю. І.І. Бабіч зазначає, що під суб’єктами
внутрішньогосподарського контролю треба розуміти осіб, групи осіб,
відділи, служби тощо, які проводять контроль щодо до об’єктів
внутрішньогосподарського контролю згідно їх до прав та обов’язків,
передбачених посадовими інструкціями та положеннями [5].
Суб’єктами контрою в загальному будуть зовнішні (власники
підприємства) та внутрішні (керівництво підприємства) користувачі
інформацією щодо реалізації інвестиційних проектів на підприємствах у
СЕЗ. Інші групи користувачів на повинні мати доступ до інформації, що
надаватиме внутрішній контролер. Якщо конкретизувати суб’єктів
внутрішнього контролю та їх функції щодо фінансування в частині
податкових пільг, то основними з них будуть наступні:
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1. Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю 1-го рівня
(власники підприємства, спостережна рада):
- прийняття рішення про впровадження інвестиційного проекту та
відповідно виконання загального контролю за його реалізацією;
- затвердження річних звітів та балансів;
- визначення напрямів використання податкових пільг при реалізації
проекту.
2. Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю 2-го рівня
(правління (директор), управлінський персонал):
- затвердження положень облікової політики щодо операцій з
фінансування в частині пільг;
- надання внутрішнім і зовнішнім користувачам інформації щодо
операції з фінансування в частині пільг;
- прийняття управлінських рішень в процесі реалізації
інвестиційних проектів на підприємствах у СЕЗ;
- контроль за реалізацією рішень.
3. Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю 3-го рівня
(ревізійні комісії, працівники служби внутрішнього контролю,
інвентаризаційна комісія):
- перевірка господарсько-фінансової діяльності підприємств у СЕЗ
щодо відображення інформації про фінансування в частині пільг та
надання відповідних висновків;
- контроль за виконанням положень облікової політики щодо
фінансування в частині пільг;
- організацію внутрішнього контролю за операціями з фінансування
в частині пільг;
- встановлення фактів порушення законодавства при ведення
господарсько-фінансової діяльності та їх попередження;
- проведення інвентаризації відповідно до встановлених термінів та
складання відповідних звітних документів.
4. Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю 4-го рівня
(обліково-економічний і планово-фінансовий відділи, бухгалтерія та
працівники інших функціональних служб і відділів):
- розробка інвестиційних проектів та вибір найбільш ефективного
проекту його затвердження та контроль за виконанням;
- розроблення положень облікової політики щодо операцій з
фінансування в частині пільг;
- контроль за дотриманням єдиних засад бухгалтерського обліку та
звітності, дотримання термінів складання і подання внутрішньої і
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зовнішньої звітності щодо операцій з фінансування в частині податкових
пільг;
- контроль за правильним документальним оформленням та
відображенням в бухгалтерському обліку операцій з фінансування в
частині податкових пільг
5. Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю 5-го рівня
(робітники):
- контрольних безпосередньо на місцях під час реалізації
інвестиційних проектів.
Визначення суб’єктів внутрішнього контролю на підприємствах у
СЕЗ дасть можливість правильно розподілити функції контролю за
діяльність та реалізацією інвестиційного проекту та можливість ефективно
його впроваджувати і отримувати максимальні результати.
Ф. Ф. Бутинець дає загальне визначення об’єкту контролю, під яким
розуміє «є те, що підлягає вивченню або перевірці» [6, с. 47].
В.В.Пантелєєв більш розширено визначає «об’єкти контролю», а саме –
«активи підприємства та стан їх використання; власний капітал,
зобов’язання, доходи, витрати та фінансові результати; система
бухгалтерського обліку та система управління підприємством; фінансова
та не фінансова інформація; ресурси підприємства; процеси, що
відбуваються на підприємстві; види діяльності підприємства» [7, с. 13]. На
підприємствах у СЕЗ об’єктами контролю будуть операції по реалізації
інвестиційного проекту, які дадуть можливість отримати факти щодо
нарахування податкових пільг.
Як зазначає Ф.Ф. Бутинець предметом контролю є «господарські
процеси, фактична наявність та рух майна в процесі – розширеного
відтворення, а також виробничі відносини, що при цьому виникають» [6,
с. 46].
Предметом контролю на підприємствах у СЕЗ будуть дані
первинного обліку та звітності щодо податкових пільг. До первинних
документів, які опрацьовуватиме контролер належить внутрішня первинна
звітність, а саме реєстр податкових пільг, довідка-розрахунок сум
податкових пільг, відомість про використання податкових пільг, довідкарозрахунок по інвестиційного податкового кредиту, дані по рахунках 48
«Фінансування за рахунок пільг» т 54 «Відстрочені податкові
зобов’язання». Також перевірці підлягатиме внутрішня звітність щодо
податкових пільг, а саме звіт про структуру джерел фінансування
інвестиційних проектів, що реалізуються суб’єктами господарювання у
СЕЗ, звіт про суми податкових пільг отриманих суб’єктами
господарювання у СЕЗ, звіт про інвестиційний податковий кредит
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отриманий суб’єктами господарювання у СЕЗ та дані зовнішньої звітності
– фінансової (Баланс, Звіт про власний капітал), податкової (Звіт про суми
податкових пільг) та статистичної (звіт підприємства про реалізацію
інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на
території пріоритетного розвитку).
Методом контролю є способи і прийоми перевірки законності,
достовірності та доцільності операцій на підприємстві за допомогою
прийомів контролю, а саме документального дослідження, визначення
реального стану, порівняння та оцінки результатів перевірки [6, с. 55].
Сфера застосування та методи контролю щодо фінансування в
частині податкових пільг будуть методи контролю, а саме спеціальні такі
як інвентаризація розрахунків щодо податкових пільг та аналіз діяльності
щодо реалізації інвестиційних проектів на підприємствах у СЕЗ,
основними прийоми, які використовуватиме ревізор будуть прийоми
фактичного та документального контролю.
Висновки контролера на підприємстві у СЕЗ будуть оформлюватись
у вигляді акт інвентаризації податкових пільг та довідки про стан операцій
з фінансування в частині податкових пільг. Довідка буде надавати
інформацію фінансування в частині податкових пільг для ознайомлення та
прийняття рішень зовнішнім та внутрішнім користувачам звітності. Така
інформація стане додатковим джерелом для прийняття управлінських
рішень щодо реалізації інвестиційних проектів на підприємствах у СЕЗ.
Висновки. Таким чином, результатом проведення на підприємствах
у СЕЗ внутрішнього контролю має бути надання результативної
інформації, яка полягає у забезпеченні гарантованого доступу
зацікавленим користувачам до якісної, надійної і порівнянної
персоніфікованої інформації про реалізацію інвестиційних проектів
підприємствами у СЕЗ та операцій щодо фінансування в частині
податкових пільг.
1. Коцупатрий М. Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та
класифікаційні ознаки / Михайло Коцупатрий, Уляна Гуцаленко // Зб. наук. пр.
«Економічний аналіз». – 2010 р. – Випуск 6. – С. 433–436
2. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства / За ред. к.е.н., проф.
М.Д.Корінька. – Фастів: «Поліфаст» 2006. – 440 с.
3. Пантелеєв В. П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація:
[моногр.] / В.П.Пантелєєв; Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП
«Інформ.-аналіт.агентство», 2008. – 491с.
4. Бутинець Т.А. Концепція розвитку господарського контролю на перспективу // Зб. наук.
пр. «Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу». – 2011.
– Випуск 2(20). – С.77–86.

23

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

5. Бабіч І.І. Об’єкти та суб’єкти внутрішньогосподарського контролю / І.І Бабіч, С.М. Зубчик
// Економічний форум: науковий журнал. – 2011. – № 2 // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу до журн: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_2/64.pdf
6. Контроль і ревізія: Підручн. для студ. спеціальності «Облік і аудит» вищ. навч. заклад. / За
ред. проф. Ф.Ф.Бутинця; [уклали: Ф.Ф.Бутинець, Н.Г.Виговська, Н.М.Малюга,
Н.І.Петренко]. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с
7. Пантелеєв В.П. Концепція внутрішньогосподарського контролю діяльності підприємств:
методологія, організація, розвиток: автореф. дис. … докт. екон. наук: 08.00.09 / Володимир
Павлович Пантелеєв. – К., 2009. – 42С.

УДК 631:657
Бабіч І.І. , к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
ТА СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
В статті розглянуто напрями вдосконалення внутрішньогосподарського контролю як
засобу мінімізації страхових ризиків сільськогосподарського виробництва.
Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, страхування, ризики
сільськогосподарського виробництва.

Babich I.
INTERNAL CONTROL AND RISK INSURANCE
AGRICULTURAL PRODUCTION
The paper considers ways to improve internal controls as a means to minimize insurance
risks in agricultural production.
Key words: internal business control, insurance, risk of agricultural production.

Бабич И.И.
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
И СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье рассмотрены направления совершенствования внутреннего контроля как
средства минимизации страховых рисков сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, страхование, риски
сельскохозяйственного производства.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Контроль як
Бабіч І.І.
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функція управління підпорядкований вирішенню завдань системи
управління, отже призначення контролю відповідає цілям управління, які
зумовлюються економічними і політичними закономірностями розвитку
певної формації. Особливості та специфіка сільськогосподарської
діяльності потребують постійного спостереження, оглядів і перевірок
фактичного стану господарських ресурсів, операцій та процедур, оскільки
сільськогосподарське виробництво є одним з найбільш ризикованих видів
економічної діяльності. На ефективність діяльності сільськогосподарських
підприємств значний вплив спричиняють непередбачувані кліматичні
умови та нестабільність державної політики щодо підтримки та
регулювання аграрного сектору. Тому виробнича діяльність підприємств
АПК вимагає специфічних підходів до формування систем
інформаційного забезпечення управління нею.
Одним із чинників захисту від чисельних ризиків є страхування, що
визначає пріоритетність його розвитку в АПК, та, відповідно, необхідність
вдосконалення обліково-інформаційного
забезпечення страхових
операцій. Сукупність таких потреб та вимог сьогодні може бути певною
мірою задоволена системою внутрішньогосподарського контролю, який
дозволяє вчасно виявляти ризики діяльності підприємств, сприяти
збереженню та відтворенню активів сільгоспвиробників. Виходячи з
цього, роль та місце внутрішньогосподарського контролю в системі
антиризикового управління сільськогосподарським виробництвом
сьогодні набувають актуальності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання внутрішньогосподарського контролю ґрунтовно
розглядаються в працях вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема,
Бутинця Ф.Ф., Валуєва Б.І., Дорош Н.І., Жука В.М., Калюги Є.В.,
Кірейцева Г.Г., Нападовської Л.В., Пилипенка І.І., Шевчука В.О. та ін.
Страхуванню, як одному із засобів захисту майна суб’єктів
господарювання в АПК, присвятили свої дослідження М.Я. Дем’яненко,
О.Є. Гудзь, Ю. Я. Лузан, С.А. Навроцький, С. Осадець та інші. Не
зменшуючи ролі сучасних досліджень, здійснених для розвитку і
удосконалення господарського контролю в сільському господарстві,
можна відмітити недостатність його організаційного і методичного
забезпечення та з’ясування ролі у сприянні поширення агрострахування.
Ряд питань, пов’язаних із попередженням ризиків сільськогосподарського виробництва системою внутрішнього контролю, не
знайшли належного висвітлення і потребують більш детального
дослідження.
Цілі статті. Мета дослідження спрямована на дослідження напрямів
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і завдань внутрішньогосподарського контролю як засобу збереження
активів сільгоспвиробників, що є об’єктами страхування, та спрямованого
на упередження небезпеки, мінімізацію загроз ризику.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. «Ведення будь-якої
підприємницької діяльності відбувається в умовах ризику та
невизначеності. Проте з-поміж різних видів економічної діяльності
особливою ризиковістю вирізняється сільське господарство» [1].
Проблема забезпечення страховим захистом сільськогосподарських
товаровиробників України залишається невирішеною протягом тривалого
часу незважаючи на чисельні спроби держави вирішити її шляхом
компенсування затрат на страхування та законодавчої підтримки. Однак,
більшість нормативних документів в даній сфері перебувають на стадії
розробки, а страховий ринок у аграрному секторі економіки не
функціонує повноцінно. Сучасна фінансова криза призвела до різкого
скорочення фінансової підтримки суб’єктів господарювання, що вимагає
пошуку шляхів підвищення ефективності страхування сільськогосподарських ризиків.
Наразі прийнято Закон України «Про особливості страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 9 лютого
2012 року № 4391-VI, який набуває чинності 1 липня 2012 р., але
вбачається сумнівним реалізація його положень без відповідного
фінансового забезпечення бюджетними коштами.
В таких умовах значення набувають інші чинники сприяння
розвитку
страхування
сільськогосподарських
товаровиробників.
Правильне управління сільськогосподарськими ризиками здатне
підвищити стабільність підприємств, сприяти більшій довірі страхових
компаній та зацікавленості у наданні страхових послуг.
Виділяють основні етапи процесу управління ризиком [2]:
- аналіз природи ризику, виявлення чинників, якісна і кількісна
оцінка,
- вибір методів впливу на ризик,
- прийняття рішень, вплив на ризик,
- контроль результатів управління ризиком.
Основна мета управління ризиком полягає в поліпшенні фінансових
результатів підприємства і створенні таких умов, аби воно не отримало
неприпустимих втрат. Особливості ризиків в сільськогосподарському
виробництві пов’язані з його специфічним циклом і складністю
коригування процесів, слабкими позиціями виробників на ринку, великою
непередбачуваністю умов виробництва. Головну загрозу складає
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матеріальний ризик, пов’язаний з природними умовами. Технічний
прогрес створює можливості для ширшої протидії таким ризикам. Але, в
більшості
випадків
такі
ризики
є
неконтрольованими
і
непередбачуваними.
Значно більшою загрозою для сільськогосподарських виробників є
ризик, пов’язаний з ухваленням помилкових рішень та неефективним
управлінням. Такі ризики можна мінімізувати за рахунок підвищення
рівня менеджменту та посилення внутрішньогосподарського контролю, як
однієї з найбільш дієвих (з огляду на попередження ризиків) його функцій.
Від ефективності системи внутрішньогосподарського контролю
залежить якість управління підприємством в цілому та можливість
реагування на ризики і зміни ринкового середовища. Система
внутрішнього контролю на підприємстві може функціонувати не тільки
для задоволення потреб внутрішніх користувачів економічної інформації,
зокрема, керівництва і власників, а також сприяти забезпеченню
достовірною інформацією про ефективність діяльності та управління і
інші заінтересовані сторони.
Слід зауважити, що для наближення інтересів страховиків та
страхувальників – сільськогосподарських товаровиробників необхідно,
щоб обидві сторони страхового процесу отримували достовірну
інформацію один від одного. Страхова компанія – про ризики, які реально
загрожують сільськогосподарському виробництву, а страхувальник – про
умови страхування та виплати відшкодування. Якщо страховик на підставі
викривленої інформації недооцінив ризики конкретного виробництва, він
опиняється під загрозою понести значні збитки в результаті виплати
відшкодування. З іншого боку, сільськогосподарське підприємство може
не отримати очікуваного відшкодування після настання страхового
випадку через те, що інформація щодо умов та процедур страхування,
надана йому страховиком, не була повною. При цьому обидві сторони
зацікавлені в тому, аби надати іншій неповну або асиметричну
інформацію [3, с. 136].
Вирішення цієї проблеми через постійний моніторинг діяльності
сільськогосподарського підприємства страховою компанією може
виявитись занадто трудомістким, затратним та неефективним. Виробник
сільськогосподарської продукції повинен бути заінтересований у
належному управління технологічними процесами, дотриманні норм і
правил, збереженні активів, що застраховані.
Страхування сільськогосподарських підприємств характеризується
комплексністю. Об’єкти страхування майна сільськогосподарських
підприємств поділяють на такі основні групи [4, с.162]:
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- урожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень;
- дерева і плодово-ягідні кущі, що зростають у садах, та
виноградники;
- сільськогосподарські тварини, птиця;
- будівлі, споруди, сільськогосподарська техніка, об’єкти
незавершеного будівництва, передавальні пристрої, силові, робочі та інші
машини, транспортні засоби, сировина, матеріали, продукція.
Отже, вектор заходів внутрішньогосподарського контролю повинен
бути спрямований на можливі загрози і ризики, здатні спричинити
порушення умов страхового договору. Так, першочерговими завданнями
внутрішньогосподарського контролю повинні бути:
- контроль дотримання обумовленої технології виробництва
продукції рослинництва та тваринництва, що є об’єктом договору
страхування;
- перевірка стану і збереження об’єктів основних засобів і
незавершеного будівництва, застрахованих підприємством;
- перевірка
контрагентів
підприємства
стосовно
їх
платоспроможності для уникнення фактів несплати коштів за реалізовану
продукцію;
- перевірка даних бухгалтерського обліку і звітності щодо
формування доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної
діяльності та надзвичайних подій.
Для дієвості системи контролю в системі управління
сільськогосподарським підприємством певна перевага в даному ракурсі
повинна надаватись методам фактичного контролю (інвентаризації,
оглядам, технологічному контролю тощо). Документальне оформлення
контрольних процесів і результатів такого моніторингу сприятимуть
підвищенню якості обліково-аналітичної інформації, на підставі якої
приймаються управлінські рішення, та довіри страхової компанії до
підприємства. Такі заходи підтверджуватимуть належне виконання умов
страхового договору і, в разі настання страхового випадку, слугуватимуть
відповідним доказом і основою для виплати відшкодування. Отже, в таких
умовах розширюється коло завдань і функцій внутрішнього контролю,
виникає потреба у спрямуванні уваги не тільки на господарські процеси
всередині господарюючого суб’єкта, а й на зовнішнє середовище.
Реалізація запропонованих заходів по посиленню контролю об’єктів
страхування та страхових ризиків сільськогосподарських підприємств
сприятиме їх відображенню в обліку і звітності на більш якісному рівні
достовірності, аналітичності та інформативності. Страхові компанії та
державні органи, в свою чергу отримають можливість контролювати
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реальне дотримання умов страхових угод і використання сум страхового
відшкодування.
Висновки. Розвиток аграрного сектору економіки потребує
подальших дій щодо стимулювання страхування сільськогосподарського
виробництва. Як показала практика, тільки законодавчих ініціатив уряду
без належного фінансування недостатньо. Оскільки у активізації
страхового ринку в АПК зацікавленими є і підприємства-виробники
сільськогосподарської продукції, вони повинні вдосконалювати власну
систему управління для належного контролю за ризиками та їх мінімізації.
Посилення внутрішньогосподарського контролю як засобу збереження
активів сільгоспвиробників, що є об’єктами страхування, спрямування
його на підвищення якості обліково-аналітичної інформації дозволить
всім учасникам страхового процесу максимально діяти у своїх інтересах.
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IS IN MODERN CRISIS TERMS OF MENAGE
In a publication subject consideration of question in relation to importance of leadthrough
of internal control in the modern crisis terms of menage. Recommendations of subsequent
improvement of internal control are pointed in a context control-analytical providing of
management the subject of menage.
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Багрий К.Л.
ВАЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА
В публикации подлежат рассмотрению вопросы относительно важности проведения
внутрихозяйственного контроля в современных кризисных условиях ведения хозяйства.
Наводятся рекомендации последующего усовершенствования внутрихозяйственного
контроля в контексте контрольно-аналитического обеспечение управления субъектом
ведения хозяйства.
Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, управление, субъект ведения
хозяйства, деятельность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
кризових умовах господарювання все більшого значення набуває така
складова системи управління підприємством як внутрішньогосподарський
контроль.
Внутрішньогосподарський контроль – це контроль, що
здійснюється із середини суб’єкта господарювання, на противагу
зовнішнім видам контролю, таким як законодавче регулювання, контроль
з боку зовнішніх контролюючих організацій тощо. Необхідно також
відзначити, що внутрішньогосподарський контроль корисний тільки в
тому разі, якщо він спрямований на досягнення конкретних цілей.
Цілями організації системи внутрішньогосподарського контролю на
підприємстві є насамперед:
- здійснення упорядкованої й ефективної діяльності підприємства;
- забезпечення ефективності дотримання розподілу відповідальності
й повноважень кожного працівника підприємства;
- забезпечення належних умов зберігання майна підприємства.
Для досягнення перелічених цілей необхідною умовою є
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узгодженість системи бухгалтерського обліку і системи внутрішньогосподарського контролю, оскільки схема подвійного запису, яка
закладена в основі будь-якої системи бухгалтерського обліку, визначає
порядок реєстрації господарських операцій і забезпечує належний
контроль.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що
питання внутрішньогосподарського контролю є досить дискусійним у
сучасній економічній літературі та наукових виданнях. Водночас,
українські науковці зробили вагомий внесок у розвиток даної теми, а саме:
С.В. Бардаш, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, М.Д. Корінько,
Є.В. Мних, В.С. Рудницький, В.В.Сопко, В.О. Шевчук та ін., які зробили
вагомий внесок в розробці процесу внутрішньогосподарського контролю
та в процесі прийняття управлінських рішень.
Цілі статті. Одним із напрямків підвищення ефективності
діяльності суб’єкта господарювання є дієве застосування облікового,
контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством.
Тому ціллю статті є дослідження проблем внутрішньогосподарського
контролю як дієвого механізму спрямованого на досягнення стратегічних
довгострокових цілей підприємства, що є результатом дій керівництва з
планування, організації, моніторингу діяльності суб’єкта господарювання
в цілому та його окремих підрозділів.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Винятково важливе
значення має внутрішньогосподарський контроль на об’єктах, де зосереджується і використовується величезна кількість матеріальних цінностей і
коштів, а також у функціональних відділах бухгалтерій, де здійснюється
перевірка і обробка облікової документації. Такий контроль здійснюється
безпосередньо на підприємстві в процесі здійснення операцій
надходження, зберігання і використання цінностей, що забезпечує
оперативність контролю, а це в свою чергу створює можливість своєчасно
вникати в сутність цих операцій, оперативно і своєчасно виявляти
недоліки в процесі надходження, використання і зберігання запасів.
Своєчасний і всебічний контроль сприяє збереженню та
ефективному використанню майна. Він дає змогу не тільки вчасно
виявити недоліки в системі обліку і використанні цінностей, але й
допомагає виявити невикористані резерви в системі здійснення
нормування і їхнього використання. Внутрішньогосподарський контроль є
найбільш системним, оперативним і дієвим, забезпечує постійну функцію
перевірки збереження майна та його ефективного використання.
31

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

Поряд з цим, ґрунтуючись на системі первинного документального
забезпечення і даних аналітичного бухгалтерського обліку, оперативний
контроль забезпечує систематичну перевірку всіх операцій і процесів,
пов’язаних із надходженням і витрачанням сировини, матеріалів і інших
запасів.
Внутрішньогосподарський контроль має структуру, що складається
з трьох основних компонентів: середовище контролю, система
бухгалтерського обліку і незалежні процедури перевірки. На кожному
етапі встановлюються правила та методики для отримання надійної
інформації та підвищення ефективності роботи підприємства [1].
Середовище контролю, де відбуваються операції, – це заходи і
записи, які характеризують загальне ставлення керівництва і власників
підприємства до діючої системи внутрішнього контролю, значення діючої
системи внутрішнього контролю для підприємства. До факторів
середовища контролю належать: діяльність керівництва (власників);
політика та методи керівництва; організаційна структура підприємства і
методи розподілу функцій управління і відповідальності; управлінські
методи контролю, в тому числі кадрова політика і практика, а також
порядок розподілу обов’язків. Сам по собі контроль існувати не може, він
неодмінно пов’язаний з системою бухгалтерського обліку та незалежними
процедурами перевірки.
Система бухгалтерського обліку – це заходи і записи підприємства,
шляхом яких бухгалтерські операції оформлюються в регістрах
бухгалтерського обліку. Така система визначає, збирає, аналізує,
підраховує, класифікує, записує, підсумовує і надає інформацію про
операції та інші заходи.
Незалежні процедури перевірки – це аудиторські процедури, які
використовуються аудитором для визначення того, чи були фінансовогосподарські операції клієнта належним чином санкціоновані, правильно
оформлені і відображені в облікових регістрах, а також чи всі помилки в
процесі ведення справ і реєстрації даних по них виявляються максимально
швидко. Це означає, що процедури контролю дають упевненість у тому,
що мета контролю за забезпеченням повноти, точності, законності,
захисту активів і файлів даних будуть досягнуті та буде видана надійна
фінансова інформація.
Основними завданнями внутрішньогосподарського контролю в
сучасних умовах господарювання є:
- ідентифікація стану об’єкта;
- визначення причин відхилень;
- розробка корегуючого впливу;
- реалізація результатів контролю.
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Саме з даних завдань контролю випливає його значення та
необхідність в дослідженні даного явища на підприємстві, наслідком чого
є розробка методики оперативного контролю.
Внутрішньогосподарському оперативному контролю властиві такі
методичні прийоми, як документальні та фактичні. Вони є важливими
складовими частинами здійснення контролю. Серед методичних прийомів
документального контролю можна виділити дві великі групи.
Методичні прийоми формально-правової перевірки документів, які
в умовах комп’ютеризованої обробки обліково-аналітичної інформації
можуть бути в значній мірі автоматизовані і контрольовані програмно це:
перевірка дотримання правил складання, повноти і достовірності
оформлення документів; співставлення звітних та облікових даних із
встановленими нормативами; перевірка дотримання правил обліку
окремих господарських операцій, тобто перевірка відповідності
відображених в документах операцій із встановленими правилами;
перевірка арифметичних розрахунків тощо.
Методичні прийоми перевірки реальності відображених в
документах обставин і процесів (їх відповідність з здійсненими
господарськими операціями, також в ряді випадків може бути
автоматизована в умовах комп’ютеризованої обробки обліковоаналітичної інформації) це: співставлення даних документів, що
відображають операції, з даними документів, які були основою для цих
операції; одержання письмового підтвердження від третіх осіб про
реальність залишків на рахунках грошових коштів; перевірка записів в
регістрах бухгалтерського обліку і звітності, правильності кореспонденції
рахунків; аналітичні процедури (розрахунки, які самостійно здійснюються
перевіряючим); простеження, під яким розуміють процедуру, в результаті
перевіряючий досліджує деякі первинні документи, перевіряє
відображення їх даних в регістрах аналітичного та синтетичного обліку,
знаходить заключну кореспонденцію і впевнюється в правильності
(неправильності) відображення в обліку відповідної операції; спеціальні
методи (зустрічна перевірка; взаємна перевірка; контрольне порівняння;
відновлення натурально-вартісного обліку; логічне дослідження
господарських операцій тощо).
На відміну від методів документального контролю, методи
фактичного контролю залишаються в значній мірі звичайними,
традиційними. Однак, в ряді випадків комп’ютеризована обробка
обліково-аналітичної інформації дає можливість краще підготуватися до їх
здійснення (наприклад, у вигляді попередньо роздрукованих описів для
проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей) або які
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швидше і ефективніше дозволяють обробити результати такого контролю,
як: огляд; обстеження; контрольний запуск сировини у виробництво;
лабораторний аналіз якості товарів, сировини та готової продукції;
експертна оцінка; перевірка обсягів виконаних робіт; перевірка
дотримання трудової дисципліни та фактичного використання робочого
часу; отримання усних та письмових пояснень, довідок і відповідей на
раніше розроблені анкети; контрольне придбання товарів тощо.
Кожен з названих вище методичних прийомів контролю, а тим
більше їх взаємодоповнюючі комбінації та поєднання досить доцільні і
успішно використовуються в різних господарських системах.
З метою забезпечення збереження майна, своєчасного
попередження нестач, розтрат і непродуктивних витрат потрібно,
насамперед, забезпечити ефективність внутрішньогосподарського
контролю. Цим повинні займатися керівники і фахівці структурних
підрозділів підприємств і працівники бухгалтерій при виконанні своїх
функціональних обов’язків.
Деякі недоліки практики здійснення такого контролю викликані
тим, що методичні прийоми його практично не розроблені. У результаті
внутрішньогосподарський контроль відданий на відкуп інтуїції та досвіду
фахівців, які здійснюють контрольні функції на свій розсуд, адже
практично відсутні необхідні методичні вказівки щодо здійснення
внутрішньогосподарського контролю. У зв’язку з цим контроль проводять
(рідко і формально) лише після вчинення операцій, як правило, у період
подання документів до бухгалтерії.
Винятково актуальним питанням внутрішньогосподарського
контролю залишається збереженням майна підприємства. Цього можна
досягти шляхом підвищення якості інвентаризацій і контрольновибіркових перевірок матеріальних цінностей на об’єктах збереження
(складах), усунення порушень правил оформлення документів, ведення
обліку цінностей і грошових коштів, удосконалення організації
матеріальної відповідальності на всіх об’єктах їх збереження. Для
посилення контролю за збереженням цінностей потрібно чітко визначити
конкретних осіб, які матеріально відповідають за цю ділянку роботи [2].
Не достатньо дослідженим місцем внутрішньогосподарського
контролю є питання втрат матеріальних цінностей (матеріалів, готової
продукції тощо) на окремих стадіях їх руху (при збереженні,
транспортуванні, реалізації тощо). Складність дослідження цього
комплексу проблем визначається, насамперед, широтою діапазону втрат
ще більш широким колом факторів, які їх спричиняють. Перед
підприємствами гостро стоїть завдання усувати втрати матеріальних
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цінностей на всіх стадіях виробництва, транспортування, збереження і
реалізації, де їх величина досягає значних розмірів.
Висновки. Отже, однією з функцій управління окремим
підприємством є внутрішній контроль, працівники якого здійснюють
порівняння планових і фактичних значень параметрів, виявляють
відхилення в параметрах, визначають оцінку небезпечності розміру
відхилень для суб’єкта господарювання, виявляють фактори, що
викликали відхилення, а також визначають ступінь їх впливу, проводять
підготовку інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
Суттєвим недоліком практики внутрішньогосподарського контролю
є те, що він в основному ґрунтується на здійснених операціях. Орієнтації
контролю на майбутнє на практиці не приділяється уваги тому, що
керівники і працівники обліку, як правило, працюють зі статистичними і
обліковими даними минулих періодів. Внутрішньогосподарський
контроль слід розглядати як невід’ємну частину загальної системи
управління в сучасних кризових умовах господарювання.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В данной статье обосновано использование амортизационной политики, определены
ее влияние на финансово-экономическую деятельность предприятия. Предложены
основные направления совершенствования амортизационной политики на предприятии.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
становлення ринкової економіки однією з основних завдань суспільства є
збереження, технічне переозброєння та подальший розвиток матеріальнотехнічної бази виробництва, найважливішою складовою якої є засоби
праці. Останні у вартісній формі функціонують як основний капітал, що
належить різним господарюючим суб’єктам. Основний капітал в ході
продуктивного використання піддається фізичному та моральному зносу,
джерелом відшкодування якого є амортизаційні відрахування. Нараховані
амортизаційні суми призначені для фінансування введення нової техніки,
що втілила досягнення сучасного науково-технічного прогресу. Успішна
реалізація досягнень науки і техніки в значній мірі залежить від напрямків
і методів амортизаційної політики, яка має безпосередній вплив на
формування економічних умов відтворення засобів праці. Навпаки,
невідповідність амортизаційної політики реальним процесам, що
протікають в економіці, призводить до деформацій в обороті основного
капіталу, уповільнення у введенні нової і виведення застарілої техніки.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Розвиток теорії амортизації починається ще в минулих
століттях, і за цей час можна простежити багато етапів її становлення.
Теоретичні та практичні аспекти амортизації перебували у центрі уваги
таких науковців, як А.Аракелян, Д.Баранов, В.Будавей, П.Буніч,
В.Захаров, Я.Кваша, П. Павлов та ін.
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В період становлення амортизаційної політики в Україні питаннями
амортизації займалися вітчизняні вчені – економісти: В.Й. Бакай,
А.А. Безуглий, М.Д. Білик, І.А. Бланк, З.М. Борисенко, Н.Г. Виговська,
А.Г. Загородній, Г.В. Зябченкова, І.В. Зятковський, Н.В. Дацій,
М.І. Крупка, І.В. Лісовський, П.А. Орлов, О.О. Орлов, Ю.М. Стадницький,
А.Е. Фукс та ін.
Питаннями амортизації займалися також іноземні вчені, зокрема
Л.Бернстайн, М.Ван Бред, Е.Домар, М.Лохман, К.Маттерн, Л.Рушті та ін.
Але на заході це питання не набуло достатнього розвитку у зв’язку з
розумінням амортизації як законодавчо визначеного способу компенсації
капітальних витрат.
Цілі статті. Mетою статі є аналіз амортизаційної політики та її
впливу на фінансові результати діяльність підприємства, а також
напрацювати рекомендації з покращення амортизаційної політики.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Зміст
амортизаційної політики підприємства та держави складає взаємодія
економічних категорій та важелів, які виявляють свою дію через сутність і
функції амортизації. Це досягається в процесі оптимізації розподілу та
перерозподілу національного доходу як на мікроекономічному, так і на
макроекономічному рівні, тобто на рівні підприємств та на
загальнодержавному рівні.
Амортизаційна політика підприємства представляє собою складову
частину загальної політики управління операційними необоротними
активами, яка полягає в індивідуалізації рівня інтенсивності їх оновлення
у відповідності із специфікою їх експлуатації в процесі операційної
діяльності [3].
Амортизаційна політика поєднує в собі широке коло
взаємопов’язаних питань, які характеризують економічну сутність
амортизації, відображають управління амортизаційними відрахуваннями,
впливають на зростання інвестиційної діяльності. Її основними
складовими є визначення, класифікація, розподіл за групами, облік і
вартісна оцінка основних засобів; порядок змін первинної та балансової
вартості основних засобів та визначення їх справедливої вартості; методи,
норми та порядок нарахування амортизації й використання
амортизаційних відрахувань; практичне застосування окремих положень у
разі зміни очікуваних економічних вигод від використання тих чи інших
об’єктів основних засобів; створення реального ресурсу підприємств для
відшкодування зносу їх основного капіталу і фінансування за рахунок
амортизаційних відрахувань процесу відтворення.
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Для відновлення відтворювальної функції амортизаційних
відрахувань вважаємо за доцільне для нарахування амортизації в
обов’язковому порядку визначити реальну залишкову вартість основних
засобів. Здійснити це слід шляхом переоцінки, тобто доведення
залишкової вартості до рівня справедливої, адже достовірна оцінка є
запорукою нарахування реальних сум амортизаційних відрахувань, що
мають, в свою чергу, забезпечити просте відтворення основних засобів.
Досить великий середній вік основних фондів по економіці України,
структура розподілу основних фондів по групах зумовлюють менші темпи
зростання амортизаційних відрахувань у провідних галузях економіки
України (металургія, машинобудування, транспорт) порівняно з менш
фондомісткими виробництвами. Таким чином, структуру основних фондів
в економіці України не можна вважати на сьогодні задовільною, оскільки
обтяженість економіки «старими» фондами стримує інноваційні процеси.
За таких обставин амортизаційні відрахування залишаються фактично
єдиним джерелом відтворення виробничого процесу. У зв’язку з цим
актуалізується проблема застосування в фінансовому механізмі країни
прискорених методів амортизації [2].
Економічній теорії відомий цілий ряд методів прискореної
амортизації, кожен з яких має переваги та вади порівняно з іншими. Серед
найбільш відомих методів прискореної амортизації можна виділити
наступні:
метод зменшення залишкової вартості;
метод суми чисел (кумулятивний);
метод подвоєного зниження залишку.
Доцільність застосування того чи іншого методу обчислення
амортизаційних нарахувань є елементом облікової політики підприємства,
тобто відповідні управлінські рішення приймаються тільки на мікрорівні.
Кожен з названих методів амортизації має свої переваги та недоліки.
Зокрема, метод подвійного зниження залишку в короткостроковій
перспективі є найбільш привабливим для підприємства, оскільки дозволяє
протягом перших років списати на собівартість продукції більшу частку
вартості введених у виробництво основних фондів. Враховуючи те, що
амортизаційні відрахування для підприємств, які функціонують у
ринковому середовищі, що зазнає трансформаційних змін, є головним
джерелом капітальних вкладень, то цінність цього методу зростає.
Водночас, уже у середньостроковій перспективі метод суми чисел
(кумулятивний) дозволяє максимізувати термін «окупність нововведень на
виробництві». Отже, зважаючи на ці обставини, не можна однозначно
рекомендувати застосування лише того чи іншого методу. Головний
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висновок, виходячи з аналізу переваг та недоліків методів прискореної
амортизації, повинен полягати в тому, що лише менеджмент підприємства
повинен визначати методи обчислення амортизаційних нарахувань
відповідно до обраної облікової політики. Як відомо, зміни в обліковій
політиці підприємства не можуть відбуватися частіше, ніж раз на рік,
однак незважаючи на це варіювання методами обчислення
амортизаційних відрахувань може бути тим інструментом, який дозволяє
максимально корисно і раціонально використовувати для цілей
інноваційного розвитку підприємства таке потужне джерело ресурсів, як
амортизація [1].
Можна погодитися з тим, що частина амортизаційних відрахувань
підприємствами використовується не за цільовим призначенням. Однак
причина такого стану справ навряд чи криється тільки в амортизаційній
політиці, що реалізується в Україні. Очевидно, що тут існує комплексна
дія негативних чинників різного походження: від соціальних до суто
економічних. Зокрема, суб’єкти господарювання спрямовують
амортизаційні відрахування на поповнення обігових коштів внаслідок
неефективної податкової політики. Крім того, проблема рентабельності
виробництва в Україні залежить безпосередньо від нормативнозаконодавчої бази (тут і до цього часу відсутній ефективний механізм
банкрутства), приватизаційних процесів тощо. Державна власність все ще
залишається тягарем для вітчизняної економіки. У підприємницькій сфері
діє політика подвійних стандартів. Приватні структури часто є об’єктами
дискримінаційних дій, а нерентабельні державні підприємства отримують
всіляку підтримку. Отже, для остаточного твердження про неефективність
застосування прискорених методів амортизації, на нашу думку, немає
підстав.
Амортизаційна політика, що проводиться на підприємстві, впливає
не лише на рівень фізичного і морального зносу основних фондів,
технічний рівень і ефективність виробництва, але і на величину
податкових платежів, а отже, і на фінансові результати роботи
підприємства. У зв’язку з цим підприємству необхідно проводити таку
амортизаційну політику, яка б дозволяла мінімізувати податкові платежі,
збільшити прибуток і поліпшити його фінансовий стан.
Нарахована сума амортизаційних відрахувань робить вплив на
прибуток підприємства. Чим вище амортизаційні відрахування, тим
нижчий прибуток і навпаки. Зменшуючи прибуток, зростання
амортизаційних відрахувань призводить до зниження податку на прибуток
і збільшення власних фінансових ресурсів підприємства. Отриману
економію по податку на прибуток називають ―податковим щитом‖.
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Чим вище сума амортизаційних відрахувань, тим вище податковий
захист або податковий щит підприємства. Але оскільки різні галузі і
виробництва мають різну частку амортизаційних відрахувань в структурі
витрат на виробництво і реалізацію продукції, то вони мають і різну міру
податкового захисту. Галузі з найбільшою питомою вагою
амортизаційних відрахувань в структурі витрат відносяться до
фондомістких. Ці галузі отримують найбільший виграш від ефекту
податкового щита. Але, як правило, найбільш значне збільшення
амортизаційних відрахувань пов’язаний з використанням нелінійного
методу їх нарахування, що застосовується в основному до активної
частини основних фондів, тому більший ефект отримують галузі зі
значною долею активної частини основних коштів.
Проводячи активну амортизаційну політику, підприємство отримує
можливість ефективного управління формування власних фінансових
ресурсів.
Механізм прискореної амортизації не тільки впливає на величину
податку на прибуток, але і на податок на майно підприємства, тому що в
цьому випадку кінцева вартість основних виробничих фондів
зменшується більш швидшими темпами у порівняні з прямолінійним
способом.
На величину податкових відрахувань і фінансові результати
діяльності підприємства впливають такі фактори:
скорочення термінів корисного використання активів в рамках
інтервалів, передбачених амортизаційними групами основних засобів;
продаж надлишкового майна;
своєчасного списання зношеного устаткування через фізичний і
моральний знос.
Підприємство, встановлює термін корисного використання
основних засобів для цілей оподаткування ( можливо і для цілей
бухгалтерського обліку), виходячи з тривалості цього терміна,
визначеного в 16 амортизаційних групах. В кожної групи є свій
визначений інтервал тривалості терміна використання активу. Таким
чином, вже при встановленні цього терміна підприємство планує
отримання великих або малих вигод від експлуатації відповідного активу.
Рух амортизаційного майна у вигляді його реалізації, списання з
причини фізичного і морального зносу, ліквідації у зв’язку з
надзвичайними ситуаціями також впливає на фінансові результати
діяльності підприємства.
Ефективність такої політики залежить від правильності визначення
термінів експлуатації окремих активів, а також від вибору підприємством
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методу нарахування амортизації відповідно до умов його функціонування.
Вважаємо, що амортизаційна політика підприємств повинна складатися із
сукупності способів та методів управління процесами нарахування й
використання амортизаційних відрахувань.
При цьому держава повинна здійснювати контроль за цільовим
використанням сум нарахованої амортизації, тому що річні амортизаційні
відрахування представляють собою досить вагоме джерело фінансових
ресурсів як окремого підприємства, так і держави в цілому. Також
державні органи повинні обов’язково проводити аналіз наслідків
амортизаційної політики підприємств при формуванні державної
амортизаційної політики для виявлення недоліків попередньої політики, і
при находженні своєчасно і оперативно їх усувати.
З метою поліпшення ситуації у сфері амортизаційної політики
необхідно:
використання амортизаційних відрахувань суто для оновлення
основних фондів;
встановити контроль держави за цільовим використанням
амортизаційних коштів підприємств з метою їх обмеження та
спрямування на поповнення оборотних коштів і поточне невиробниче
споживання тощо;
встановити норми амортизаційних відрахувань, які б відповідали
оптимальним строкам корисного використання об’єктів основних фондів.
запровадити в Україні інвестиційний податковий кредит або
інвестиційну податкову знижку, які надаватимуться за умови 100відсоткового використання амортизаційних відрахувань на інвестиційні
цілі [4];
створити амортизаційний фонд (чи створити певний рахунок),
який повинен мати на меті – оновлення основних фондів;
створити такі умови для підприємств, щоб вони були реально
заінтересовані в оновленні основних фондів за рахунок коштів власних
амортизаційних фондів;
удосконалити методи нарахування амортизаційних відрахувань та
можливість використання альтернативних методів відрахувань, що
використовуються в світі.
Висновки. Сучасна амортизаційна політика, як окремих
підприємств, так і держави в цілому, є недосконалою та неефективною.
Недосконалість амортизаційної політики держави полягає в тому, що
відповідно до чинних законодавчих актів підприємства формують власну
амортизаційну політику, але на сьогоднішній день законодавча база
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держави є нестабільною. Тобто через це підприємства фактично
позбавлені можливості обирати для себе найоптимальніші варіанти такої
політики.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розрахунки між
підприємствами й організаціями – один із необхідних складників
розширеного відтворення. Вони опосередковують розподіл та
перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми у
грошову і навпаки. Розрахунки ґрунтуються на економічній базі
кругообігу коштів у процесі виробництва і є суспільною ознакою того, що
підприємство виконало свої зобов’язання й намічені цілі.
Проблема управління дебіторською заборгованістю постала
особливо гостро, що пов’язано із проблемами несвоєчасних платежів в
умовах загальної фінансової кризи, повернення боргів у неповному обсязі,
виникнення сумнівних боргів.
В економіці України через брак власних оборотних активів,
викликаний фінансовою кризою, спостерігається інтенсивне зростання
обсягів дебіторської заборгованості, в тому числі своєчасно невиконаних
платіжних зобов’язань. Підприємства першочергово розв’язують власні
проблеми, незважаючи на необхідність своєчасного виконання своїх
фінансових зобов’язань за платежами перед контрагентами.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Значний внесок в удосконалення обліку розрахункових
операцій та управління дебіторською заборгованістю зробили вчені
М.Т. Білуха, О.Д. Василик, В.М. Івахненко, М.Я. Коробов,
Л.А. Лахтіонова, Є.В. Мних, С.І. Шкарабан та ін.
Незважаючи на значний науковий внесок науковців у цій сфері,
питання організації та методики обліку й управління дебіторською
заборгованістю підприємств є найбільш дискусійним, потребує
подальших досліджень, започаткування пошуку нових підходів і напрямів
та вдосконалення наявних, особливо з урахуванням специфіки їхньої
діяльності.
Цілі статті: розглянути питання управління дебіторською
заборгованістю з погляду впливу на прибутковість підприємства.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Фінансовогосподарську діяльність підприємства можна розглядати як систему, що
складається з трьох взаємозв’язаних елементів – основної, інвестиційної і
фінансової діяльності. Основна діяльність підприємства щільно пов’язана
з його виробничою діяльністю і є переважно циклічною, що об’єктивно
обумовлено характером руху авансованого капіталу в процесі його
функціонування [1].
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Значення дебіторської заборгованості в відтворювальному циклі
підприємства визначається, насамперед, впливом на рух грошових коштів.
Так, збільшення дебіторської заборгованості викликає відтік грошових
активів, а повернення – їх приплив.
Отже, дебіторська заборгованість у процесі виконання зобов’язань є
природним, об’єктивним процесом фінансово-господарської діяльності
підприємства. За наявності конкуренції й складностей збуту продукції
підприємство продає її, використовуючи форми наступної оплати. Тому
така заборгованість є важливою частиною оборотного капіталу.
Об’єктивна необхідність дебіторської заборгованості як певної
форми існування оборотного капіталу в процесі його обороту зумовлена
наступним:
- формування дебіторської заборгованості є наслідком політики,
спрямованої на підвищення товарообороту, а отже, за інших незмінних
умов, при додержанні дебіторами своїх зобов’язань супроводжується
зростанням доходу;
- у зв’язку із прискоренням оборотності запасів готової продукції та
товарів скорочується частка змінних витрат на їх збереження;
- при формуванні дебіторської заборгованості на умовах товарного
кредиту існує можливість зробити її доходним активом.
Разом із тим дебіторська заборгованість за суттю, є відволіканням з
господарського обороту обігових коштів підприємства, що супроводжує
непрямими втратами його доходів:
- чим довший період погашення заборгованості, тим менший доход
від коштів, вкладених в дебіторів (адже дебіторська заборгованість, як і
інші активи, повинна давати прибуток, який за інших однакових умов тим
вищий, чим вища оборотність);
- кошти у заборгованість можуть знецінюватись через інфляцію;
- як і для інших активів, для фінансування заборгованості потрібне
відповідне джерело, яке, звичайно, теж має свою ціну.
Необхідно також пам’ятати про те, що коли підприємство надає
своїм покупцям оплатити отриманні товари, роботи, послуги в кредит
воно несе деякі додаткові витрати, крім того комерційне кредитування є
більш ризиковою формою утворення дебіторської заборгованості,
порівняно з іншими, оскільки додатково передбачає ризик непогашення
відсотків [5].
Реалізація управлінських функцій підприємством щодо дебіторської
заборгованості базується на чіткому розумінні економічної сутності
дебіторської заборгованості, причин і наслідків її виникнення у сучасних
умовах господарювання, підходів щодо її класифікації, вимагає
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обґрунтування критеріїв визнання заборгованості, удосконалення
методики її обліку.
Основні поняття та порядок розкриття інформації про дебіторську
заборгованість у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» [7].
Важливим етапом забезпечення ефективного управління
дебіторською заборгованістю є здійснення її класифікації. Серед
науковців немає єдиного погляду щодо цього питання.
На нашу думку, досить виваженою є позиція науковців, які
зауважують на необхідності більш детально класифікувати дебіторську
заборгованість і ґрунтовніше відображати її диференціацію за групами,
формами і видами у фінансовій звітності з метою підвищення
ефективності управління такою заборгованістю [2].
Слід наголосити, що за наявності різних ознак класифікацій
дебіторської заборгованості в практиці вона найчастіше здійснюється за
одним критерієм в межах інформації рахунків бухгалтерського обліку. Це
зумовлено порядком обліку, що має місце в Україні, де дії бухгалтера
жорстоко регламентовані, на відміну від країн із ринковою економікою, в
яких рішення про порядок розміщення різних видів дебіторської
заборгованості в балансі та ступінь деталізації цих статей приймає суб’єкт
господарювання самостійно. Відповідно в закордонній практиці склад і
структура дебіторської заборгованості в балансах різних підприємств
можуть бути відмінними.
В загальному випадку при складанні фінансової звітності
дебіторська заборгованість класифікується за такими ознаками: зв’язок із
нормальним операційним циклом; термін погашення; об’єкти, щодо яких
виникли зобов’язання дебіторів; своєчасність сплати боржником
дебіторської заборгованості.
При класифікації за зв’язком із нормальним операційним циклом
дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову і поточну.
Зауважимо, що на Україні такий поділ дебіторської заборгованості є
обов’язковим. В той же час думка вітчизняних фахівців щодо поділу
дебіторської заборгованості на довгострокову і поточну не є однозначною.
З точки зору одних [1] такий поділ є важливим інструментом фінансового
аналізу, з точки зору інших [2] – класифікація дебіторської заборгованості,
як і будь-яка інша класифікація, є умовною, а отже, не є необхідною.
Останнім часом поширюється думка про те, що доцільно надати
підприємствам право самостійно приймати рішення про необхідність
диференційованого відображення у звіті довгострокової і поточної
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заборгованості, як це передбачено в практиці країн із ринковою
економікою.
На наш погляд, обов’язковість класифікації дебіторської
заборгованості за нормальним операційним циклом є об’єктивно
необхідною з огляду на важливість такої інформації для обґрунтування
висновків фінансового аналізу, а відповідно для розробки ефективних
управлінських рішень.
Національними стандартами бухгалтерского обліку передбачено
вживання замість терміна «короткострокова дебіторська заборгованість»
поняття «поточна дебіторська заборгованість». При цьому поточну
дебіторська заборгованість визначено як суму дебіторської заборгованості,
яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена
протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Така класифікація статей дебіторської заборгованості в балансі
враховує рівень ліквідності активів та є корисною для користувачів
фінансової звітності щодо оцінки фінансового стану підприємства,
оскільки надає повнішу інформацію про рівень дебіторської
заборгованості й можливість перетворення фінансових зобов’язань у
грошові активи.
Важливе управлінське значення має поділ заборгованості за
термінами погашення. Доцільно за реальним строком погашення поділяти
дебіторську заборгованість на термінову, прострочену і відстрочену, що
знаходить відображення в обліку на відповідних аналітичних рахунках, де
контролюється термін виконання договорів.
Згідно з П(С)БО 10, якщо у підприємства є сумніви щодо
своєчасності оплати дебіторської заборгованості, то така заборгованість
вважається сумнівною.
Класифікація дебіторської заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за
строками її погашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для
кожної групи. Коефіцієнт сумнівності встановлюється підприємством,
виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, послуги за попередні звітні періоди. Коефіцієнт
сумнівності, як правило, зростає зі збільшенням строків непогашення
дебіторської заборгованості [6].
Отже, у сучасній практиці фінансового менеджменту в Україні
управління дебіторською заборгованістю є одним з найважливіших і
водночас складних елементів управління оборотними активами.
Порушення нормального циклічного процесу її утворення та погашення
може бути не тільки причиною виникнення проблем для підприємств
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(зниження рентабельності активів, втрата їх ліквідності), а й спричинити
розвиток глобальної кризи неплатежів в економіці країни [6]. Тому
політика управління дебіторською заборгованістю, насамперед, повинна
націлюватись на розширення обсягів реалізації при оптимізації її розміру і
своєчасному погашенні.
Початковим етапом формування політики управління дебіторською
заборгованістю підприємства є її аналіз. Основне завдання цього аналізу –
оцінка рівня і складу дебіторської заборгованістю підприємства, а також
ефективності інвестування в неї фінансових коштів.
Рівень дебіторської заборгованості визначається багатьма
факторами, серед яких основними є вид продукції; місткість ринку;
ступінь насиченості ринку даною продукцією; прийнята на підприємстві
схема розрахунків [8].
Після загального ознайомлення із структурою дебіторської
заборгованості необхідно дати оцінку щодо реальної її вартості,
вірогідності повернення, оскільки не вся заборгованість може бути
стягнена з дебіторів. Вірогідність повернення дебіторської заборгованості
визначається за досвідом минулих років з врахуванням зміни умов
господарювання, що мали місце за поточний період, оскільки минулий
досвід може бути неадекватною мірою майбутніх збитків.
На другому етапі аналізу визначається середній період інкасації
дебіторської заборгованості і кількість її обертів за період, що
аналізується. Ці показники характеризують швидкість, з якою
заборгованість перетворюється в кошти, тобто ліквідність і оборотність
сум в розрахунках з дебіторами. При визначенні показників оборотності
до уваги беруться лише ті суми по дебіторах, що мають пряме відношення
до обсягів реалізації продукції [3].
Швидкість обороту показує, скільки разів заборгованість
утворюється і надходить підприємству за період, що аналізується, або
скільки разів протягом аналізованого періоду обсяги надходження від
реалізації можуть вмістити в собі середній залишок боргових прав.
Якість дебіторської заборгованості визначає її оборотність: чим
краще якість дебіторської заборгованості, тим вище її ліквідність і
ефективніше використання оборотних активів підприємства.
Отже, третій етап аналізу оцінює склад дебіторської заборгованості
підприємства за окремими її «віковими групами», тобто по відповідним
періодам її інкасації. Наявність такої інформації за тривалий період
інкасації дозволяє виявити як загальні тенденції розрахункової
дисципліни, так і конкретних покупців, які найчастіше потрапляють у
число ненадійних платників.
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На четвертому етапі аналізу докладно розглядається склад
простроченої дебіторської заборгованості, виділяють сумнівну та
безнадійну заборгованість.
Таким чином, аналіз дебіторської заборгованості передбачає
всебічну оцінку її динаміки, структури, якості та ефективності
використання, що дозволяє обґрунтувати управлінські рішення щодо
розробки та коригування відповідних параметрів кредитної політики
підприємства.
З врахуванням змісту та значення дебіторської заборгованості в
господарській діяльності підприємства, основними завданнями управління
нею є:
- недопущення неплатежів покупцями і утворення простроченої
дебіторської заборгованості;
- розробка чіткої стратегії і тактики комерційного кредитування і
впровадження в практику роботи підприємства методики забезпечення
ефективної політики реалізації продукції;
- прогнозування і забезпечення своєчасного надходження
дебіторської заборгованості;
- постійний наскрізний аналіз дебіторської заборгованості.
Цілеспрямований процес управління дебіторською заборгованістю
реалізується на основі попередньо визначеної відповідної політики, тобто
сукупності стратегічних та тактичних рішень щодо досягнення бажаного
результату.
Політика управління дебіторською заборгованістю, являє собою
частину загальної політики управління оборотними активами та
маркетингової політики підприємства, яка направлена на розширення
обсягу реалізації продукції і оптимізації загального розміру дебіторської
заборгованості та забезпечення її своєчасної інкасації.
Формування політики управління дебіторською заборгованістю
підприємства може здійснюватися за наступною схемою (рис. 1).
Принциповий підхід до здійснення управління дебіторською
заборгованістю з позиції співвідношення рівня доходності і ризику
кредитної діяльності підприємства характеризує тип кредитної політики.
При розрахунку суми інвестицій в дебіторську заборгованість
необхідно враховувати планований обсяг реалізації продукції в кредит;
середній період наданої відстрочки платежу за окремими формами
кредиту; середній період відстрочки платежу, виходячи із господарської
практики; коефіцієнт відношення собівартості і ціни реалізованої в кредит
продукції.
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Етапи формування політики управління дебіторською заборгованістю
1. Формування принципів кредитної політики у відношенні до
покупців продукції
2. Визначення можливої суми фінансових ресурсів, які
інвестуються в дебіторську заборгованість
3. Формування системи кредитних умов
4. Формування стандартів оцінки покупців та диференціація
умов надання кредиту
5. Формування процедури інкасації дебіторської заборгованості
6. Забезпечення використання на підприємстві сучасних форм
рефінансування дебіторської заборгованості
7. Побудова ефективних систем контролю за своєчасною
інкасацією дебіторська заборгованість
Рис. 1. Основні етапи формування політики управління
дебіторською заборгованістю підприємства
Якщо фінансові можливості підприємства не дозволяють
інвестувати розраховану суму коштів в повному обсязі, то при незмінних
умовах кредитування повинна бути відповідно скорегована планова сума
реалізації продукції в кредит.
В діючій процедурі інкасації дебіторської заборгованості
підприємством повинні бути передбаченні: строки і форми попереднього і
наступного нагадування покупцям про дату платежів; можливість і умови
пролонгації боргу за наданим кредитом; умови порушення справи про
банкрутства неспроможних дебіторів.
Розвиток ринкових відносин і інфраструктури фінансового ринку
дозволяє використовувати в практиці фінансового менеджменту ряд нових
форм управління дебіторською заборгованістю – її рефінансування, тобто
прискорення переводу в інші форми оборотних активів підприємства
(грошові засоби і високоліквідні короткострокові цінні паперами).
Основні форми рефінансування дебіторської заборгованості – факторинг;
урахування векселів, виданих покупцями продукції; форфейтенг.
Побудова ефективної системи контролю за рухом і інкасацією
дебіторської заборгованості організується в рамках загальної системи
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фінансового контролю на підприємстві як самостійний його блок. Одним
із видів таких систем є «Система АВС-контролю» стосовно портфелю
дебіторської заборгованості підприємства. До категорії «А» включаються
найбільш великі і сумнівний види дебіторської заборгованості; в
категорію «В» – кредити середніх розмірів; в категорію «С» – ті види
дебіторської заборгованості, що не здійснює вагомого впливу на
результати фінансової діяльності підприємства [4].
Висновки. Таким чином, управління дебіторською заборгованістю
це складний процес, успішна реалізація якого залежить від якості
виконання кожного окремого його етапу. При цьому зміст такого
управління та його інструментарій визначаються обраним типом
кредитної політики підприємства. Визначаючи тип кредитної політики,
слід мати на увазі, що консервативний її варіант негативно впливає на
зростання обсягу операційної діяльності підприємства і формування
стійких комерційних зв’язків. В той же час агресивний її варіант може
призвести до надмірного відволікання фінансових коштів, знизити рівень
платоспроможності підприємства, викликати згодом значні витрати із
стягнення боргів, а в кінцевому результаті знизити рентабельність
оборотних активів і капіталу.
З метою скорочення розміру вже існуючої дебіторської
заборгованості необхідно проводити її інвентаризацію, оцінювати
ймовірність її стягнення і розробляти найбільш ефективні в кожному
конкретному випадку заходи інкасації. Всі ці процедури передбачають
попередній аналіз дебіторської заборгованості та оцінку впливу кредитної
політики на фінансовий стан підприємства.
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ПРОБЛЕМИ ПРОТИРІЧЧЯ
ФІНАНСОВОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКІВ,
ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ ДО НЕВИПРАВДАНИХ ВТРАТ
ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ
В статті сформульовано проблему протиріччя між податковим та фінансовим
обліками, підкреслено ризики, що виникають на підприємстві у зв’язку з нею.
Ключові слова: принципи оподаткування, податкова різниця, ризики відтоку
грошових потоків.
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PROBLEMS OF THE CONTRADICTION BETWEEN
FINANCIAL AND TAX ACCOUNTS WHICH LEAD
TO UNJUSTIFIED LOSSES OF MONEY
We formulated the problem of contradiction between tax and financial accounts in the
article. Also we underlined risks which arise at the enterprise and that are connected with this
problem.
Key words: taxation principle, tax difference, risks of outflow of cash flows.

Бардюкова А. А., Бровко Н. И., Фисай Е. С.
ПРОБЛЕМЫ ПРОТЕВОРЕЧИЯ
ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА,
КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С НЕОПРАВДАННЫМИ ПОТЕРЯМИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В статье сформулирована проблема противоречия между налоговым и финансовым
учетами, подчеркнуты риски, которые возникают на предприятии в связи с ней.
Ключевые слова: принципы налогообложения, налоговая разница, риски оттока
денежных потоков.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Фінансовий стан
підприємства є визначальною характеристикою його ділової активності і
надійності, гарантом ефективної реалізації економічних інтересів як
самого підприємства, так і його партнерів. Фінансовий стан підприємства
Бардюкова А.О., Бровко Н.І., Фісай Є.С.

51

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

виявляється в його платоспроможності, у здатності вчасно задовольняти
платіжні вимоги кредиторів, виплачувати заробітну плату працівникам,
вносити платежі до бюджету. Тому чим більший прибуток від діяльності,
тим більший податок та тим більший відтік грошових засобів. Це
призводить до свідомого заниження прибутку за допомогою підвищення
витрат за рахунок матеріальних витрат. Проблема виникає тоді коли
прибуток менший, що це призводить до заниженого інтересу інвесторів зі
сторони фінансового обліку. Бухгалтерський і податковий облік
ґрунтуються на однакових первинних документах – існує різниця лише
між методами обліку доходів і витрат. Цим і зумовлена різниця між
бухгалтерським та податковим обліком прибутку. Тема прибутку в
бухгалтерському та податковому обліку залишається відкритою.
Незважаючи на всі спроби об’єднати два види обліку, вони все одно
продовжують існувати окремо.
Актуальність статті зумовлена також тим, що фінансовий облік з
однієї сторони та податковий облік з іншої дещо суперечать один одному.
Як було зазначено з одного боку підприємці вважають за потрібне
викривити фінансову інформацію для заниження сплачуваного податку, а
з іншого боку їм вкрай необхідно для залучення нового капіталу показати
свою платоспроможність і гарні результати роботи. Але найважливішім на
нашу думку є те, що навіть якщо підприємство об’єктивно, цілісно та
правильно відображає свої доходи та витрати, він все одно може стикатися
з проблемою виникнення податкових різниць, які впливають на його
платоспроможність.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Це питання розглядали такі вчені: М. Білуха [1], Ф. Бутинець
[2], В.А. Гавриленко [3], М. Лучко [4], С. Голов, Н. Ткаченко [5],
П. Хомин, О. Лишиленко та ін.
Цілі статті: визначити проблему протиріччя між податковим та
фінансовим обліками, підкреслено ризики, що виникають на підприємстві
у зв’язку з нею.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Відповідно до
Податкового кодексу України податкова різниця – це різниця, яка виникає
між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або
міжнародними стандартами фінансової звітності, та доходами і витратами,
визначеними згідно з розділом III цього Кодексу. Постійна податкова
різниця – це податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та не
анулюється в наступних звітних податкових періодах, а тимчасова
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податкова різниця – це податкова різниця, яка виникає у звітному періоді
та анулюється в наступних звітних податкових періодах.
Згідно з Положенням бухгалтерського обліку «Податкові різниці»,
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2011 №27
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.02.2011 р. за
№212/18950, тимчасова податкова різниця – різниця між оцінкою активу
або зобов’язання за даними фінансової звітності та податковою базою
цього активу або зобов’язання відповідно. Відповідно до пункту 4
Положення (стандарту) 17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 28.12.2000 №353, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.01.2001 за №47/5238, поточний податок
на прибуток і відстрочений податок на прибуток (відстрочені податкові
зобов’язання, відстрочені податкові активи) визнаються витратами або
доходом у Звіті про фінансові результати, крім податку на прибуток, що
нарахований внаслідок дооцінки активів та інших господарських операцій,
які відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
відображаються збільшенням власного капіталу.
Відповідно до нормативно-правових положень, формуємо думку
про те, що проблема не в перетіканні грошей в іншу категорію активів, а в
тому, що, з одного боку, ця категорія грошових коштів належить до
неліквідних засобів, а з іншого – гроші в цій категорії – номінальні, а
«живі» гроші відійшли до держави безповоротно. У Податковому кодексі
враховано
більшість
пропозицій
вчених
щодо
наближення
бухгалтерського обліку та податкових розрахунків: відмінено поняття
«валовий дохід» та «валові витрати», відмінено правило першої події,
групи основних фондів визначаються відповідно до класифікації основних
засобів у бухгалтерському обліку тощо. Відповідно до таких змін змінився
й порядок визначення бази оподаткування податком на прибуток,
порівняння порядку визначення прибутку до оподаткування за чинним
Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та
введеного в дію з 1 січня 2011 р. Податкового кодексу України наведено
на рис. 1.
Як видно з рис. 1, підхід до визначення податку на прибуток у
Податковому кодексі не відрізняється від підходу, який використовується
відповідно до положень Закону України «Про оподаткування прибутку
підприємств», проте змінились умови визнання доходів та витрат.
Так, згідно зі ст. 137 дохід від реалізації товарів визнається за датою
переходу покупцеві права власності на такий товар, а датою одержання
доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є
звітний період, у якому такі доходи визнаються згідно із цією статтею,
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незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань) [6].
Тобто доходи, одержані від здійснення діяльності, ураховуються
відповідно до правил бухгалтерського обліку. Що ж до витрат, то згідно зі
ст. 138 до витрат включаються собівартість реалізованих товарів
(виконаних робіт, наданих послуг), інші операційні витрати та інші
витрати. Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів,
виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного
періоду, у якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних
робіт, наданих послуг [6].

Рис. 1. Алгоритм розрахунку бази оподаткування податком на
прибуток [7, с. 188]
Якщо уважно переглянути положення Податкового кодексу, то
витрати також визнаються за правилами бухгалтерського обліку крім двох
важливих складових – витрат, які викликатимуть утворення податкових
різниць (табл. 1):
54

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

Таблиця 1
Витрати, що зумовлюють створення податкових різниць
сутність
вплив

1) витрати, які не враховуються
при обчисленні об’єкта
оподаткування
відмінність у бухгалтерському
обліку та податкових розрахунках
дорівнюватиме сумі витрат, які
відображаються в
бухгалтерському обліку, але не
враховуються в податкових
розрахунках

2) витрати подвійного
призначення
різниця дорівнюватиме
частині таких витрат, які за
встановленими нормами не
підлягають включенню до
витрат, що враховуються при
обчисленні об’єкта
оподаткування

Зазначимо, що, на нашу думку, наявність податкових різниць не дає
можливості об’єктивно оцінити стан активів та зобов’язань підприємства
на певну дату, оскільки за своєю суттю відстрочені податкові активи є
дебіторською заборгованістю держави перед підприємством, бо
нараховуються при перевищенні суми податку на прибуток, розрахованої
за правилами податкових розрахунків над сумою, розрахованою в
бухгалтерському обліку, але ж ніякого відшкодування насправді з
державного бюджету не відбувається. Аналогічно завищують
заборгованість підприємства перед державним бюджетом відстрочені
податкові зобов’язання, які виникають при перевищенні суми податку на
прибуток, розрахованого в бухгалтерському обліку над сумою,
розрахованою за податковим законодавством. На нашу думку, дану
проблему можна вирішити також шляхом розробки єдиної методики
визначення фінансового результату та відображення в обліку податку на
прибуток.
Але найголовнішою проблемою виникнення саме відстрочених
податкових активів є відтік грошових – тобто оборотних – засобів саме в
ці активи. За суттю, підприємство ніби і має активи – але не може ними
розпорядитися, що призводить насамперед до того, що не вистачає
оборотних коштів, що знижує платоспроможність і рентабельність
підприємства та погіршує його стан вцілому. Слід зазначити, що
відстрочені податкові активи не мають затверджений механізм списання, а
це також впливає на платоспроможність підприємства. Ризики для
підприємства пов’язані з недоліком чи надлишком оборотних коштів
(табл. 2).
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Ризики, що виникають у підприємства
Видатки й ризики,
пов’язані з недоліком
оборотних коштів
Затримки в постачанні сировини й
матеріалів і як наслідок збільшення
тривалості виробничого циклу та
зростання витрат
Зниження обсягів продажу через
недостатні запаси готової продукції
Додаткові витрати на вирішення
питань фінансування

Таблиця 2

Видатки й ризики,
пов’язані з надлишком
оборотних коштів
Запаси можуть зіпсуватися фізично або
морально застаріти
Зростання видатків на зберігання надлишків
запасів
Боржники можуть відмовитися платити або
збанкрутувати
Банки, у яких зберігаються кошти, можуть
збанкрутувати
Більш високий обсяг товарно-матеріальних
запасів і готової продукції збільшує податок
на майно
Інфляція може значно зменшити реальну
вартість дебіторської заборгованості й
коштів

Висновки. Фінансове становище організації перебуває в
безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти, вкладені в
активи, перетворюються в реальні гроші. Збільшення частки неплатежів
ускладнює ритмічну діяльність організації і веде до збільшення
дебіторської заборгованості. Зайве відволікання коштів у виробничі
запаси, незавершене виробництво, готову продукцію та інші активи
призводить до «замороження» ресурсів і неефективному використанню
оборотного капіталу. Як бачимо, фінансовий та податковий облік
суперечать один одному, тому необхідною складовою їх зрівняння
виступає
управлінський
облік.
Найважливішими
елементами
управлінського обліку є планування і контроль, вони дозволяють якомога
більше мінімізувати ризики для підприємства. При плануванні можливо
збалансувати різниці, які виникають, шляхом продуманої політики
підприємства щодо реалізації товарів, послуг, отриманні запасів та інших
впливаючих на прибуток чинників, що призведе до покращення
фінансового стану, зростання ділової активності і платоспроможності.
Контроль необхідний для того, щоб вловити відхилення від запланованих
показників і здійснити виправлення, не допустити відтік грошових коштів
і забезпечити високий рівень самофінансування.
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ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ
У статті проаналізовано поняття бюджетування, як методу управлінського обліку,
розглянуті основні принципи бюджетування, обґрунтоване відображення бюджетування у
звітності.
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Bezverhnia Yu.
BUDGETING AS A METHOD OF MANAGEMENT ACCOUNTING
AND ITS IN THE REPORTING
In clause the concept of the budgeting as method of the management account is analysed,
the basic principles of the budgeting are considered; the display of the budgeting in the reporting is
proved.
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Безверхня Ю.В.
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ
В статье проанализировано понятие бюджетирования, как метод управленческого
учета, рассмотрены основные принципы бюджетирования, обосновано отображение
бюджетирования в отчетности.
Безверхня Ю.В.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Успішна
реалізація завдань управління підприємством у системі ринкових відносин
вимагає від керівників, менеджерів і організаторів виробництва не тільки
високої компетентності та досвіду, але й уміння відреагувати як на
динамічні зовнішні умови розвитку економічних процесів, так і на зміну
режиму функціонування підприємства, пов’язану зі змінами
номенклатури й обсягу виробництва продукції, структурними
перебудовами тощо. Застосування методів управлінського обліку є
важливим кроком у складній проблемі планування діяльності
підприємства. Одним з таких методів є бюджетування, але його
застосування у вітчизняній практиці викликає багато питань, що
обумовлює актуальність даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у дослідження теоретичних та практичних
аспектів управлінського обліку, а також бюджетування, внесли вітчизняні
науковці: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Л.М. Кіндрацька, В.В. Сопко,
В.С. Лень та ін. Проте, незважаючи на наявність численних різноманітних
досліджень, питання ефективної системи управлінського обліку, у тому
числі бюджетування та відображення його у звітності залишаються
актуальними і потребують подальшого наукового вирішення.
Цілі статті. Метою даної статті є аналіз бюджетування як одного з
методів управлінського обліку та можливостей відображення його у
звітності.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Бюджетування як
метод управлінського обліку, використовує облік за центрами
відповідальності. Подібний облік розкриває роль людського фактору в
управлінні та використанні бюджетів.
Керівництво підприємства розробляє організаційну структуру та
визначає відповідальність підрозділів і осіб, відповідальних за їхню
роботу. Організаційна структура встановлює ієрархічну градацію, де
нижчестоящий менеджер звітує про здійснену роботу перед
вищестоящим. Кожен менеджер є центром відповідальності. Центр
відповідальності – це сегмент підприємства, менеджери якого
відповідальні за певну ділянку робіт. Облік відповідальності – це система,
що оцінює плани та дії за кожним центром відповідальності.
Найпоширеніші наступні типи центрів відповідальності [1, c. 58]:
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- центр витрат – звітує тільки за витрати;
- центр продажів – звітує тільки за виторг;
- центр прибутку – звітує як за витрати, так і за забезпечення
виторгу;
- центр інвестицій – звітує за витрати, виторг і інвестиції.
Облік за центрами відповідальності базується на принципі
бюджетування. Бюджет – це кількісне вираження плану, інструмент
координації та контролю за його виконанням. Бюджети можуть бути
складені як для підприємства у цілому, так і для його підрозділів.
Основний бюджет охоплює виробництво, реалізацію, розподіл і
фінансування. Тут у кількісному вираженні розглядаються майбутній
прибуток, грошовий потік і підтримуючі плани. Складання бюджетів
спонукує планувати, виробляти контрольні критерії та поліпшувати
координацію. Бюджетний цикл звичайно включає наступні етапи [2]:
- планування діяльності підприємства у цілому та по його
підрозділах;
- розробка проекту бюджету;
- прорахунок варіантів плану, внесення коректив;
- остаточне планування, проектування зворотного зв’язку й
урахування мінливих умов.
У процесі бюджетування виділяються такі стратегічні аспекти, як
ресурси підприємства, поводження конкурентів і, особливо, поточна та
проектована ринкова кон’юнктура. Кількісне вираження планів,
складених після проведення стратегічного аналізу, називається бюджетом.
Порядок кроків може варіюватися [1, с.73]. Наприклад:
- проводиться аналіз стратегічних аспектів;
- розробляються плани,
- формуються бюджети.
Але можливий варіант, коли ключові бюджети та проекти планів
доходів і витрат використовують як старт для прийняття стратегічних
рішень.
Бюджетування, як елемент планування сприяє комунікації та
координації структурних підрозділів підприємства. Координація – це
урахування та балансування всіх факторів виробництва по цехах і
функціональних відділах з метою досягнення підприємством намічених
цілей. Концепція координації припускає, що служба постачання інтегрує
свої плани з виробничими потребами, а служба керування виробництвом
використовує бюджет продажів для планування потреб у персоналі та
використанні обладнання [3, с. 184].
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Бюджети сприяють координації наступним шляхом:
- наявністю добре складеного плану, оскільки виконавцям
доводиться погоджувати взаємини між окремими операціями та
підприємством у цілому;
- розширенням мислення окремих керівників, що допомагає
усунути вузькопрофесійні погляди спеціалістів;
- виявленням слабких ланок в організаційній структурі, проблем
комунікації, закріпленні відповідальності виконавців.
Управління на основі бюджетів не повинне бути занадто твердим.
Менеджер повинен зіставляти свої витрати із планованою величиною, але
якщо необхідно зробити додаткові витрати, пов’язані з поліпшенням
роботи підрозділу, то бюджет повинен бути досить гнучким для
ухвалення оптимального рішення у виконанні тієї або іншої роботи.
Зрештою менеджер повинен мати можливість запросити у керівництва
дозвіл на здійснення додаткових витрат.
Періодичність складання бюджетів може бути різноманітною й
охоплює період від одного року (або менш) до десяти та більше років.
Багато компаній використовують бюджетування як невід’ємну частину
довгострокового планування. Але звичайно період бюджетування
становить один рік. Річний бюджет часто розбивається за кварталами,
причому перший з них – по місяцях. Протягом року бюджет коректується
у зв’язку з появою нової інформації. У західній практиці дуже широко
застосовуються безперервні або ковзні бюджети (contіnuous budgets), коли
в міру того, як закінчується місяць або квартал, до бюджету додається
новий. Цим забезпечується безперервне річне планування. Вибір періоду
бюджетування залежить від бюджетних даних і потреб підприємства [4,
с. 269].
Таким чином, необхідно розробити безліч підтримуючих бюджетів.
Більшу частину займають елементи оперативного бюджетування, які
фокусуються у проектному звіті про фінансові результати. Інша частина
основного бюджету відведена для фінансового управління. Вона включає
бюджет капіталу, грошовий бюджет, проект балансу та проект бюджету
грошового потоку. Так, наприклад, витрати по відсотках у проекті звіту по
фінансової результати впливають на проект бюджету грошового потоку.
Процес складання основного бюджету є основою для прийняття
рішень керівництвом підприємства, включаючи ціноутворення,
установлення графіка виробництва, капіталовкладень, досліджень,
перспектив розвитку, кадрової політики тощо [5, с. 111].
Попередньо вивчаються всі істотні фактори, очікувані витрати як
прямі, так і непрямі. На основі зазначених даних складається
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адміністративний бюджет на планований рік, включаючи наступні
пункти: бюджет продажів, бюджет виробництва у натуральних одиницях,
бюджет матеріалів, бюджет робочого часу, кошторис виробничих
накладних витрат, бюджет запасів на кінець періоду, бюджет виробничої
собівартості, кошторис комерційних і адміністративних витрат [3, с. 213].
За суттю, процес створення основного бюджету – це підготовка
планових таблиць, показників фінансової діяльності. У результаті цього
процесу виявляються основні непогодженості планових показників,
перевищення витрат над можливим їхнім покриттям, зрештою, місця
виникнення майбутніх збитків.
Проект звіту про фінансові результати – кульмінаційний у системі
приватних бюджетів. У західній практиці більшість організацій мають
стандарти по складанню бюджету, які містять інструкції та схеми
організаційних потоків. У більшості випадків використовується програмне
забезпечення для прискорення процесу бюджетування.
Основний бюджет може бути представлений як планова модель
підприємства. Як тільки проект бюджету підготовлено, починається його
уточнення у зв’язку зі зміною зовнішніх і внутрішніх умов. За допомогою
проекту бюджету здійснюється прорахунок ефективності різних
управлінських рішень. Тут значну допомогу та зниження трудових затрат
при розрахунках робить застосування комп’ютерної техніки.
Інформаційна модель фінансового планування базується на
основному бюджеті та включає математичні формули, що визначають
взаємозв’язки між показниками, а також урахування впливу зовнішніх і
внутрішніх факторів, що позначаються на прийнятті рішень.
Використання цільових систем планування не викликає сумнівів.
При впровадженні комплексної моделі, що охоплює всі сторони
діяльності, крім витрат, необхідно враховувати ймовірність результатів
прогнозу.
Метод обліку за центрами відповідальності припускає зворотний
потік інформації від центра відповідальності і далі за ієрархією.
Інформаційний потік простежується у місячному звіті від нижчестоящої
ланки відповідальності з накопиченням звітних даних на кожному
вищестоящому рівні. Причому, керівником підрозділу звіт заповнюється
тільки по тим статтям, які він контролює та на які він може безпосередньо
впливати.
У звітах наводяться дані бюджету та відхилення, оскільки на них
акцентується увага керівників. Така форма звіту ілюструє управління за
відхиленнями.
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Розповсюдженою також є форма звіту із трьома графами, де у
третій показується відхилення результатів поточного року від
попереднього.
Однак ми вважаємо більш доцільною розгорнуту форму звіту, де
поряд із показниками бюджету за місяць і наростаючий підсумок
наводяться фактичні дані, абсолютні відхилення та виводяться відносні
відхилення у відсотках. Така форма звіту містить мікролінійний аналіз за
усіма статтями витрат.
Висновки. Роль бюджетування у діяльності підприємств
насамперед полягає у тому, що воно сприяє росту ефективності
використання ресурсів та витрат. Ця задача бюджетування є
першочерговою, оскільки визначає ефективність діяльності, використання
ресурсів і витрат та відбувається їх порівняння із досягнутим результатом
у попередньому періоді. Застосування методів управлінського аналізу
дозволить правильно прогнозувати майбутні бюджети. Саме тому дуже
важливо правильне та аргументоване відображення динаміки планових і
фактичних витрат у звітності.
1. Лень В. С. Управлінський облік [Текст]: Навч. посібн. / В.С.Лень. – К., 2006. – 162 с.
2. Петришина Я.О. Етапи бюджетування в системі фінансового управління підприємством
[Текст] / Я.О. Петришина // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://udau.edu.ua/
library.php?pid=1076.
3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібн. [Текст] /
Ф.Ф.Бутинець, Л.В.Чижевська, Н.В.Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2006. – 448 с.
4. Вербовецька С. Г. Принципи бюджетування підприємства [Текст] / С. Г.Вербовецька //
Зб. наук. пр. «Економічний простір». – 2008. – №19. – С. 267–273.
5. Барабаш Ю.О. Необхідність бюджетування на підприємстві [Текст] / Ю.О.Барабаш //
Вісник Хмельницького національного університету. – Серія «Економічні науки». – 2007. –
№3. – Т.1. – С. 110–112.

УДК 332.2.021.8
Бєсєда О.Л.
Дніпропетровський державний аграрний університет
СПЕЦИФІКА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Розглядається необхідність створення земельного ринку в Україні, умови його
існування та специфічні властивості землі як товару.

Бєсєда О.Л.

62

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

Ключові слова: земельний ринок, власність на землю, земельна ділянка, товар,
особливості землі як товару.

Beseda O.
SPECIFIC LAND RESOURCES
IN MAKING MANAGEMENT DECISIONS
The necessity of landed market creation is examined for Ukraine, terms of his existence
and specific properties of earth as to the commodity.
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СПЕЦИФИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Рассматривается необходимость создания земельного рынка в Украине, условия его
существования и специфические свойства земли как товара.
Ключевые слова: земельный рынок, собственность на землю, земельный участок,
товар, особенности земли как товара.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Світова практика
дає багатий арсенал механізмів удосконалення земельних відносин. Їх
безпосереднє застосування в нашій країні є неможливим з цілого ряду
причин соціально-економічного характеру і через менталітет українського
народу. Водночас, урахування досвіду провідних країн є вкрай необхідним
і доцільним. Цей досвід полягає в системному підході до реформування
аграрної сфери, зокрема: надання суб’єктам господарювання правової
підтримки удосконалення інституціональних засад земельних відносин,
державна ресурсна підтримка агарних товаровиробників, оптимізація
розмірів господарських структур, державне регулювання земельного
обігу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблема формування ринку землі в Україні та перетворення
земельних ділянок в товар відображена в працях багатьох вітчизняних
учених-економістів, серед яких варто виділити В. Андрійчука, М. Богіра,
Р. Вигівську, П. Онищенка, А.Попова, М.Тонюка, В. Савчука, О. Шпичака
та ін. Проте наукові дослідження дане питання досі не вирішили, воно і
надалі потребує доповнень з врахуванням нових обставин
господарювання.
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Цілі статті. Метою даної статті є аналіз необхідності розвитку
земельного ринку в Україні та визначення специфічних властивостей
землі як товару.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Необхідність
запровадження повноцінного ринку земель зумовлена реаліями
сьогодення. Воно певною мірою підготовлене попередніми етапами
здійснення земельної реформи. Легальний та регульований рух власності
на землі сільськогосподарського призначення створить кращі можливості
для аграрних товаровиробників для раціоналізації їх землекористування та
кредитування. Земельний ринок посилить зацікавленість землевласників у
примноженні продуктивної сили землі, що й було визначено кінцевою
метою проведення земельної реформи.
Ринок земель – це останній пріоритет в володінні, користуванні та
розпорядженні своїм правом власності, гарантованим державою. Сьогодні
всі власники земельних часток (паїв) та земельних ділянок сподіваються
на те, що держава зробить правильний виважений крок, щоб ми з вами не
загубили найбільше національне багатство країни – землю, що перебуває
під особливою охороною держави, говорить нам стаття 1 Земельного
кодексу України. Також всі розуміють, що це один з останніх ресурсів,
який може використовувати держава на користь українського народу і
української економіки. Земля як власність, земля як товар, земля як єдине
джерело доходів багатьох наших громадян 1 .
Конституція України однозначно проголошує землю об’єктом права
власності українського народу (ст. 13). З іншого боку, спеціально
наголошено: земля є основним національним багатством, що перебуває
під особливою охороною держави (ст. 14) 2 . Уважно придивившись до
тих змін і новацій, які вніс у земельні відносини Земельний кодекс,
можемо побачити, що:
- земля поступово перестає бути об’єктом права власності народу, а
стає об’єктом права власності фізичних і в перспективі – юридичних осіб;
- держава не розробила засобів «особливої охорони» землі, понад
те, успішно проштовхують спроби перетворити землю на звичайний
товар.
Це конституційне положення закріплено і в Земельному кодексі
України, прийнятому 25 жовтня 2001 р. та введеному в дію з 1 січня 2002
р. Воно має принципово важливе значення для врегулювання земельних
відносин.
Таким чином з ринком землі слід діяти обережно, раціонально та з
думкою про майбутнє.
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Базовими умовами існування ринку є 3 :
- приватна власність на засоби виробництва, зокрема на землю;
- економічна свобода підприємництва, тобто наявність суб’єктів, що
є економічно та юридично незалежними, можуть вступати в рівноправні
партнерські відносини з приводу купівлі-продажу товарів, в т.ч. і землі;
- конкуренція, яка надає усім суб’єктам ринкових відносин
можливість здійснення вільної підприємницької діяльності;
- вільне ціноутворення на основі попиту, пропозиції та конкуренції,
що сприяє поєднанню інтересів суб’єктів ринку;
- наявність розвиненої інфраструктури ринку;
- обмежена регулююча роль держави.
Реформування відносин власності на землю та форм її реалізації
створило необхідні умови для становлення і функціонування ринку землі
в Україні. В ринковій економіці земля, як і будь-який інший засіб
виробництва, є товаром, має ціну, купується і продається, користування
нею платне, усі операції із земельними ділянками здійснюються з
урахуванням її вартості.
Запровадження ринку земель в Україні полягає головним чином в
тому, щоб не обезземелити Україну та її громадян, не виснажити і не
втратити українські села, а винести ринок на рівень належного
нормативно-правового забезпечення, захистити всі права та скерувати на
виконання всіх обов’язків учасників правових відносин 1 .
Необхідність
перетворення
земель
сільськогосподарського
призначення в товар обґрунтовується відсутністю можливості продавати і
купувати землю громадянами, які мають земельні ділянки в приватній
власності, що порушує їх права. Окрім того, деякі державні діячі
обґрунтували необхідність перетворення землі у товар тим, що земля вже
купується і продається, але в тіньовому режимі, що купівля-продаж землі
може забезпечити сільське господарство необхідним фінансовим
капіталом.
В ринковій економіці всі фактори виробництва: земля, праця і
капітал повинні функціонувати як товар. Коли той, чи інший ресурс, у
даному випадку земля, виключається з повноцінного товарного обігу, це
призводить до звуження дії законів товарного виробництва і
унеможливлює досягнення повного ефекту від створення нових форм
господарювання на селі ринкового типу.
Термін «земля» можна розглядати в різних аспектах: як об’єкт
природного походження, планету, земну кулю, частину космічної
системи? тощо. Як земна куля (планета), Земля виступає об’єктом
правового регулювання міжнародного права. Землю можна також
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розглядати як середовище проживання людини і суспільства, що охоплює
земну і повітряну оболонку земної кулі, її надра, поверхню і ландшафт,
тваринний і рослинний світ. У цьому значенні земля є об’єктом правового
регулювання (наприклад, екологічного права) 4 .
Зовсім в іншому значенні земля виступає як об’єкт правового
регулювання у земельному праві. В ньому під терміном «земля»
розуміється частина земної поверхні, що розташована над надрами і
називається ґрунтовим шаром у межах території, на яку поширюється
суверенітет держави. Землі у такому значенні притаманні унікальні
властивості, що використовуються людиною і суспільством.
Особливості землі як товару на земельному ринку полягають в
наступному 3 :
- земля включається в економічний оборот, який не має
альтернативи взаємозаміни у багатьох сферах діяльності;
- кількість запропонованих на ринку земельних ділянок обмежена
природою;
- земля є даром природи і не потребує витрат на створення;
- зміна рівня і динаміки цін на землю не впливає на розмір
пропозиції земельних ділянок.
Земельна ділянка як товар має особливі споживчі властивості та
споживчу і ринкову вартість. Споживча вартість відображає вартість
речей для конкретного користування. Ринкова вартість – це найбільш
вірогідна ціна продажу земельної ділянки на відкритому і конкретному
ринку.
Проведені дослідження дозволили сформулювати специфічні
властивості землі як товару:
1. Призначення: багатофункціональне – екологічне, соціальне і
економічне; засіб виробництва, предмет праці; просторовий базис будьякого бізнесу.
2. Форма функціонування у сфері підприємництва: натуральноречова і вартісна.
3. Походження: не відтворювана, природна частина довкілля,
базовий ресурс всіх благ, існує незалежно від волі людей.
4. Ступінь рухомості: абсолютно нерухома, не можна фізично
перемістити в краще місце. Велика залежність ціни від місця
розташування.
5. Довготерміновість господарського кругообігу: безперервне
використання.
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6. Стан споживчої форми в процесі використання: зберігається
натуральна форма протягом всього періоду використання і
невикористання.
7. Зношування в процесі використання: не зношується, не
руйнується, не витрачає своїх корисних властивостей, а поліпшується при
раціональному використанні.
8. Зміни вартості в часі: потенційна вартість не знижується, а
підвищується із-за зростаючого дефіциту її, інформації та інших факторів.
9. Кількість: постійна, не виробляється в натурі.
10. Якість: визначається унікальним місцерозташуванням і
родючістю, яка відновлюється природним шляхом, рельєфом тощо.
11. Взаємозамінність: не може бути замінена ніяким іншим
ресурсом.
12. Здатність обігу на ринку: окремі види земель обмежені або
виключені з господарського обігу.
13. Можливість сервітуту: право обмеженого користування чужою
земельною ділянкою.
14. Формування споживчих якостей: здійснюється силами природи
на протязі тисячоліть, прикладанням праці і капіталу.
15. Особливий спосіб розпорядження землею: землевпорядні дії.
Земля як товар включає в себе одночасно і благо, необхідне
споживачам, і затрати або інвестиції, без яких володіння і користування
земельною ділянкою практично не можливо Ці якості землі проявляються
у виді її корисності, рідкості, обмеженості і капіталу. Якщо земля не була
б обмежена, вона була би безплатною як повітря. Загальні споживчі
цінності землі складають її корисність, а саме можливість використання
земельної ділянки для здійснення визначеної економічної функції
(вирощування сільськогосподарських культур, виробництво промислових
товарів, надання послуг тощо) або особистого користування 5 .
Висновки. У зв’язку з прийняттям нового земельного
законодавства в Україні земля стала об’єктом ринкових відносин. Введено
земельні платежі (податок, орендна плата тощо), які відображають
економічну суть землі як товару та нерухомості. Відповідно, земля як
товар – це об’єкт купівлі-продажу, оренди, застави, що задовольняє
різноманітні потенційні потреби та має окремі якісні та кількісні
характеристики. Залучення земель або прав користування ними в ринкові
відносини стимулює ділову та інвестиційну активність в країні, підвищує
ефективність використання земельної власності.
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Львівська державна фінансова академія
ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
У статті розглянуто зміни у фінансах домогосподарств у умовах світової фінансової
кризи. Визначено тенденції у доходах та видатках домогосподарств. Відмічається надмірна
залежність сімейних бюджетів від соціальних трансфертів держави. З використанням
методу дефлятації витрат домогосподарств встановлено реальні зміни в обсягах придбання
ними продовольчих та непродовольчих товарів у закладах роздрібної торгівлі. Виявлені
зміни в економічній поведінці домогосподарств, а також у структурі їхніх видатків.
Окреслено напрями покращення фінансового стану домогосподарств.
Ключові слова: домогосподарство, фінансова криза, доходи, видатки.

Bitter O.
FINANCE HOUSEHOLDS IN FINANCIAL CRISIS
The article examines changes in household finances in the global financial crisis. Detected
trends in income and expenditure of households. Observed over-dependence on family budgets of
state social transfers. Using the methods household expenditures deflyatatsiyi set real change in the
volume purchase of their food and nonfood products in retail establishments. Identified changes in
the economic behavior of households and the structure of their expenditures. Outlined areas of
improving the financial situation of households.
Key words: household, financial crisis, revenues, expenditures.
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Биттер А.А.
ФИНАНСЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
В статье рассмотрены изменения в финансах домохозяйств в условиях мирового
финансового кризиса. Определены тенденции в доходах и расходах домохозяйств.
Отмечается чрезмерная зависимость семейных бюджетов от социальных трансфертов
государства. С использованием метода дефлятации расходов домохозяйств установлены
реальные изменения в объемах приобретения ими продовольственных и
непродовольственных товаров в учреждениях розничной торговли. Выявлены изменения в
экономическом поведении домохозяйств, а также в структуре их расходов. Очерчены
направления улучшения финансового состояния домохозяйств.
Ключевые слова: домохозяйство, финансовый кризис, доходы, расходы.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими
науковими
чи
практичними
завданнями.
Домогосподарства є однією з найважливіших сфер економіки. Вони є
основними суб’єктами кінцевого використання валового внутрішнього
продукту, в них формується трудовий потенціал суспільства. Успішне
функціонування домогосподарств, високий рівень життя населення є
ознакою сприятливої соціально-економічної ситуації у країні.
У процесі своєї діяльності домогосподарства споживають ринкові
та неринкові продукти та послуги і одночасно постачають на ринок наявні
в їх власності фактори виробництва – землю, працю та капітал.
Формування попиту на продовольчі та непродовольчі товари і послуги
відбувається насамперед у секторі домогосподарств.
Будь-яке домогосподарство відповідно до цілей свого
функціонування в сучасних умовах здійснює певну фінансову діяльність.
Масштаби такої діяльності залежать від соціального та економічного
стану і працелюбності членів домогосподарства, його розмірів та
наполегливості у досягненні цілей свого розвитку. Фінансові можливості
домогосподарств реалізуються через здійснення ними споживчої,
виробничої, постачальницької та заощаджувальної (інвестиційної)
функцій.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню фінансів домогосподарств присвячено немало
праць вітчизняних учених, серед яких слід виділити праці
Карпінського Б.А., Герасименко О.В. [1], Кізими Т.О. [2], Лондара С.Л.,
Терещенко О.В. [3], Юрія С.І. [6] тощо. В них знайшли відображення,
головним чином, теоретичні аспекти формування і використання фінансів
домогосподарств. Однак практичні проблеми, зокрема в умовах
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фінансової кризи, залишаються недостатньо вивченими. Тому їх
дослідженню присвячена ця стаття.
Цілі статті. Мета статті полягає в оцінці впливу світової фінансової
кризи на економічну поведінку домогосподарств та виробленні основних
напрямів підвищення їх купівельної спроможності.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Відповідно до
системи національних рахунків домогосподарства є одним із п’яти
інституційних секторів національної економіки (поряд з нефінансовими та
фінансовими корпораціями, сектором загального державного управління
та некомерційними організаціями). Домогосподарством вважається
невелика групи людей, які проживають в одному помешканні, повністю
або частково об’єднують свої доходи і майно, спільно споживають певні
види товарів і послуг.
Багато вітчизняних вчених вважає недоцільним включення фінансів
домогосподарств до складу фінансової системи країни. Ми не можемо
погодитися з такими поглядами, оскільки ігнорування фінансами
домогосподарств з боку владних структур, яке формується під впливом
теоретичних розробок учених, наносить значну шкоду економіці.
Економічна політика, на нашу думку, повинна ґрунтуватись не лише на
інтересах вітчизняних товаровиробників чи інтересах держави, а,
насамперед, на інтересах домогосподарств. В кінцевому рахунку саме на
основі бюджетів домогосподарств формуються фінанси суб’єктів
господарювання та державні фінанси.
Ми не ставили собі за мету розгляд теоретичних аспектів
досліджуваної проблеми. Тому скористаємося визначенням сутності
фінансів домогосподарств, поданим у статті Юрія С.І. та Кізими Т.О.,
згідно з яким фінанси домогосподарств є сукупністю економічних
відносин, у які вступають домогосподарства та їх окремі учасники, щодо
формування, розподілу й використання фондів коштів [6, с. 9]. У процесі
своєї економічної діяльності домогосподарство формує відповідні грошові
фонди, потрібні для досягнення певних цілей або бере участь у процесі
формування, розподілу й використання грошових фондів держави,
створюваних нею з метою забезпечення суспільних потреб. Лондар С.Л.
та Терещенко О.В. вважають, що фінанси домогосподарств – це
регульовані у визначеному правовому полі за допомогою спеціальних
методів, прийомів та інструментарію потоки коштів через мікрорівневу
систему грошових фондів, які забезпечують функціонування і розвиток
людей як фізичних осіб, їх економічну діяльність з метою придбання
житла, підтримання здоров’я, здобуття освіти, отримання пенсії,
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забезпечення інших аспектів людської діяльності [3, с. 295]. Зауважимо,
що наведені визначення повністю відповідають нашим уявленням.
Економіці нашої країни не вдалося уникнути впливу світової
фінансової кризи. У 2009 р. реальний валовий внутрішній продукт
зменшився порівняно з попереднім роком на 14,8%. У 2010 р. відбулося
певне зростання цього показника (на 4,2% у реальному обчисленні), однак
досягнути передкризового рівня не вдалося.
У такій ситуації помітним стало скорочення фінансових ресурсів
домогосподарств. Так, у 2009 р. реальний наявний доход на одну особу в
Україні склав 1217 грн у місяць, тобто на 8,5% менше ніж у 2008 р.
Середня заробітна плата у 2009 р. знизилася на 9,2% і складала 1906 грн
У жовтні 2009 р. Держкомстатом проведено модульне опитування
10,5 тис. домогосподарств, які брали участь у вибірковому обстеженні
умов їхнього життя, щодо сприйняття населенням ознак бідності та
депривації (позбавлення) за існуючих у суспільстві стандартів [4].
Опитування показало, що наслідки світової фінансово-економічної кризи
та загострення ситуації на ринку праці негативно вплинули на фінанси
домогосподарств. У 2009 р. на 1,3–7 відсоткових пункти зросла питома
вага респондентів, які пов’язували бідність з позбавленнями, викликаними
відсутністю достатніх коштів у домогосподарств. Таку думку висловили
понад 95% опитаних, які вважали ознакою бідності фінансову
неспроможність домогосподарств здійснювати такі дії: не відмовляти собі
в найбільш необхідних недорогих продуктах харчування; оновити за
потребою верхній одяг та взуття для холодної пори року для дорослих
один раз на 5 років; придбати за потребою новий одяг та взуття для дітей;
купити телевізор або холодильник (за їх відсутності); мати житло в
нормальному стані; збільшити наявну житлову площу, що не перевищує 5
кв.м. на особу; своєчасно сплачувати рахунки за житло або послуги з його
утримання; оплачувати послуги лікаря у медичному закладі та призначені
ним обстеження та процедури, життєво необхідну хірургічну операцію
або лікування в стаціонарі (за відсутності таких послуг на безоплатній
основі), купувати ліки та медичне приладдя, призначені лікарем;
забезпечити членам домогосподарства, за необхідності, отримання будьякої професійної освіти.
За оцінками респондентів щодо наявності у них позбавлень у сфері
харчування 11% домогосподарств (у 2007 р. – 9%) повідомили, що не
мали вдосталь коштів для щоденного споживання недорогих продуктів
харчування. Кожне п’яте домогосподарство (у 2007 р. – 16%) через брак
коштів не могли дозволити раз на п’ять років оновити за потребою одяг та
взуття для холодної пори року для дорослих. Залишилася суттєвою частка
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домогосподарств (15%), які повідомили про неможливість забезпечити
нормальні житлові умови у зв’язку з відсутністю коштів. Майже всі
прояви бідності та позбавлення більш поширені серед сільських
мешканців, ніж серед міських.
Домогосподарства ніколи не були і не будуть сторонніми
спостерігачами змін у навколишньому соціально-економічному
середовищі. Вони активно адаптуються до цих змін з тим, щоб якомога
краще забезпечувати досягнутий рівень добробуту та покращувати його у
перспективі. Для цього вони використовують різноманітні стратегії,
зокрема скорочення обсягів та зміну структури споживання продовольчих
і непродовольчих товарів і послуг. Більша частина сільських
домогосподарств у кризових умовах має можливості для нарощування
обсягів виробництва особистих господарствах і підвищення рівня
самозабезпечення продовольством. Окрім того, домогосподарства активно
використовують такі важелі стратегії підтримання рівня доходів, як пошук
додаткової роботи, започаткування власного бізнесу, нарощування обсягів
тіньової діяльності, використання можливостей залучення коштів більш
заможних родичів та коштів з державного бюджету тощо.
Самооцінка домогосподарствами власного фінансового стану є
важливим чинником їх поведінки на споживчому ринку: якщо
переважають оптимістичні настрої, це призводить до пожвавлення
ринкової кон’юнктури; якщо ж спостерігається переважання
песимістичних настроїв, відбувається процес згортання діяльності на
окремих ринках. Відтак з метою виявлення змін у споживчій поведінці
домогосподарств нами проведено відповідний аналіз статистичних даних
по Львівській області. Слід зазначити, що значну питому вагу у складі
фінансів домогосподарств зазначеного регіону займають кошти трудових
мігрантів за кордоном, які пересилаються ними додому. Тому наявні
тенденції у Львівській області можуть відрізнятися від тенденцій в інших
регіонах країни.
Статистика домогосподарств засвідчує, що економічна поведінка
населення в умовах фінансової кризи значно змінилася порівняно з
передкризовим періодом. Певне скорочення доходів домогосподарств
спричинило більш помітне скорочення їхніх витрат. У Львівській області
у 2009 р. налічувалося 821,3 тис. домогосподарств. Середній розмір
домогосподарства складав 3,04 особи. Номінальні сукупні ресурси з
розрахунку на одне домогосподарство у тому ж році склали 3107,56 грн на
місяць, що на 4,0% більше ніж у 2008 р. Зважаючи на те, що індекс
інфляції в 2009 р. складав 12,3%, можна констатувати зменшення
сукупних ресурсів домогосподарств на 7,4%. У номінальному вираженні
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зменшилися доходи домогосподарств у вигляді оплати праці, доходів від
підприємницької діяльності та самозайнятості. Сільські жителі-власники
особистих селянських господарств зменшили обсяги реалізації
сільськогосподарської продукції, збільшивши обсяги її споживання
всередині домогосподарств. Загальне збільшення сукупних ресурсів
домогосподарств відбулося практично виключно завдяки збільшенню
пенсійних виплат. Цей вид доходів у дефлятованому виразі зріс на 9,8%.
Також зросли обсяги грошової допомоги родичів, насамперед з боку
трудових мігрантів за кордоном.
Такі тенденції можна виявити на основі аналізу статистики
домогосподарств. Однак публікація даних цієї статистики дещо
затримується порівняно з даними торгової, сільськогосподарської,
промислової статистики, статистики доходів і витрат населення тощо. Які
ж тенденції можна спостерігати на основі даних інших видів статистики?
За даними статистики доходів і видатків населення Львівської
області, впродовж 2008–2010 рр. номінальні доходи зросли з 42,2 до 55,2
млрд грн, тобто на 30,8%. З урахуванням того, що інтегрований індекс
інфляції у 2009–2010 рр. складав 22,5%, в реальному вираженні вони
збільшилися на 3,0% (табл. 1).
Таблиця 1
Дефлятовані доходи і видатки домогосподарств
Львівської області, млн грн*
Доходи і видатки

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Доходи
у тому числі
заробітна плата
прибуток та змішаний доход
соціальні допомоги та інші
одержані поточні трансферти
Видатки та заощадження
у тому числі
придбання товарів та послуг
доходи від власності сплачені
поточні податки на доходи,
майно та інші сплачені
поточні трансферти
нагромадження
Приріст фінансових активів

42220

37802

43503

2010 р. до
2008 р., %
103,0

17285
7412

14782
6147

16948
7056

98,1
95,2

16198
42220

15577
37802

17500
430503

108,0
103,0

32784
984

29046
1123

33265
784

101,5
79,6

2821
2069
3562

1847
706
5081

2570
1655
5229

91,1
80,0
146,8

* Розраховано на основі джерела: [5, с. 248]
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Це означає, що протягом 2010 р. не тільки були компенсовані
втрати населення в результаті кризи 2008 р., але й розпочався процес
збільшення доходів. Однак інфляційні очікування населення залишаються
доволі високими, підтвердженням чого є значне зростання обсягу
нагромаджень у складі витрат населення – 2,1 млрд грн порівняно з 808
млн грн у 2009 р.
У табл. 1 наведено динаміку дефлятованих доходів і видатків
населення Львівської області. Дефлятація проводилася таким чином:
фактичні показники за 2009 р. поділено на коефіцієнт 1,159 відповідно до
індексу інфляції (до попереднього року). Фактичні показники за 2010 р.
поділено на коефіцієнт 1,268 – величину інтегрованого індексу інфляції за
2009-2010 рр.
Зміни у споживчій поведінці домогосподарств впродовж 2008–2010
рр. були більш значними порівняно зі змінами у сфері доходів населення.
Обсяг роздрібної торгівлі в реальному обчисленні у 2009 р. зменшився на
9,9%, а в 2010 р. зріс на 6,1%, що за два роки дало 4,4% загального
скорочення. Якщо порівняти темпи скорочення роздрібного
товарообороту в міських поселеннях та сільській місцевості, то слід
зазначити, що сільське населення в більшій мірі скоротило свої грошові
витрати.
Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту протягом 2009–
2010 рр. складав 85,8%. Якщо врахувати, що загальний обсяг роздрібного
товарообороту за цей час зменшився лише на 4,4%, то слід відзначити
зростання середнього індексу цін (в реальному, а не в номінальному
вираженні) на 11,4%. Отже, підприємці досліджуваного регіону аж ніяк не
бажали перекласти частину втрат від фінансової кризи на свої плечі, а
навпаки, продовжували підвищувати ціни доволі високими темпами, хоча
в розвинутих країнах у кризових умовах відбувається зворотній процес.
При загальному скороченні дефлятованого обсягу роздрібного
товарообороту на 4,4% у сфері торгівлі продовольчими товарами він зріс
на 21,6%, а у сфері торгівлі непродовольчими товарами – скоротився на
21,1%. Особливо високими були темпи скорочення обсягів придбання
населенням автомобілів та автотоварів – майже у три рази, будівельних
матеріалів – на 24,2%, аудіо- та відеообладнання – на 33,3%, приладів
електропобутових – на 36,7% (табл. 2).
Таблиця 2
Розподіл дефлятованого роздрібного товарообороту
непродовольчих товарів у Львівській області, млн грн*
Непродовольчі товари

2008 р.

2009 р.

2010 р.

1

2
8473,2

3
6563,8

4
6684,9

Всього
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2010 р. до
2008 р., %
5
78,9
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Продовж. табл. 2
1
Одяг та білизна з тканин
Взуття
Аудіо- та відеообладнання
Прилади електропобутові
Автомобілі та автотовари
Матеріали будівельні
Товари фармацевтичні
Бензин моторний
Дизельне пальне (газойль) та
матеріали мастильні

2
42,8
89,9
356,3
407,5
2104,0
821,9
559,5
1524,9

3
36,8
92,1
193,9
254,5
883,3
721,0
616,6
1446,7

4
93,4
111,8
237,8
258,2
759,0
623,1
588,5
1551,7

5
218,2
124,3
66,7
63,3
36,1
75,8
105,2
101,8

1076,9

874,7

1049,5

97,5

* Розраховано на основі джерела: [5, с. 171]
За значного скороченні купівлі товарів довготривалого
використання населення збільшило витрати на придбання одягу і білизни,
трикотажних виробів, взуття. Витрати населення на купівлю моторного
бензину протягом 2008-2010 рр. зросли з1524,9 до 1551,7 млн грн (на
1,8%) за загального зростання цін на нього на 32,7%. Таким чином, в
умовах скорочення обсягу дорогих покупок та будівництва, жителі
Львівської області збільшили витрати на одяг та взуття, а також
транспортні витрати.
Зміни в обсягах продажу окремих видів товарів тривалого
користування у мережі роздрібної торгівлі підприємств Львівської області
відображено в табл. 3.
Таблиця 3
Продаж окремих видів товарів тривалого користування
у мережі роздрібної торгівлі підприємств Львівської області*
Товари
Холодильники
Електропорохотяги
Телевізори
Фотоапарати
Комп’ютери
Кухонні комбайни
Легкові автомобілі
Телефонні апарати мобільні

2008 р.
58583
43537
108807
15918
13407
11016
19562
125502

2009 р.
16193
16440
26645
11675
10872
5448
5246
85254

2010 р.
16964
20620
33513
17722
13546
4151
4225
96042

*Джерело: [5, с. 176]
Населення збільшило купівлю лише фотоапаратів та комп’ютерів.
Водночас впродовж досліджуваного періоду обсяги придбання
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холодильників зменшилися в 3,5 рази, електропорохотягів – в 2,2 рази,
телевізорів – в 3,1 рази, кухонних комбайнів – в 2,7 рази.
Відбуваються помітні зміни в харчуванні населення. Збільшився
дефлятований обсяг товарообороту по таких групах продовольчих товарів,
як молоко та молокопродукти (на 11,9%), олії рослинні (на 3,5%) (табл. 4).
Таблиця 4
Розподіл дефлятованого роздрібного товарообороту
продовольчих товарів у Львівській області, млн грн*
Продовольчі товари
Всього
М’ясо та продукти м’ясні
Риба та продукти рибні
Олії рослинні
Молоко та молокопродукти
Хліб та хлібобулочні вироби
Цукор
Напої алкогольні
Вироби тютюнові

2008 р.

2009 р.

2010 р.

3909,5
377,9
148,8
74,9
287,6
142,1
54,4
1079,8
363,4

4251,0
298,7
114,1
57,6
250,9
118,2
60,0
1085,7
941,8

4754,3
360,3
131,2
77,5
321,9
125,2
43,1
1136,4
1093,2

2010 р. до
2008 р., %
121,6
95,3
88,1
103,5
111,9
88,1
79,2
105,2
300,8

* Розраховано на основі джерела: [5, с.170].
Водночас скоротилися обсяги купівлі м’яса і м’ясопродуктів, хліба
та хлібопродуктів, цукру. Слід зазначити, що такі тенденції дещо
відрізняються від тенденцій кризи початку-середини 90-х років минулого
століття.
Криза є неодмінним елементом суспільного життя. Вона створює не
тільки нові загрози, але й відкриває нові можливості. Зміни у споживчій
поведінці населення неминуче призводять до змін у підприємницькій
діяльності.
Звичайно ж, згортається діяльність підприємств у таких сферах, як
виробництво та торгівля легковими автомобілями, будівельними
матеріалами, складною побутовою технікою. Водночас відкриваються
нові можливості для підприємств з виробництва та продажу одягу та
взуття, продовольчих товарів. Процес переливання капіталу з одних
галузей до інших інтенсифікується. Однак загалом в умовах фінансової
кризи значна частина підприємств взагалі припиняє свою діяльність.
Впродовж 2008–2010 рр. кількість підприємств-суб’єктів
підприємницької діяльності на 10 тис. осіб наявного населення у
Львівській області скоротилася з 80 до 74. Середньорічна чисельність
найманих працівників зменшилася з 433,8 до 384,1 тис. осіб, тобто на
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11,5%. Їх заробітна плата в реальному обчисленні поки що не досягла
передкризового рівня. Фінансові результати діяльності підприємств
області, які у 2008 р. були украй поганими, поступово покращуються. У
2008 р. фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
(сальдо) підприємств Львівської області складав 2367,0 млн грн збитків, а
у 2010 р. – 303,6 млн грн прибутків. Рентабельність операційної діяльності
зросла з 1,3% до 3,2%. Разом з тим, питома вага збиткових підприємств
залишалася доволі високою – 39,3%. За умови виходу з кризи в економіці
регіону відбуватимуться зворотні процеси.
Фінанси домогосподарств у нашій країні потребують докорінного
покращення. Особливу увагу слід звернути на збільшення їхніх доходів,
адже від їх величини залежать успіхи у формуванні якісного людського
потенціалу. Для цього необхідні кардинальні зміни в соціальноекономічній політиці держави.
Насамперед необхідна зміна моделі розвитку економіки країни з
експортоорієнтованої на орієнтовану, головним чином, на внутрішній
ринок. Експортоорієнтована модель розвитку не передбачає формування
стійкого внутрішнього попиту на товари та послуги, а навпаки, передбачає
низький рівень заробітної плати та низьку її питому вагу у структурі
валового внутрішнього продукту. Формування економіко-правового
середовища структурних змін в економіці повинно у довгостроковій
перспективі не тільки зменшити рівень її залежності від тенденцій на
світових ринках товарів і послуг, але й забезпечити інноваційноінвестиційний тип розвитку, підвищення рівня конкурентоспроможності,
зростання доходів найманих працівників.
Основною метою соціальної політики держави слід вважати
подолання бідності та формування потужного середнього класу.
Використовуючи важелі податкової й фінансово-кредитної політики,
органи державного управління повинні сприяти розвитку підприємництва,
дрібного та середнього бізнесу; вирішити проблему достойного
пенсійного забезпечення та соціального страхування, адресності пільг і
субсидій, що надаються найменш захищеним групам населення.
Визначальний вплив на рівень життя населення має загальна
соціально-економічна ситуація у країні. Тому необхідна реалізація заходів
з її суттєвого покращання, збільшення обсягів виробництва валового
внутрішнього продукту на інноваційній основі, поліпшення
інвестиційного клімату, освоєння найсучасніших технологій. Слід
вдосконалити процес розподілу валового внутрішнього продукту з метою
забезпечення паритетності економічних відносин між містом і селом.
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Основою доходів значної частини домогосподарств, особливо у
Карпатському регіоні, є кошти, передані трудовими мігрантами з-за
кордону. Більша частина цих доходів витрачається на споживання:
покращення здоров’я, здобуття освіти, житлове будівництво, придбання
автомобілів. На нашу думку, необхідно розробити державну програму
залучення коштів трудових мігрантів для інвестування виробничої сфери в
містах і селах.
Особливого значення набуває наполеглива боротьба з тіньовими
доходами. Високий рівень тінізації економіки спотворює соціальні,
економічні, правові відносини у країні, породжує значну диференціацію
доходів домогосподарств, порушує принципи соціальної справедливості в
суспільстві. Таке суспільство втрачає внутрішні стимули для
саморозвитку і в кінцевому рахунку занепадає. Світовий досвід переконує
в тому, що найбільших успіхів в соціально-економічному розвитку
досягають країни, в яких рівень тінізації економіки є найнижчим.
Висновки. Стан фінансів домогосподарств залежить не тільки від
загальноекономічної ситуації та ефективності державної політики у сфері
доходів населення. Він визначається також економічною поведінкою
самих домогосподарств. Аналіз видатків домогосподарств засвідчує, що в
них надто високою є питома вага коштів, які спрямовуються на
споживання. Значна частина домогосподарств дотримується не зовсім
ощадливого типу формування видаткової частини своїх бюджетів.
Органам державного управління необхідно проводити відповідну
роз’яснювальну роботу серед населення з метою формування
ресурсоощадного типу господарювання не лише на рівні підприємств, але
й на рівні домогосподарств. Крім того, слід стимулювати інвестиційну та
заощаджувальну діяльність домогосподарств.
1. Карпінський Б. А. Фінансова система [Текст]: Навч. посібн. / Б.А.Карпінський,
О.В.Герасименко. – К.: ЦНЛ, 2003. – 184 с.
2. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку /
Т.О.Кізима. – К.: Знання, 2010. – 431 с.
3. Лондар С. Л. Фінанси: Навч. посібн. / С.Л.Лондар, О.В.Терещенко. – Вінниця: Нова
Книга, 2009. – 384 с.
4. Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг // [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
5. Статистичний щорічник Львівської області за 2010 рік. – Ч. І. – Львів : ГУСЛО, 2011. –
361 с.
6. Юрій С. І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності [Текст] /
С. І. Юрій, Т. О. Кізима // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 3–10.
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ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ
СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У статті розглянуто теоретичні та методичні аспекти обчислення показників
ефективності утримуваних об’єктів інвестиційної нерухомості. Запропоновано
застосовувати комплексну моделі оцінки для обчислення ефективності використання у
господарській діяльності інвестиційної нерухомості.
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фондовіддача, фондомісткість, фондорентабельність.

Bogutska L.
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MAINTENANCE
AND USE REAL ESTATE INVESTMENT ENTITY
The theoretical and methodical aspects of calculation ofindexes of efficiency of the
retained objects of the investmentreal estate are considered in the article. It is suggested toapply
complex to the model of estimation for the calculationof efficiency of the use in economic activity
of the investmentreal estate.
Key words: efficiency, investment real estate.

Богуцкая Л.Т.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье рассмотрены теоретические и методические аспекты вычисления
показателей эффективности удерживаемых объектов инвестиционной недвижимости.
Предложено применять комплексную модели оценки для вычисления эффективности
использования в хозяйственной деятельности инвестиционной недвижимости.
Ключевые слова: эффективность, инвестиционная недвижимость, фондоотдача,
фондоемкость, фондорентабельнисть

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розгляд
показників, що характеризують ефективність господарської діяльності,
завжди посідала важливе місце серед досліджуваних проблем економічної
Богуцька Л.Т.
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науки. Зацікавленість виникає на рівнях управляння, оскільки за її
результатами оцінюється забезпеченість економічного розвитку, що
зумовлює необхідність здійснення постійного моніторингу, дослідження
динаміки ефективності діяльності підприємства, а також прийняття
управлінських рішеннями, які б сприяли її зростанню. Дане дослідження
спрямоване на вивчення питань щодо оцінки ефективності використання
об’єктів інвестиційної нерухомості суб’єктами господарювання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питаннями організації аналітичної роботи на підприємстві та
оцінки ефективності використання необоротних активів займалася низка
зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: Блюмін С., Благорозумова Н.
Бутинець Ф., Ковальов О., Лазаришина І., Чумаченко М., Шкарабан С.,
Мних Є., Суханов В., Череп А. та ін. Що стосується організації та
методики аналітичних процедур по об’єктах інвестиційної нерухомості, то
зауважимо, що науковий доробок є достатньо обмежений, містяться лише
окремі публікації, які висвітлюють порядок проведення аналітичних
процедур щодо згаданих активів, так питання організації цієї ділянки
аналізу частково розкритті у публікації Чижевської Л.
Цілі статті. Метою написання даної статті є вивчення та
систематизація існуючих методик аналізу необоротних активів, а також
розробка пропозицій щодо оцінки ефективності утримання і використання
об’єктів інвестиційної нерухомості суб’єктами господарювання.
Для реалізації визначеної мети необхідно здійснити дослідження
теоретичних аспектів оцінки ефективності утримання і використання
інвестиційної нерухомості; здійснити моделювання та розробку
комплексного аналітичного показника, який відображатиме ефективність
використання об’єктів інвестиційної нерухомості у господарській
діяльності суб’єктів господарювання.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На даний момент в
економічні літературі не має чіткого, однозначного визначення поняття
ефективності, тому і не існує однозначних критерії, якими б керувалися
при її визначенні. Відзначимо, що здійснювати оцінку ефективності
можна із використанням якісних та кількісних показників, виходячи із
багатозначності та складності економічного терміна «ефективність».
Фактично визначення ефективності зводиться до оцінки результатів
діяльності підприємства, але варто також при здійсненні таких обчислень
брати до уваги понесенні витрати, що забезпечили отримання відповідних
результатів.
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Для здійснення оцінки ефективності утримання та використання
інвестиційної нерухомості, доцільно використовувати комплексну
систему показників – фінансових індикаторів, застосування яких можливе
при наявності відповідної інформації та є достатньо простим виходячи із
методики здійснення розрахунків визначених показників.
Виходячи із фізичних властивостей та можливого складу об’єктів
інвестиційної нерухомості (груп таких активів) і ефективність їх повинна
оцінюватися по-різному, з врахуванням участі у господарській діяльності,
зокрема можемо брати до уваги мету утримання таких об’єктів, зокрема
активну їх частину чи усі утримувані об’єкти.
Для здійснення відповідних процедур використовуватимемо
порівняльні дані, що містить інформацію про зростання дохідності за
групами чи окремими видами таких об’єктів.
Так одним із важливих показників, обчислення якого є достатньо
інформативним для управлінського персоналу є обчислення фондовіддачі,
дослідження цього показника за об’єктами інвестиційної нерухомості
може здійснюється у двох напрямках:
- дослідження чинників, які впливають на формування аналітичного
показника – фондовіддачі; (тут мова іде про зміну частки активної частини
активів у загальній їх сумі та зміна фондовіддачі активної частини
інвестиційної нерухомості);
- дослідження яким чином рівень фондовіддачі впиватиме на
здійснення господарської діяльності.
Звичайно, що запропонована нами методика дещо відрізнятиметься
від існуючої порядку обчислення такого показника щодо основних
виробничих фондів, зумовлено це тим, що об’єкти інвестиційної
нерухомості у відповідності із п.4. П(С)БО 32 не утримуються з метою
використання у виробничій діяльності підприємства, а лише для
збільшення власного капіталу чи/або з метою передачі в операційну
оренду таких активів. Остатнє є можливе, оскільки мета утримання таких
об’єктів є дуалістична. Так для обчислення показника фондовіддачі ми
використовуватимемо
інформацію
про
вартість
інвестиційної
нерухомості, а також дані щодо одержаних грошових надходжень за
об’єктами інвестиційної нерухомості переданими в операційну оренду.
Такий показник можна розраховувати як за кожним об’єктом
інвестиційної нерухомості, за групами таких активів, а також і щодо всіх
утримуваних (переданих і не переданих у оренду) об’єктів інвестиційної
нерухомості. Таким чином, ми матимемо можливість проаналізувати
ефективність утримання т.з. активної частини інвестиційної нерухомості,
задіяної в орендних операціях підприємства. Показник можемо
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1
1
2
3

3

Планові надходження грошових
коштів за об’єктами переданими в
операційну оренду

2

Фактичні надходження грошових
коштів за об’єктами переданими в
операційну оренду

Вартість об’єктів, грн

№
з/п

Утримувані об’єкти інвестиційної
нерухомості

обчислювати як статично, так і в динаміці, порівнюючи фактичний
показник фондовіддачі інвестиційної нерухомості із плановим, а також із
показниками за інші звітні періоди.
Для визначення показника фондовіддачі фактичної по об’єктах
інвестиційної нерухомості (ФДФ) нам необхідно обчислити відношення
отриманих грошових коштів за орендними операціями з конкретними
об’єктами інвестиційної нерухомості та вартістю таких активів.
Зауважимо, що для управлінців корисною є інформація не лише щодо
фондовіддачі активної частини інвестиційної нерухомості (переданої в
операційну оренду), а також може існувати об’єктивна необхідність
обчислення таких показників із врахуванням вартості усіх утримуваних
об’єктів інвестиційної нерухомості. Тому в наведеній нами таблиці 1
пропонуємо такі обчислення здійснювати у розділі ІІІ.
Обчислення фондовіддачі з використанням запропонованої
методики, попри те, що ці активи не беруть участі у виробничих процесах
є доцільним. Так, Чижевська Л.В. зазначає, що фондовіддача буде
відображати розмір доходу від здачі в оренду інвестиційної нерухомості
на 1 грн її вартості і пропонує для її обчислення знаходити співвідношення
доходу від здачі в оренду інвестиційної нерухомості та середньої вартості
інвестиційної нерухомості за період, що аналізується [2].
Розрахунок показника фондовіддачі пропонуємо здійснювати із
використанням наступної табл. 1.
Таблиця 1
Розрахунок показників фондовіддачі об’єктів ІН

Фондовід
дача
фактична
ФДФін.

Фондовіддач
а планова
ФДПін.

% виконання
плану

(гр.4/гр.3)

(гр.5/гр.3)

(гр.5/гр.3)
*100

4
5
6
7
І. Об’єкти ІН , передані в операційну оренду

Земельні
ділянки
Будівлі
Споруди
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Відхилення
(+,-)
(гр.7гр.6)
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Продовж. табл. 1
1
4
5
…

2
3
4
5
6
7
8
Цілісні
майнові
комплекси
Усього
за
розділом І
ІІ. Об’єкти ІН , утримувані на підприємстві, але які не задіяні в орендних операціях
…
Х
Х
Х
Х
Х
Усього за
Х
Х
Х
Х
Х
розділом ІІ
ІІІ. Щодо об’єктів інвестиційної нерухомості, утримуваних на підприємстві
Разом (ряд
8+ряд14)

9

Х
Х

При обчисленні загального рівня фондовіддачі, необхідно брати до
уваги загальну середньорічну вартість утримуваної інвестиційної
нерухомості, а також наступні чинники: ставка орендної плати – вартість 1
м 2 об’єкта нерухомості переданого у оренду за визначений відрізок часу;
фактична площа (м 2) інвестиційної нерухомості, переданої в операційну
оренду, та зміна її обсягів і структури протягом звітного періоду; обсяги та
вчасність погашення дебіторської заборгованості за орендними
операціями; сума інших доходів (окрім орендної плати), одержаних
протягом звітного періоду за утримуваними об’єктами інвестиційної
нерухомості; середня вартість об’єктів інвестиційної нерухомості,
протягом досліджуваного періоду.
З вище наведеного відзначимо, що на рівень фондовіддачі
утримуваних об’єктів інвестиційної нерухомості, впливатиме зміна
питомої ваги активної частини таких активів, утримуваних
підприємством, а також їх структура, що визначається відношення обсягів
чи вартості нерухомого майна переданих у оренду до загального обсягу
утримуваних об’єктів інвестиційної нерухомості.
Ще одним, достатньо важливим аспектом у дослідженні ефективності
утримання та здійснення господарських операцій з інвестиційною
нерухомістю є обчислення рентабельності (фондорентабельності) таких
об’єктів. Розрахунок даного показника достатньо інформаційний, оскільки
при його визначені до уваги братимуться усі види доходів за такими
активами. І тут ми ведемо мову не лише про надходження одержані
внаслідок передачі нерухомого майна у операційну оренду, а також і про
дохід отриманий підприємством внаслідок збільшення справедливої
вартості, утримуваних об’єктів. Тому при здійсненні розрахунків за цим
показником нам необхідно знайти відношення прибутку отриманого за
інвестиційної нерухомості до середньорічної їх вартості.
83

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

Розглянувши та зазначивши перелік чинників, які мають
безпосередній вплив на рівень показника фондорентабельності, вважаємо,
що доцільно було б в подальшому розробити факторну модель, яка
дозволить обчислити зміни рівня цього показника у залежності від
вихідних даних (щодо визначених вище факторів), тобто яким чином
вплив зміни конкретного фактора впливає на отриманий результативний
показник.
Сучасним методом визначення значимості окремих ресурсів та їх
синергетичний ефекти слід вважати економічним факторний аналіз.
Факторний аналіз аналітично розглядає функцію y = f (x), де х= { x i }, I =
1,, n – деякий набір змінних факторів, від яких залежить функція f(x),
тобто показник y. [1]
Для побудови такої аналітичної моделі нам необхідно здійснити
перелік вихідних показників, якими є: доходи, отримані внаслідок
здійснення оренди операцій за участі об’єктів інвестиційної нерухомості;
середньорічна вартість об’єктів інвестиційної нерухомості (вартість на
початок і на кінець звітного періоду)/2; питома вага активної частини
інвестиційної нерухомості; тривалість орендних договорів, зокрема
терміна передачі об’єктів інвестиційної нерухомості у операційну оренду.
І на основі вказаних вихідних даних можемо побудувати модель:
Q/F = F’/F × A/ F’ × q/A × D/q × r/D × Q/r,
(1)
де Q/F – фондорентабельність
Q = Q1 + Q2 – дохід за об’єктами утримуваними об’єктами
інвестиційної нерухомості;
Q1 – доходи, одержані внаслідок здійснення орендних операцій з
об’єктами інвестиційної нерухомості;
Q2 – доходи (витрати) одержані (понесені) внаслідок збільшення
(зменшення) справедливої вартості об’єктів інвестиційної нерухомості
на звітну дату;
F = (F1+ F2)/2 – середньорічна вартість об’єктів інвестиційної
нерухомості;
F1 – вартість об’єктів інвестиційної нерухомості на початок
звітного періоду;
F2 – вартість об’єктів інвестиційної нерухомості на кінець звітного
періоду.
На основі вказаних чинників, які мають вплив на формування
узагальнюючого показника можемо побудувати модель:
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Q/F = F’/F × A/ F’ × q/A × D/q × r/D × Q/r.

(2)

Спрощено така модель матиме вигляд:
f (x)=и1 *и2*и3*и4,
де f(x)= Q/F – фондорентабельність.

(3)

І на основі вказаних вихідних даних можемо побудувати модель:
и1 (Q1/Q) – частка доходу від орендних операцій з об’єктами
інвестиційної нерухомості, до сукупних доходів за такими об’єктами за
досліджуваний період;
и2 (Q2/Q) – частка доходу (витрат) від зміни справедливої
вартості об’єктів інвестиційної нерухомості, до сукупних доходів за
такими об’єктами за досліджуваний період;
и2 (F’/F) – питома вага вартості активної части інвестиційної
нерухомості в загальній вартості утримуваних підприємством таких
об’єктів;
u3 (Q1/ F’) – дохідність 1м2 інвестиційної нерухомості переданого в
оренду;
и4 (Q1/ F’/ 360 * t) – дохідність 1м2 інвестиційної нерухомості
переданого в оренду із врахуванням терміна дії такої господарської
операції.
І на основі вказаних вихідних даних, запропонована модель матиме
наступний вигляд:
Q/F= Q1/Q×Q2/Q×F’/F×Q1/F’×Q1/F’ 360 * t,
(4)
або f(x) =и1 *и2*и3*и4 (2)
Висновки. Отже, при досліджені показників, що характеризуватимуть
ефективнивність утримання та використання об’єктів інвестиційної
нерухомості ми запропонували методику обчислення індексів
фондовіддачі та фондорентабельності. Зокрема фондорентабельності, як
загальнюючий показник дозволить здійснити аналіз дохідності вкладеного
капіталу в активи, здійснюючи об’єктивну оцінку ефективності
використання об’єктів інвестиційної нерухомості у господарській
діяльності.
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У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку об’єктів сільської
соціальної інфраструктури Миколаївської області, визначено завдання, які повинна
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье проанализировано современное состояние и тенденции развития объектов
сельской социальной инфраструктуры Николаевской области, определены задачи, которые
должна решать социальная инфраструктура в сельской местности.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Однією з
Боднар О.А.
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найважливіших передумов сталого майбутнього для сільської місцевості є
функціонування та розвиток об’єктів соціальної інфраструктури.
Соціальній інфраструктурі відведена роль задоволення загальнолюдських
запитів пов’язаних з життєдіяльністю, проживанням у сільській
місцевості, забезпеченням належних умов праці, відпочинку, культурноосвітнього рівня, рівня життя, споживання матеріальних благ, що в цілому
є запорукою добробуту, благополуччя, розвитку головної продуктивної
сили суспільства – людини.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню інфраструктури сільської місцевості значну
увагу приділяє ряд науковців. Серед вітчизняних можна виділити
П.Саблука, В.Гончаренко, М.Хорунжого, Г.Мостового, М.Корецького.
Проте більшість досліджень стосується загальних проблем агробізнесу і
окремих елементів інфраструктури. Водночас, аналіз наукових публікацій
свідчить, що ступінь вивчення проблеми вітчизняними авторами не можна
вважати достатнім і вона потребує подальших розробок.
Цілі статті. Метою цієї роботи є аналіз стану та основних тенденцій
розвитку сільської соціальної інфраструктури в Миколаївській області,
виділення основних проблем, що виникають від незадовільного її
функціонування.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Добробут і
соціальна захищеність населення багато в чому залежать від рівня
розвитку соціальної інфраструктури в сільській місцевості.
Соціальна інфраструктура сільської місцевості представлена
житловим і комунальним господарством, освітою, культурою і
мистецтвом, охороною здоров’я, фізичною культурою, зайнятістю і
безробіттям; службою побуту, транспорту і зв’язку в частині, яка
пов’язана з обслуговуванням населення, іншими галузями невиробничої
сфери, а також торгівлею і громадським харчуванням [1].
Аналіз її стану в Миколаївській області виявив недостатній
розвиток цієї інфраструктури. Частина соціальних об’єктів застаріла і
непридатна для подальшої експлуатації.
За результатами проведеного нами анкетування 20% респондентів
зазначає, що стан об’єктів соціальної інфраструктури їх населеного пункту
знаходиться в законсервованому стані. Причиною руйнування та закриття
об’єктів соціальної інфраструктури вважають в першу чергу недостатність
коштів, передбачених бюджетом на їх утримання (59,3% відповідей), а
також відсутність контролю з боку місцевих органів влади (27,9%
відповідей). Розвиток об’єктів інфраструктури буде забезпечений у разі
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поєднання таких видів фінансування як приватне інвестування, надання
інвестицій державою та внесків мешканців у розвиток інфраструктури
села. Причому, на думку респондентів, найбільшу питому вагу серед
зазначених джерел займає приватне інвестування.
Серед складних соціально-економічних проблем, які стоять нині
перед селом і вимагають термінового вирішення, найактуальнішим є
збереження потенціалу сфер охорони здоров’я, освіти та культури. В
сільській місцевості зростає плинність медичних кадрів, вчителів,
працівників культури. Так в Миколаївській області за даними Головного
управління статистики регіону [2] за період 1990-2010 роки кількість
лікарів усіх спеціальностей скоротилася на 3%, середнього медичного
персоналу – на 38%. Кількість медичних закладів скоротилася з 75 до 46.
В 2010 році на один населений пункт припадало 0,05 од. лікарняних
закладів та 0,23 од. лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів.
Що стосується забезпеченості сільських населених пунктів
Миколаївської області постійними дошкільними закладами освіти, то
необхідно відмітити, що за період 1990-2010 роки їх кількість скоротилася
на 32,2%. Кількість дітей в 2010 році у цих закладах складала 67 осіб на
100 місць. Причому за даними Головного управління статистики у
Миколаївській області [2] дошкільними закладами охоплено лише 43%
дітей. Це свідчить про те, що в сільській місцевості існує проблема
дошкільної освіти у зв’язку з неспроможністю батьків доставляти свою
дитину у дитячий садок, який знаходиться в іншому населеному пункті.
Кількість шкіл в сільській місцевості за аналогічний період скоротилася на
11%. Звідси і низький рівень підготовки дітей при вступі до школи та
проблеми їх подальшого навчання.
Аналіз функціонування соціальної інфраструктури сільської
місцевості Миколаївської області виявив тенденцію до згортання
діяльності об’єктів соціально-культурного призначення. Слід зазначити
негативну тенденцію до скорочення об’єктів соціальної інфраструктури в
селах Миколаївської області в 2010 р. відносно 1990 р., припинили свою
діяльність 140 закладів клубного типу, 83 бібліотеки, а демонстраторів
фільмів з 732 од. залишилось лише сім.
Все це обумовлюється, в першу чергу, зменшенням доходів
підприємств, які утримували ці заклади; зниження чисельності сільського
населення; погіршенням його вікової структури, а також розвитком відеоі аудіотехніки, що у свою чергу, змінює моральні і ціннісні орієнтири
людей, особливо молоді [1].
Значна частина соціально-культурних закладів потребує
капітального ремонту. Покращання фінансового становища об’єктів
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інфраструктури на думку респондентів можливе при розробці цільової
кредитної лінії на пільгових умовах для закупівлі нової техніки,
устаткування, технічних засобів, а також при наданні додаткових пільг у
водо-, газо-, електропостачанні.
Невирішеність проблем соціальної інфраструктури і сільській
місцевості значно гальмує реформування АПК, формування ринкової
економіки, і крім того, не забезпечує зайнятість, соціальний захист селян
[3]. Як наслідок маємо погіршення демографічної ситуації в сільській
місцевості регіону. В сільській місцевості Миколаївської області
демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку в 2010 році
складало 723 особи непрацездатного населення. Причому з цієї кількості
осіб 311 – діти та підлітки, а 412 – особи пенсійного віку.
Даючи характеристику об’єктам соціальної інфраструктури не
можна не відмітити негативної динаміки розвитку житлового фонду
населених пунктів регіону. В 2010 році в сільській місцевості введено в
експлуатацію 35,8 тис. м2 загальної площі житла, що складає лише 13,9%
проти рівня 1990 року. Покращення житлових умов в сільській місцевості
можливе за умов активізації програми «житло молодим сім’ям»,
відбудови нових об’єктів на умовах пільгового кредитування.
За даними паспортизації сіл, передбаченої Державною цільовою
програмою розвитку українського села на період до 2015 р. в сільській
місцевості Миколаївської області в 2010 р. налічувалося 24861 пустуючих
будинків, проте потреба в житлі залишається невирішеною (1220 сімей в
сільській місцевості потребує житла).
Демографічну ситуацію на селі, особливо в депресивних,
вимираючих селах, можна поліпшити тільки створивши сприятливе
життєве середовище. Воно включає в себе стан навколишнього
середовища, розвинуту соціальну інфраструктуру, забезпечення
високопродуктивними робочими місцями сільських жителів, які б по
оплаті, престижності відповідали робочим місцям, створеним в містах [4].
Соціальна інфраструктура сільської місцевості регіону повинна
вирішувати нижче зазначені завдання:
створення умов для продуктивної зайнятості та підвищення
доходів сільського населення;
істотне покращення матеріального становища та підвищення
престижу сільської інтелігенції;
посилення соціального захисту незахищених, уразливих верств
сільського населення;
забезпечення стабільного функціонування, розвитку і підвищення
якості соціальної інфраструктури.
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До основних засобів забезпечення продуктивної зайнятості
сільського населення можемо віднести [5]:
утвердження статусу селянина як реального власника та господаря
на землі;
запровадження спрощеного порядку реєстрації та звітності
суб’єктів господарювання в аграрному секторі;
розмежування
підсобної
та
підприємницької
форм
господарювання сільських сімей;
сприяння перетворенню особистих підсобних господарств на
господарства товарного типу;
підтримка розвитку особистих підсобних господарств як форми
самозайнятості сільського населення;
регулювання трудової міграції сільського населення, спрямування
її з трудонадлишкових регіонів до депресивних сільських територій;
запровадження системи професійного навчання і перепідготовки
незайнятих працею сільських жителів.
Збільшення грошових доходів селян має забезпечуватися за
допомогою:
посилення міжгалузевого регулювання економічних відносин для
підвищення загального рівня дохідності суб’єктів господарювання в
аграрному секторі;
удосконалення системи та підвищення рівня оплати праці
працівників виробничої та соціальної сфер аграрного сектору;
здійснення захисту прав власності громадян на належні їм землю
та майно і гарантування оптимального розміру орендної плати за них;
надання державної підтримки розвитку дрібного і середнього
підприємництва на селі;
створення спеціального фонду підтримки підприємницької
діяльності на селі молодих сімей;
розвитку та підтримки діяльності кредитних спілок;
поліпшення умов реалізації селянами продукції особистих
підсобних господарств.
На нашу думку, потребує розробки і поетапної реалізації система
заходів щодо підвищення престижності праці у сільських навчальних
закладах, закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і
спорту, соціального обслуговування населення.
Висновки. Таким чином, соціальна інфраструктура відіграє
важливе значення в формуванні сприятливого життєвого середовища на
селі. Вихід з кризового стану, в якому опинилася соціальна сфера в
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сільській місцевості, необхідно шукати в удосконаленні механізму
фінансування діяльності об’єктів соціальної інфраструктури. У цілому
вельми важливим є переведення їх на ринкові принципи діяльності,
кооперація засобів місцевих бюджетів, підприємницьких структур і
домогосподарств на соціальний розвиток, створення на регіональному
рівні фондів соціального розвитку сільських територій.
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Bonarev V.
THE ACCOUNTING ASPECT OF THE DISPLAY PROBLEM
OF CLASSIFYING THE TRANSACTION COSTS OF
The article describes the author’s approaches to the problem of the classification of
transaction costs in the light of the accounting aspect. The author described the main types of and
criteria for classifications, provided their comparative characteristics.
Key words: economic category, classification, transaction costs, accounting aspect, the
types of transaction costs, the organization of transaction costs.

Бонарев В.В.
УЧЕТНЫЙ АСПЕКТ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
КЛАССИФИКАЦИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
В статье описываются авторские подходы к рассмотрению проблемы
классификации трансакционных издержек принимая ко вниманию именно учетный аспект.
Раскрываются основные виды и критерии классификаций, предоставляется их
сравнительная характеристика.
Ключевые слова: экономическая категория, классификация, трансакционные
издержки, учетная аспект, виды трансакционных издержек, организация трансакционных
издержек.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток
господарської діяльності суб’єкта господарювання в значній мірі залежить
від впливу трансакційних витрат. В економічній науці дослідники
приділяють увагу вивченню та дослідженню сутності даного питання. Для
вчених складає труднощі те, що трансакційні витрати є невидимими, вони
включаються до всіх видів витрат діяльності. Тому розгляд класифікації
трансакційних витрат є одним з основних пріоритетних завдань
дослідження вчених. На нашу думку, класифікація трансакційних витрат з
облікової точки зору допоможе структурувати та дасть можливість
організовувати облік, контроль, управління та аналіз даних витрат, що
призведе до ефективного їх виділення та зменшення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням дослідження та класифікації трансакційних витрат
займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як: С. Авдашева,
С. Архієреєв, А. Балабанець, С. Барсукова, І. Белоусова, О. Вільямсон,
М. Данько, Т. Еггертссон, О. Замазій, Я. Іщенко, О. Кириченко, Р. Коуз,
П. Мілгром, В. Милошик, Д. Норт, Ю. Погорелов, В. Полтерович,
М. Пушкар, Дж. Робертс, І. Сараєва. Проблемам класифікації
трансакційних витрат у бухгалтерському обліку присвячено праці
О. Боровича, Г. Козаченко, Н. Лабинцева, В. Литвиненка, Г. Макухіна,
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С. Мельника, А. Паращенка, І. Садовської, О. Шепеленко, М. Шигун,
Ж. Ющак.
Сутність економічної категорії трансакційних витрат вперше була
розкрита Р. Коузом, який у своїй науковій статті «Природа фірми» (1937
р.) де саме і булла введена дана категорія в економічну думку.
На основі досліджень Р.Коуза (О. Вільямсон, Д. Норт, Т. Еггертссон
та ін.) почали більш детально вивчати та досліджувати трансакційні
витрати.
Щодо класифікації трансакційних витрат американський учений
О.Вільямсон, послідовник коузівської концепції трансакційних витрат,
стверджував, що «доцільно розмежувати трансакційні витрати двох видів
– ex ante (витрати понесені до укладання угоди) і ex post (витрати після
укладання угоди)» [2, с. 36].
Використавши здобутки попередників (Р. Коуза, О. Вільямсона)
Д. Норт і Т. Еггертссон класифікували трансакційні витрати на основі
видів діяльності, які беруть участь на окремих етапах реалізації
контрактів, та виділили такі види трансакційних витрат, як: витрати
пошуку інформації, витрати ведення переговорів, витрати укладання
контракту, витрати моніторингу, витрати примушення до укладання
контрактів (витрати опортуністичної поведінки) та витрати захисту від
третіх осіб [8, с. 229].
Цілі статті. Описати та дати інтерпретацію основним підходам до
класифікації трансакційних витрат в розрізі облікового аспекту.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для більш
детального аналізу витрат підприємства трансакційні витрати на думку
Н.Т.Лабинцева необхідно класифікувати за такими елементами [4, с. 181]:
- витрати виявлення альтернатив;
- витрати вимірювання;
- витрати укладання договору;
- витрати специфікації та захисту прав власності;
- витрати опортуністичної поведінки.
Також М. Т. Лабинцев та А. Н. Паращенко запропонували основні
трансакційні витрати, які можуть використати на практиці вітчизняні
підприємства представлені у такому переліку: витрати пошуку інформації;
витрати проведення переговорів; витрати укладання договору; витрати
моніторингу; витрати примушення до виконання договору; витрати
захисту від третіх осіб; податки; витрати виміру; витрати зв’язку і
домовленостей в середині холдингу (підприємства) та інші трансакційні
витрати [5, с. 5].
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Отже, можна сказати, що автори класифікують трансакційні
витрати за стадіями договірного процесу.
За функціями здійснюваних операцій класифікує трансакційні
витрати О. В. Борович (табл. 1) [1].
Таблиця 1
Трансакційні витрати за функціями здійснюваних операцій
Витрати, що
виникають у
процесі
здійснюваних
операцій
Витрат, що
виникають у
процесі постачання

Витрати, що
виникають у
процесі
виробництва

Витрати при
управлінні
підприємством
(адміністративні)

Витрати, що
виникають при
збуті продукції

Склад трансакційних витрат
Основна та додаткова заробітна плата з відрахуваннями на
соціальні заходи експедиторів та інших працівників, витрати на
відрядження та переміщення працівників, зайнятих пошуком
інформації про наявність цінностей та укладанням договорів,
витрати на перевірку якості придбаних цінностей, тобто на їх
лабораторний аналіз, витрати на сплату дозволів за право роботи з
різними цінностями
Витрати, що згідно вимог нормативних актів включаються у
виробничу собівартість продукції, але вони не викликані
технологічною необхідністю з виробництва продукції, а також ті,
що зумовлені різними угодами (податки та збори, що включаються
до собівартості продукції, а також нарахована орендна плата за
земельні паї, основні засоби та інші необоротні активи, що
використовуються підприємством на умовах оперативної або
фінансової оренди для загальновиробничих потреб)
Витрати вартості послуг банку за розрахунково-касове
обслуговування та за інші операції; оплата консультаційних та
інформаційних послуг, в тому числі, аудиторські перевірки,
вартість ліцензій та інших дозволів на ведення діяльності; витрати
на службові відрядження, переміщення та транспортне
обслуговування адмінуправлінського персоналу; податки та збори
та обов’язкові платежі, які не відносяться до виробничої
собівартості чи до інших об’єктів обліку (комунальний податок за
адмінуправлінський персонал, плата за воду, яку вибирають із
водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також
платежів за використання інших природних ресурсів тощо).
Витрати на підписання договорів, витрати на рекламу та
дослідження ринку, витрати у сумі сплачених коштів за включення
до Тематичного каталогу учасників процедур закупівель та за витяг
з Тематичного каталогу, за банківську гарантію, за тендерну
документацію, за послуги кур’єрської пошти та реєстраційний збір
за проведення біржових торгів

Одним з недоліків даної класифікації на нашу думку є те, що автор
класифікує трансакційні витрати тільки зі сторони операційної діяльності,
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але як відомо трансакційні витрати виникають і в фінансовій та
інвестиційній діяльності.
Г. В. Козаченко, Г. А. Макухін класифікують трансакційні витрати
підприємства виходячи з можливостей локалізації трансакційних витрат,
визначення їх величини на основі даних оперативного та бухгалтерського
обліку, та зведеного до вичерпного переліку елементарних витрат, що
складають загальну величину трансакційних витрат кожного виду. На
думку авторів трансакційні витрати поділяються на [3, с. 58–59]:
- витрати на отримання і формування економічної та комерційної
інформації (витрати на дослідження стану ринків збуту, ринків сировини
та матеріалів, цінової політики конкурентів; витрати на просування товару
на ринку);
- втрати на укладання та обслуговування реалізації контрактів
(витрати на проведення переговорів, укладання та юридичне оформлення
угод та витрати на контроль і дотримання умов угоди);
- витрати на вимірювання (витрати на забезпечення якості
продукції);
- витрати на специфікацію прав власності (витрати на захист прав
власності);
- «ціна підпорядкування закону» (витрати на забезпечення
юридичної легітимності та витрати на здійснення діяльності в межах
закону);
- «ціна поза легальності» (оплата послуг представників органів
державної влади; витрати, що пов’язані з ухиленням від правових санкцій,
з трансфертом доходів та з ухиленням від податків та нарахувань на
заробітну плату; витрати, що пов’язані з відсутністю легально
зафіксованих прав власності; витрати на утримання інших організацій).
Наведена вище класифікація трансакційних витрат підприємства
стала підґрунтям для вивчення процедур дослідження таких витрат і
формування їх інформаційного забезпечення.
Для правильної організації обліку трансакційних витрат необхідно
знати класифікацію стосовно системи обліку. Таку класифікацію
запропоновано Ж. М. Ющак і С. І. Мельник, які виділяють такі два види
трансакційних витрат як: контрольовані (ті, що відображаються, або
можуть відображатися в бухгалтерському обліку) та неконтрольовані (ті,
що не відображаються в бухгалтерському обліку).
До контрольованих трансакційних витрат автори відносять витрати
на пошук інформації, проведення переговорів та укладання угод, також
витрати на утримання, вимірювання та специфікацію. Що стосується
неконтрольованих, то дослідники пропонують згрупувати їх за такими
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складовими витрат як: витрати захисту від третіх осіб; витрати
опортуністичної поведінки; витрати, пов’язані з «ціною поза легальності»
[10, с. 159].
І. Б. Садовська досліджує та класифікує трансакційні витрати з
точки зору управлінського аспекту, тут вчена описує такі витрати, як:
контрольовані (ті, що відображаються і контролюються з боку керівника,
або можуть відображатися в бухгалтерському обліку і контролюватися) та
неконтрольовані (ті, що не відображаються в бухгалтерському обліку і не
можуть контролюватися з боку керівника) (рис. 1).
Види трансакційних витрат

Контрольовані

Неконтрольовані

Витрати на пошук
інформації

Витрати, пов’язані з
ціною поза

Витрати на укладання угод
Витрати на проведення

Витрати
опортуністичної
поведінки
Витрати захисту від
третіх осіб

Витрати вимірювання
Витрати утримання
Витрати

Рис. 1. Види трансакційних витрат в управлінському обліку [7,
с. 124]
Також І. Б. Садовська розглядаючи трансакційні витрати як
сукупність втрат та затрат пропонує класифікувати трансакційні втрати та
трансакційні затрати. До перших вчена відносить такі витрати:
непередбачених подій; пов’язані з можливим різночитанням положень
контракту та з неузгодженістю законодавства або інших нормативноправових актів; відсутності дієвого контролю та примусу до наслідування
законодавчих норм; опортуністичної поведінки. До других відносить такі:
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затрати укладання угоди; інформаційні затрати; затрати специфікації та
захисту прав власності; затрати здійснення розрахунків [7].
Отже, як ми бачимо, Ж. М. Ющак, С. І. Мельник та І. Б. Садовська
класифікують трансакційні витрати однаково, але за основу вчені беруть
різні сторони обліку, що і призводить до розгалуженості і багатогранності
класифікації трансакційних витрат з облікової точки зору.
В цілях ведення бухгалтерського обліку, для надання релевантної
інформації для управлінського персоналу, М. М. Шигун пропонує поділ
трансакційних витрат на наступні види: 1) за відношенням до середовища
виникнення (зовнішні та внутрішні); 2) за частотою виникнення (разові та
регулярні); 3) за податковим визнанням (податкові (знижує податковий
тягар), фінансові (відшкодовуються за рахунок прибутку); 4) за
характером господарських процесів (інформаційні трансакційні витрати
(послуги інформаційних агенцій, вивчення економічного середовища,
галузі), договірні трансакційні витрати (заходи з організації та проведення
переговорів), комунікаційні витрати (телефонні витрати, транспортні й
відрядні витрати), торгові трансакційні витрати (до продажне
обслуговування (надання інформації про продукт, оголошення акцій,
реклама), продажне обслуговування (сервісне обслуговування, доставка
продукції,
заохочувальні
подарунки,
знижки),
післяпродажне
обслуговування (гарантійний ремонт, розіграші призів), правові
трансакційні витрати (реєстраційні витрати, оплата за отримання або
передачу прав власності, контроль якості продукції, оплата пені, штрафів,
неустойок, використання системи захисту інформації та безпеки ведення
бізнесу) [8, с. 230–231].
В. С. Литвиненко для покращення класифікації трансакційних
витрат пропонує систему управлінського обліку трансакційних витрат, яка
передбачає такий алгоритм (рис. 2)
Визначення
інформаційних
потреб менеджменту
конкретного
підприємства

Визначення
об’єкта обліку

Визначення
статей обліку
трансакційних
витрат

Рис. 2. Алгоритм побудови системи управлінського обліку
трансакційних витрат [6]
Вагомий внесок у вдосконалення класифікації трансакційних витрат
внесла О. В. Шепеленко, яка здійснила класифікацію трансакційних
витрат на основі узагальнення облікового, фінансового, інформаційного і
ресурсного підходів до визначення витрат. У якості критеріїв класифікації
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трансакційних витрат автор використала групування їх за рівнем
можливості віддзеркалення у фінансових документах, доцільністю
використання, візуалізацією, періодичністю, сферою виникнення, видами
діяльності
суб’єктів
господарювання,
відношенням
щодо
інституціональної економіки, контракту, носія, офіційної економіки,
суб’єкта господарювання, економічної системи, трансакції, що дозволяє
підвищити якість прогнозування розвитку суб’єктів господарювання;
виявленням і реалізацією резервів зростання їх прибутку [9, с. 240–241].
Висновки. Трансакційні витрати у вітчизняній економічній думці
вийшли на новий рівень свого розвитку, але що стосується розгляду
категорії трансакційних витрат саме з погляду облікової інтерпретації, то
поняття є новим та малодослідженим. Отже, можна зробити висновок, що
в обліковій науці існують спроби класифікації трансакційних витрат, але
на даний момент єдиної облікової інтерпретації класифікації
трансакційних витрат не існує. Як відомо трансакційні витрати виникають
в усіх видах діяльності, тому, на нашу думку, необхідно класифікувати
трансакційні витрати в системі обліку за віднесенням до витрат діяльності
підприємства. Тут ми виділяємо два типи трансакційних витрат: прямі (ті,
що можна прямо віднести до витрат діяльності) та тіньові (ті, витрати, які
несе підприємство, та які не відображаються ні в системі бухгалтерського
обліку, ні в звітності підприємства, але вони збільшують витрати
діяльності).
Також в даній класифікації прямі витрати можна поділити на
постійні та разові трансакційні. До постійних відносяться: витрати пошуку
інформації, витрати ведення переговорів, витрати вимірювання, витрати
укладання контракту, до разових: витрати, пов’язані з реєстрацією
підприємства та витрати захисту прав власності та специфікації.
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МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Розглянуто джерела формування коштів Пенсійного фонду України, основні
складові бюджету Пенсійного фонду України, проведено аналіз бюджетного наповнення
Пенсійного фонду України, а також місця внутрішнього аудиту в діяльності органів
Пенсійного фонду України.
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бюджетне наповнення, система внутрішнього аудиту.
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The Considered source of the shaping the facility of the Pension fund of the Ukraine, the
main component budget of the Pension fund of the Ukraine, is organized analysis of the budgetary
filling the Pension fund of the Ukraine, as well as place internal аудиту in activity organ Pension
fund of the Ukraine.
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Бондар Ю.А.
МЕСТО ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА УКРАИНЫ
Рассмотрены источники формирования средств Пенсионного фонда Украины,
основные составляющие бюджета Пенсионного фонда Украины, проведен
анализбюджетного наполнения Пенсионного фонда Украины, а также места внутреннего
аудита в деятельности органов Пенсионного фонда Украины.
Ключевые слова: внутренний аудит, Пенсионный фонд Украины,
составляющиебюджета и бюджетное наполнение, система внутреннего аудита.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У будь-якій
соціально орієнтованій державі, турбота про незахищені шари населення є
невід’ємним елементом державної політики. Одним з етапів життя
людини є старість, коли людина через об’єктивні причини не має
можливості забезпечувати своє гідне існування або ця можливість істотно
обмежена. Тому одним із завдань держави є створення ефективного
механізму, що дозволяє цій категорії населення реалізувати своє
Конституційне право на гідну старість. Такий механізм, як Пенсійна
система – це сукупність створюваних державою правових, економічних і
організаційних інститутів і норм, з метою надання громадянам
матеріального забезпечення у виді пенсійного забезпечення, зокрема
Пенсійного фонду України. Слід також зазначити, що матеріальна
підтримка потрібна не тільки людям похилого віку, але і громадянам, що
позбавилися джерел доходу внаслідок інвалідності, утрати годувальника і
т. і. Надання їм матеріальної допомоги – ще одна функція Пенсійного
фонду України.
Будь-який збій у складному механізмі системи пенсійного
забезпечення миттєво відбивається на соціальних, політичних, а значить і
на економічних обставинах в країні. З іншої сторони будь-які економічні,
соціальні і політичні зміни також впливають на Пенсійну систему.
Зважаючи на те, що рівень пенсійного забезпечення значною мірою
породжує спосіб життя людей похилого віку, то необхідно усвідомлювати
відповідальність за прийняті рішення і максимально враховувати всі
наслідки перетворень у цій сфері.
У вирішенні даного питання на допомогу приходить така форма
контролю як внутрішній аудит, що забезпечуватиме функціонально
незалежне оцінювання діяльності Пенсійного фонду України і є для
Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів, інших зацікавлених
органів центральної виконавчої влади переконливим підтвердженням
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того, що система державного управління функціонує у спосіб, який
максимально знижує ризик порушення законодавства й допущення
помилок. Тому вивчення внутрішнього аудиту в системі органів
Пенсійного фонду України на даному етапі розвитку економіки є
актуальним.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теоретичне опрацювання цієї проблеми значно поступається
рівню вимог та потреб сучасної практики. Значний інтерес як у
практичному, так і в теоретичному аспектах становлять праці вітчизняних
учених – економістів: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, З.В. Гуцайлюка,
Г.М. Давидова, Н.І. Дорош, О.А. Петрик, B.C. Рудницького, В.П. Шило,
Н.В. Шаманської, Б.Ф. Усача, С.І. Юрія.
Цілі статті. В зв’язку з цим, основними завданнями даного
дослідження є визначення джерел формування коштів Фонду, аналіз
бюджетного наповнення органів Пенсійного фонду України та визначення
місця внутрішнього аудиту в системі пенсійного забезпечення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Джерелами
формування коштів Пенсійного фонду України згідно із статтею 72
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» [2], Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [3], а також пункту
8 Положення про Пенсійний фонд України є:
- страхові внески (в тому числі добровільні внески на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та благодійні внески
юридичних і фізичних осіб);
- кошти державного бюджету та державних цільових фондів, що
перераховуються до Пенсійного фонду України у випадках, передбачених
законодавством;
- банківські кредити;
- інші надходження відповідно до законодавства.
Запорукою успішного виконання завдань, визначених для органів
Пенсійного фонду, є ефективне функціонування елементів його системи,
до яких належать органи управління, платники страхових внесків та
одержувачі пенсій. Водночас слід наголосити, що саме від ефективної
роботи органів Пенсійного фонду України значною мірою залежить
наповнення його бюджету, а також своєчасне фінансування пенсійних
виплат.

101

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

Бюджетний процес у Пенсійному фонді являє собою
регламентовану законодавством діяльність, пов’язану зі складанням,
розглядом, затвердженням бюджету Фонду.
Бюджет Пенсійного фонду України – головний фінансовий план
утворення та використання цільового страхового фонду, що формується за
рахунок страхових внесків до солідарної системи та надходжень з інших
джерел, визначених чинним пенсійним законодавством, для забезпечення
завдань і функцій, які здійснюються органами Пенсійного фонду [1, с.
152]. Бюджет Пенсійного фонду України щорічно затверджується
Кабінетом Міністрів України.
У бюджетному процесі важливу функцію виконує бюджетне
планування: складання проекту бюджету, його розгляд і затвердження. Від
правильного визначення планових показників бюджету залежить якість
його виконання. Тут розраховуються обсяги доходів, резерви їхнього
зростання, показники видатків, резерви ефективного використання та
створюється відповідна фінансова база соціального захисту населення.
Слід зазначити, що дохідну частину бюджету Пенсійного фонду, в
період до 1 січня 2011 року, формували власні кошти, кошти інших фондів
соціального страхування і кошти з Державного бюджету України (табл. 1).
Таблиця 1
Показники доходів та видатків бюджету
Пенсійного фонду України за 2006–2010 рр.
сума,
млн грн

питома
вага, %

сума,
млн грн

питома
вага ,%

сума,
млн грн

питома
вага, %

2010 р.

питома
вага, %

2009 р.

сума,
млн грн

1
Власні
надходження
Кошти фондів
соціального
страхування
Кошти з
Державного
бюджету України
Всього
Видатки
Власні
надходження
Кошти фондів
соціального
страхування

2008 р.

питома
вага, %

Доходи

2007 р.

сума,
млн грн

2006 р.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

52 841, 4

84,0

70 440, 4

73,7

106 167, 0

71,9

114913,3

76,1

127 043,2

76,7

333,7

0,5

268,1

0,3

170,7

0,1

352,9

0,2

468,0

0,3

9 737,7

15,5

24 884, 5

26,0

41 423,7

28,0

35 822,8

23,7

38 175,2

23,0

62 912, 8

100,0

95 593, 0

100,0

147 761, 4

100,0 151089,0

100,0

165 686,4

100,0

59 269, 4

84,5

72 370, 6

75,7

108 384, 2

73,4

130341,1

79,4

156 797,7

81,5

333,7

0,5

268,1

0,3

170,7

0,1

352,9

0,2

468,0

0,2
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Продовж. табл. 1
1
Кошти з
Державного
бюджету України
Всього
Дефіцит бюджету
Пенсійного
фонду України

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10 559, 2

15,0

22 954, 3

24,0

39 206,5

26,5

33 448,1

20,4

35 016,3

18,2

70 162, 3

100,0

95 593, 0

100,0

147 761, 4

100,0 164142,1

100,0

192 282,0

100,0

7 249, 5

0,0

0,0

13 053,1

26 595,6

Аналіз динаміки доходів бюджету Пенсійного фонду України
свідчить про їхнє стабільне зростання (до 165686,4 млн грн у 2010 р.). При
цьому видно, що наповнюваність бюджету власними коштами
здійснювалась повною мірою. Фінансова криза 2008–2010 рр. призвела до
зменшення коштів солідарної системи (до 71,9% у 2008 р.), а це
спричинило залучення ресурсів Державного бюджету України для
покриття видатків на виплату пенсій.
Слід наголосити на тому, що із введенням в дію Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» дохідну частину бюджету Пенсійного фонду
України в 2011 р. формується за рахунок страхових внесків до солідарної
системи (власні надходження та кошти інших фондів соціального
страхування), а також кошти з Державного бюджету України.
Як видно із табл. 2 дохідна частина бюджету Пенсійного фонду
України стабільно зростає до 193480,6 млн грн Також збільшується і
питома вага надходження власних коштів до 76,7% у 2010 р. та 78,8% у
2011 р.
Таблиця 2
Показники доходів та видатків бюджету
Пенсійного фонду України за 2011 р.
Доходи
Власні надходження
Кошти фондів соціального страхування
Кошти з Державного бюджету України
Всього
Видатки
Власні надходження
Кошти фондів соціального страхування
Кошти з Державного бюджету України
Всього
Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України
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сума,
млн грн
152 414,0
504,5
40 562,1
193 480,6

питома
вага, %
78,8
0,3
21,0
100,0

172 483,4
504,5
36 048,1
209 036,0
17 755,0

121,2
0,2
17,2
100,0
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Загальний обсяг доходів визначений в сумі 193 480,6 млн грн, з яких
власні надходження складають 152414,0 млн грн, кошти Державного
бюджету України на фінансування програм із пенсійного забезпечення та
покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду для виплати пенсій – 58317,1
млн грн
Видаткова частина складає 209036,0 млн грн і враховує проведення
підвищення розмірів пенсійних виплат відповідно до зростання протягом
року розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а також
надбавок та підвищень до пенсій, розмір яких визначається в залежності
від прожиткового мінімуму.
З урахуванням виділених з державного бюджету асигнувань на
покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України бюджет Фонду на
2011 рік провідні економісти вважають збалансованим.
Кожна стаття видаткової частини бюджету Пенсійного фонду
України фінансується з відповідного джерела, передбаченого бюджетом.
Аналогічно до дохідної частини бюджету видаткова частина також
містить три основних напрямки фінансування: зараховані власні кошти,
кошти Держбюджету та інших фондів соціального страхування.
Зростання валюти балансу Пенсійного фонду зумовлене не лише
збільшенням видатків солідарної системи пенсійного страхування (до
192282,0 млн грн у 2010 р. та 209,036,0 млн грн у 2011 р.), й
запровадженням державою програм лояльності до певних професійних
груп, які отримують підвищений розмір пенсії за рахунок Державного
бюджету України. До того ж залежність Пенсійного фонду від коштів
Єдиного казначейського рахунка виявляється у фінансуванні тимчасових
касових розривів та дефіциту бюджету. Останній показник свідчить про
нестабільність солідарної системи Пенсійного фонду України. З огляду на
це слід наголосити, що насамперед особливо гостро строїть питання
повноти та напрямків використання коштів, передбачених різними
пенсійними програмами, що і має забезпечити внутрішній аудит.
Пенсійний фонд здійснює загальну організацію та управління
виконанням бюджету, координував роботу учасників бюджетного
процесу.
Головні та районні управління Фонду забезпечували роботу з
виконання відповідних бюджетів, надходження усіх визначених
законодавством доходів та цільового і ефективного витрачання коштів, а
також складання звітів про виконання бюджетів, що підтверджують
результати проведених ревізій та аудиту, проведеного Контрольноревізійною службою України.
104

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

Робота Пенсійного фонду і надалі повинна спрямовуватися на
забезпечення повного і своєчасного надходження коштів до бюджету
Фонду, стабільне фінансування виплати пенсій та грошової допомоги, на
подальше підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян. У
вирішенні цих завдань важливу роль відіграє саме внутрішній аудит.
Внутрішні аудитори Пенсійного фонду повинні були б вжити заходи щодо
економного та раціонального використання коштів.
Для приведення у відповідність із проблемами сьогодення,
вдосконаленням державного управління, впровадженням нових
технологічних досягнень та з урахуванням програмних змін необхідно
постійно проводити внутрішній аудит.
Внутрішній аудит має забезпечити контроль за цільовим
спрямуванням коштів. При цьому встановлено, що порядок здійснення
перевірки необхідно проводити за такими етапами:
– інформаційне забезпечення перевірки (визначення переліку
документів правового, економічного, організаційно-технологічного та
організаційного забезпечення);
– складання плану перевірки (складання графіка роботи аудитора);
– процес перевірки (визначення способів виконання роботи за
кожним завданням, отримання необхідної інформації й її систематизація);
– обговорення попередніх висновків і пропозицій аудитора з
керівництвом структурної одиниці, що перевіряється (отримання
додаткової інформації, якщо виникла потреба в нових даних для
обґрунтування висновків);
– підготовка звіту (висновку) та пропозицій аудитора
(систематизація аудиторських записів за завданнями, формулювання
узагальнюючих висновків, виділення основних позицій достовірності
загального й окремих висновків);
– впровадження рішень, пропозицій за результатами перевірки
(підготовка проекту наказу й розпоряджень щодо усунення порушень та
відхилень, виявлених перевіркою).
Перевірка та оцінка ефективності роботи органів Пенсійного фонду
України є основною метою внутрішнього аудиту. Під час перевірки
внутрішній аудит виступає як сукупність заходів для контролю за
активами органів Пенсійного фонду, зведення до мінімуму помилок,
перевірки точності, достовірності даних бухгалтерського обліку, звітності,
забезпечення ефективності операцій дотримання внутрішніх положень
Пенсійного фонду України і вказівок центрального апарату. Внутрішній
аудит у роботі розглянуто як систему заходів безпеки Пенсійного фонду
України для забезпечення захисту інтересів населення пенсійного віку,
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збереження та досягнення конкретних результатів у діяльності Фонду.
Водночас вказано, що він охоплює сукупність планів, методів і процедур,
що застосовуються всередині нього для захисту активів, збільшення
надходжень та забезпечення чіткого виконання вказівок керівництва
Пенсійного фонду України.
Внутрішній аудит покликаний забезпечити керівництво Пенсійного
фонду України достовірною інформацією, користуватися відповідними
пенсійними програмами і допомогти оптимізувати роботу всіх підрозділів
Пенсійного фонду України.
Важливо, щоб техніка внутрішнього аудиту коштів державного
пенсійного страхування опиралася на структуру Фонду і пенсійні
програми, які він реалізовує. Внутрішній аудит перевіряє цільову
спрямованість використання грошових коштів.
Служба внутрішнього аудиту належить до найважливіших
елементів операційної та управлінської структури органу. Глобалізація
ринків, жорстка конкуренція, впровадження нових фінансових операцій,
розвиток інформаційних технологій призвели до суттєвого ускладнення
фінансової системи і разом з цим збільшили небезпеку ризиків для неї.
Результатами цього є як ускладнення завдань внутрішнього аудиту, так і
зростання його значення в діяльності органу Пенсійного фонду України.
Висновки. Таким чином, для найефективнішого процесу
бюджетного планування доходів та видатків Пенсійного фонду України, а
також щоб робота Пенсійного фонду була чіткою, якісною і адекватною
вимогам часу, потрібно впровадити систему внутрішнього аудиту.
Важливим інструментом державного управління, що дає змогу досягти
виконання завдань та звузити коло потенційних проблемних питань,
пов’язаних з діяльністю органів державного сектору, зокрема системи
Пенсійного фонду України, повинен бути внутрішній аудит.
1. Зайчук Б. О., Зарудний О. Б., Березіна С. Б., Александров В. Т., Недбаєва С. М. Пенсійний
фонд України: організаційно-правові та соціально-економічні засади функціонування. –
Київ: «АВТ». – 2006. – 1056 с.
2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003
р. № 1058-ІV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
3. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464-VІ // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.rada.gov.ua
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Бондарчук В.В.
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Исследовано подходы к определению рыночной стоимости основных средств,
рассмотрены организационные основы определения рыночной стоимости основных средств
силами предприятия / Житомирский государственный технологический университет
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Одним із
найсуперечливіших і разом з тим найважливіших питань сучасного етапу
розвитку бухгалтерського обліку є оцінка. Оцінка є основою
бухгалтерського обліку, оскільки без вартісного визначення об’єкти не
можуть бути відображені на бухгалтерських рахунках та у звітності. Проте
облік слугує для задоволення інформаційних потреб не лише власників
підприємства, а й інших груп користувачів – інвесторів, кредиторів,
державних органів. Така специфіка інформаційних запитів призводить до
об’єктивної трансформації обліку і розширення його методології.
В сучасних умовах для задоволення інформаційних потреб
користувачів недостатньо облікової інформації, що відображає діяльність
Бондарчук В.В.
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підприємства у ретроспективі. Окремі користувачі, наприклад держава,
потребують інформацію про діяльність підприємства в реальному часі,
тобто у ринкових цінах. Зокрема для складання національних рахунків,
визначення показника ВВП та національного багатства, проміжного та
кінцевого споживання використовується інформація у ринкових цінах, а
бухгалтерський облік, що акумулює інформацію відповідно до принципу
історичної собівартості, не в змозі задовольнити дані інформаційні
потреби. Однією із складових національного багатства країни є основні
засоби підприємств. В обліку основні засоби відображаються за
історичною вартістю, а на національних рахунках – за ринковою.
Очевидно, що визначення показника національного багатства є об’єктивно
неможливим. Постає питання інтегрування у систему бухгалтерського
обліку ринкових цін, що дадуть можливість оцінити підприємство у
фактичних цінах.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. У сучасних ринкових умовах господарювання оцінка, як
елемент методу бухгалтерського обліку, значно розширила свої функції.
Питанням оцінки окремі свої праці присвятили такі науковці – М.Т.Білуха,
Ф.Ф.Бутинець, С.Ф.Голов, В.М.Краєвський, Л.В.Ловінська, Н.М.Малюга,
В.Ф.Палій, Я.В.Соколов, В.В.Сопко, І.В.Супрунова, В.Г.Швець. Проте,
незважаючи на проведені дослідження, питання визначення ринкової
вартості все ще залишається невирішеним. Це пов’язано із нерозвиненістю
активних ринків та ринку цінних паперів України.
Цілі статті. Дослідити сутність ринкової вартості основних засобів,
визначити шляхи її формування та розробити механізм її використання у
системі бухгалтерського обліку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В економічній науці
існує досить багато різних оцінок, що застосовуються в залежності від
різних факторів та обставин. Супрунова І.В. зазначає: «Види оцінок
визначаються цілим набором властивостей, що дозволяють
характеризувати об’єкт і суб’єкт виміру, час і критерії оцінки, види
вимірників, підстави і методи розрахунків» [1, с. 53]. Досліджуючи
питання оцінки, Супрунова І.В. виділила понад 15 видів різноманітних
оцінок. Це свідчить про багатогранність та складність цієї категорії, тому
для виконання поставленого завдання ми обмежимося дослідженням
оцінки за ринковими цінами.
Для потреб держави при складанні національних рахунків
використовується оцінка у фактичних або ринкових цінах. Як зазначає
В.М. Краєвський: «Аналітична цінність системи національних рахунків
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(СНР) полягає у здатності ув’язати багаточисельні економічні явища на
основі застосування єдиних одиниць обліку. У системі вимірюється
поточна мінова вартість, за якою товари або інші види активів, послуги,
праця або наданий капітал фактично обмінюються або могли бути
обміняні на готівку (готівкові кошти або ліквідні депозити)» [2, с. 123].
Тобто для держави, як користувача облікової інформації, важливо знати
реальну вартість основних засобів на конкретну дату за умови діючих цін.
В залежності від подальшого використання майна (за часом
здійснення оцінки або підходом до оцінки) виділяють такі види вартості
(рис. 1).
Оцінка
Оцінка за
історичною
вартістю

Оцінка
визначена
експертом

Оцінка за
ринковою
вартістю

Процес оцінки

Витратний метод

Метод прямого
відтворення

Оцінка на
основі
капіталізації
доходу
Прайс листи

Порівняльний метод

Метод
заміщення

Пряма
капіталізація

Дохідний метод

Непряма
капіталізація
доходу

Рис. 1. Види оцінки в залежності від підходу до оцінки [на основі 1,
3]
Однією із видів оцінки є оцінка у ринкових цінах або за ринковою
вартістю (рис. 1).
Згідно із Національним стандартом №1 «Загальні засади оцінки
майна і майнових прав», ринкова вартість – це вартість, за яку можливе
відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за
угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення
відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням
справи, розсудливо і без примусу [3]. Поняття ринкової вартості також
зустрічається у П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції», відповідно до якого
ринкова вартість фінансової інвестиції – сума, яку можна отримати від
продажу фінансової інвестиції на активному ринку [4].
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Здійснення оцінки за ринковою вартістю може відбуватися двома
шляхами. Перший шлях – це визначення ринкової вартості певного активу
виходячи із офіційно встановленої його вартості на певному ринку, що
відображається у прайс-листах. Такі прайс-листи друкують товарні біржі і
вони є офіційними джерелами інформації про ціни на певні товари або
групи товарів. Інший метод визначення ринкової вартості активу – це
проведення оцінки компетентними особами. Такими особами в Україні є
суб’єкти оціночної діяльності, що діють відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні» [5].
Відповідно до ст. 38 Національного стандарту №1 «Загальні засади
оцінки майна і майнових прав» існує три методи оцінки вартості майна:
витратний, порівняльний та дохідний.
Суть витратного методу полягає у тому, що оцінюється поточна
вартість витрат на відновлення об’єкта оцінки до стану, за якого він
придатний до використання або оцінюється поточна вартість витрат на
заміщення такого об’єкта. Відповідно до даного підходу існує два методи
оцінки: метод прямого відтворення та метод заміщення. Метод прямого
відтворення передбачає визначення поточної вартості витрат на
відтворення об’єкта оцінки із подальшим вирахуванням суми зносу.
Метод заміщення передбачає визначення поточної вартості витрат на
заміщення об’єкта оцінки із подальшим вирахуванням суми зносу. За
допомогою даних методів визначається залишкова вартість заміщення
об’єкта оцінки.
Порівняльний метод полягає у зіставленні цін попиту та пропозиції
на подібний об’єкт із подальшим коригуванням відмінностей між
об’єктами порівняння. Основними елементами порівняння є
характеристики подібного майна за місцем його розташування, фізичними
та функціональними ознаками, умовами продажу тощо.
Дохідний підхід ґрунтується на врахуванні принципів найбільш
дохідного використання та очікування, відповідно до яких вартість об’єкта
оцінки визначається як поточна вартість очікуваних доходів від найбільш
ефективного використання об’єкта оцінки, включаючи дохід від його
можливого перепродажу. В рамках даного підходу виділяють метод
прямої капіталізації доходу та непрямої капіталізації доходу. Метод
прямої капіталізації використовується у разі, якщо прогнозуються постійні
грошові надходження від використання об’єкта. Метод непрямої
капіталізації використовується у випадку, коли прогнозовані грошові
потоки від використання об’єкта є неоднаковими за величиною та
непостійними протягом визначеного періоду часу.
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Усі вище описані методи оцінки передбачені Національним
стандартом №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», а
здійснювати таку оцінку мають право суб’єкти оціночної діяльності
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні».
На нашу думку інтеграція оцінки основних засобів за ринковими
цінами у систему бухгалтерського обліку повинна здійснюватись на рівні
статистичної звітності. Це пояснюється тим, що для цілей управління
підприємством ринкова вартість не має такого значення, як історична. В
той самий час, державі потрібна інформація у ринкових цінах для
складання національних рахунків. Оскільки джерелом інформації для
макроекономічного рахівництва є статистична звітність, тому потрібно
саме показники статистичної звітності відображати за ринковою вартістю.
Методику відображення показників статистичної звітності у ринкових
цінах ми розглянемо у подальших дослідженнях, а зараз зосередимо свою
увагу на загальних засадах визначення ринкової вартості основних засобів.
Як вже зазначалось, проводити оцінку активів в Україні мають
право суб’єкти оціночної діяльності. Але окрім того з питанням
проведення оцінки мають справу і учасники підприємства в момент його
створення. Так, відповідно до частини 2 ст. 13 Закону України «Про
господарські товариства», грошова оцінка вкладу учасника
господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства,
а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній
перевірці [6]. Це означає, що вартість частки у статутному капіталі, що
вноситься учасником у негрошовій формі, може визначатись самими
учасниками товариства. Така позиція закріплюється і ст. 115 Цивільного
кодексу України, відповідно до якої грошова оцінка вкладу учасника
господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства,
а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній
перевірці [7]. Операція з оцінки майна, що вноситься як частка засновника
у статутному капіталі оформлюється актом оцінки.
Ми пропонуємо аналогічно випадку заснування підприємства
проводити оцінку основних засобів підприємства силами самого
підприємства. Структурна схема складових процесу внутрішньої оцінки
наведена на рис. 2.
Для проведення оцінки необхідно створити на підприємстві суб’єкт
оцінки – оціночну комісію, яка буде діяти лише на період проведення
оцінки (по аналогії з інвентаризаційною комісією). До складу оціночної
комісії мають входити головний бухгалтер, керівник або його заступник,
юрист та особа, що компетентна у питаннях, пов’язаних з використанням
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об’єкта оцінки. Такою компетентною особою може бути головний
технолог, головний майстер, головний механік, тобто працівник, який
володіє достатніми знаннями, вміннями і навичками для визначення
технічного стану основного засобу, його придатності до використання.
Внутрішня оцінка
Суб’єкт

Оціночна комісія

Об’єкт

Об’єкт основних засобів або група
основних засобів

Регулювання
Методика
Документування

Внутрішні наказові та розпорядчі
документи
Джерела інформації, принципи, база та
методи оцінки
Розрахунки комісії, акт оцінки

Рис. 2. Структурна схема складових процесу внутрішньої оцінки
Об’єктом оцінки є основний засіб або група основних засобів, якщо
об’єкти даної групи є подібними та однотипними.
Регулювання внутрішньої оцінки повинне здійснюватись рядом
внутрішніх наказових та розпорядчих документів. Перш за все повинен
бути затверджений Наказ про створення та склад оціночної комісії. В
цьому документі повинна бути інформація про склад оціночної комісії,
права та обов’язки її членів. Повинне бути затверджене Положення про
проведення внутрішньої оцінки основних засобів з метою складання
статистичної звітності у ринкових цінах в частині основних засобів
підприємства.
Також має бути прийнята Методика проведення оцінки основних
засобів, у якій повинні описуватись прийоми та процедури, що повинні
бути застосовані оціночною комісією при визначенні ринкової вартості
об’єкта оцінки. Методика проведення оцінки повинна ґрунтуватись на
стандартах оцінки: Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки
майна і майнових прав», Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого
майна», Національний стандарт №3 «Оцінка цілісних майнових
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комплексів», Національний стандарт №4 «Оцінка майнових прав
інтелектуальної власності».
Інформаційною базою для визначення ринкової вартості об’єкта є
технічна документація, відомість розрахунку амортизації основного
засобу, картки складського обліку основних засобів, прайс-листи на
ідентичні або подібні об’єкти та інші документи, що можуть містити
інформацію про об’єкт оцінки або про подібні об’єкти.
Методика визначення ринкової вартості основних засобів повинна
ґрунтуватись на основі принципів, бази та методів оцінки (рис. 3).
Складові методика визначення ринкової
вартості основних засобів

Принципи оцінки
корисності

База оцінки
ринкова
вартість

попиту і
пропозиції

Методи оцінки
витратний
порівняльний
доходний

заміщення
очікування
граничної
продуктивності
найбільш
ефективного
використання

Рис. 3. Складові методики визначення ринкової вартості основних
засобів
Відповідно Національного стандарту №1, однією із складових
методики оцінки є принципи оцінки, які допомагають визначити вартість
об’єкта
через
визначення
його
відповідності
встановленим
характеристикам. Національний стандарт №1 визначає такі принципи:
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- принцип корисності передбачає, що майно має вартість тільки за
умови його корисності для потенційного власника або користувача. В
даному випадку під корисністю слід розуміти здатність об’єкта
задовольнити певні потреби користувачів;
- принцип попиту і пропозиції відображає існування попиту та
пропозиції на майно подібне об’єкту оцінки;
- принцип заміщення полягає у врахуванні поведінки покупців, яка
полягає у тому, що за придбання майна покупці не сплачують суму більшу
від мінімальної ціни подібного об’єкта;
- принцип очікування передбачає, що вартість об’єкта оцінки
визначається розміром економічних вигод, які очікується отримати від
володіння, користування та розпорядження майном;
- принцип граничної продуктивності передбачає врахування впливу
на вартість об’єкта оцінки таких факторів як земля, праця, капітал та
управління;
- принцип найбільш ефективного використання полягає в
урахуванні залежності ринкової вартості об’єкта оцінки від його найбільш
ефективного використання, під яким розуміється використання майна, в
результаті якого вартість об’єкта оцінки є максимальною.
Базою оцінки є комплекс методичних підходів, методів та
оціночних процедур, що відповідають певному виду вартості майна [3]. В
даному випадку базою оцінки виступає ринкова вартість основних засобів.
Методи оцінки поділяються на три види: витратний, порівняльний
та доходний. Суть даних методів була описана вище.
В ході проведення внутрішньої оцінки члени оціночної комісії
проміжні результати своєї діяльності оформлюють у вигляді робочої
документації. Робоча документація включає сукупність інформаційних
джерел про об’єкт оцінки та розрахунки членів комісії. Наявність даних
документів підтверджує проведення процесу оцінки. Результатом
проведеної оцінки має бути визначена ринкова вартість об’єкта оцінки.
Результат роботи оціночної комісії оформлюється актом оцінки, у якому
зазначається перелік об’єктів оцінки, їх балансова та ринкова вартість. Акт
оцінки підписується усіма членами оціночної комісії.
Висновки. Одним із користувачів бухгалтерської інформації є
держава, яка потребує інформацію у ринкових цінах. Система організації
та регулювання бухгалтерського обліку в Україні побудована таким
чином, що потреби держави в інформації про активи підприємства у
ринкових цінах не задовольняються. Це спричиняє неточності у
розрахунках макроекономічних показників, а у випадку із показником
національного багатства – об’єктивну неможливість його обрахунку.
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Дослідивши проблеми, що пов’язані із визначенням ринкової
вартості основних засобів в Україні, ми пропонуємо визначати ринкову
вартість основних засобів підприємством самостійно. Для цього повинна
бути створена оціночна комісія, яка діє на підставі внутрішніх документів
підприємства. На основі проведеного дослідження окреслено загальні
моменти проведення внутрішньої оцінки основних засобів підприємства
та визначення їх ринкової вартості. Визначено складові методики
внутрішньої оцінки основних засобів, що базується на положеннях
Національних стандартів оцінки.
Отримані результати описують загальну схему організації процесу
оцінки на підприємстві, а подальші дослідження будуть спрямовані на
розроблення методики оцінки основних засобів та на порядок
застосування елементів даної методики.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ УКРАЇНИ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
В статті розглянуто основні передумови гармонізації національної системи
бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами фінансової звітності, розглянуто склад
основних форм фінансової звітності за МСФЗ.
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HARMONISATION ACCOUNTING UKRAINE
ON INTERNATIONAL STANDARDS
In article the basic preconditions of harmonisation of national system of book keeping with
the international standards of the financial reporting are considered, is considered structure of the
basic forms of the financial reporting agree IFRS.
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Бондарчук Н.В.
ГАРМОНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА УКРАИНЫ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
В статье рассмотрены основные предпосылки гармонизации национальной системы
бухгалтерского учета с международными стандартами финансовой отчетности, рассмотрено
состав основных форм финансовой отчетности согласно МСФО.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, гармонизация, стандартизация, МСФО,
системы бухгалтерского учета.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Останні роки
позначені посиленням уваги до проблеми міжнародної уніфікації
бухгалтерського обліку. Розвиток бізнесу, що супроводжується
зростанням ролі міжнародної інтеграції у сфері економіки, висуває певні
вимоги до одноманітності і зрозумілості що застосовуються в різних
країнах принципів формування та алгоритмів обчислення прибутку,
оподатковуваної бази, умов інвестування, капіталізації зароблених коштів
тощо. Багато західних інвесторів та банкірів вважають, що вітчизняний
Бондарчук Н.В.
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бухгалтерський облік не відповідає міжнародним нормам, бухгалтерська
звітність підприємств не відображає їх реального майнового і фінансового
становища і взагалі «не прозора і не надійна». Отже, тиск міжнародних
валютно-банківських організацій призвело до необхідності переходу
України на міжнародні норми бухгалтерського обліку, масового
перенавчання бухгалтерів і аудиторів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теоретичним і практичним питанням гармонізації
бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними
стандартами приділяють такі вчені і практики: Ф.Бутинець, С.Голов,
В.Костюченко, Ю.Кузьмінський, М.Лучко, В.Пархоменко, О.Редько,
В.Сопко, Н.Ткаченко та інші.
Цілі статті. Як видно, актуальність даної теми очевидна.
Актуальність і значущість зумовили визначення основної мети роботи, яка
полягає в аналізі міжнародних стандартів обліку і звітності та можливості
їх застосування в звітності. Для вирішення зазначеної мети вирішувалися
наступні завдання: розглянути необхідність застосування МСФЗ в Україні
та основні форми звітності за МСФЗ.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Надання корисної
інформації різним категоріям користувачів для прийняття ними
виважених економічних рішень є основним призначенням облікової
системи. Надається така інформація всім зацікавленим сторонам шляхом
складання фінансової звітності. Фінансову звітність, яка відповідає
стандартам, називають достовірною та надійною і саме достовірність
інформації є найважливішим елементом у системі прийняття
управлінських рішень. Завдяки такій звітності можливе інформаційне
взаєморозуміння у бізнесі, довіра з боку інвесторів.
Ідея впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(МСБО) обговорюється в Україні давно. Її нерідко пропагують i
відстоюють менеджери та керівники компаній, чиновники, які нечітко
уявляють собі зміст цих стандартів. Причин тут кілька. По-перше, є
сумніви, чи правильно вітчизняна бухгалтерія відображає фінансові
показники i чи покращиться одразу з переходом на міжнародні стандарти
фінансовий стан підприємств. По-друге, іноді такі заяви робляться під
безпосереднім впливом західних партнерів, логіка міркування яких
проста: є стандарти, отже, система бухгалтерського обліку певною мірою
відповідає міжнародним критеріям; немає стандартів, то система обліку не
придатна [2].
Водночас можна стверджувати з великою вірогідністю, що у світі
немає жодної країни, яка б повністю дотримувалася цих стандартів.
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Навряд чи це й можливо, оскільки кожна країна має свої традиції обліку,
які складалися віками, i ламати їх для уніфікації недоцільно. Це добре
розуміють провідні зарубіжні спеціалісти з обліку. Разом з тим знання
МСБО, їх адаптація до української дійсності безумовно корисні.
В даний час найбільшу популярність здобули два підходи до її
вирішення: гармонізація і стандартизація.
Ідея гармонізації різних систем бухгалтерського обліку реалізується
в рамках Європейського співтовариства (ЄС). Суть її полягає в тому, що в
кожній країні може існувати своя модель організації обліку та система
стандартів, її регулюють. Головне, щоб ці стандарти не суперечили
аналогічним стандартами в країнах-членах співтовариства, тобто
перебували у відносній «гармонії» одна з одною. Робота в цьому напрямку
ведеться з 1961 р. З метою формування концепції розвитку обліку в
країнах ЄС була сформована дослідницька група з проблем
бухгалтерського обліку. Її діяльність розглядалася як складова частина
програми гармонізації національних версій Закону про компанії.
Результати цієї роботи опубліковані у вигляді нормативних документів,
які були включені кожним членом ЄС у своє національне законодавство в
частині бухгалтерського обліку [2].
Ідея стандартизації облікових процедур реалізується в рамках
уніфікації обліку, яку проводить Радою з міжнародних стандартів
фінансової звітності (РМСФЗ), що займається розробкою і публікацією
міжнародних стандартів фінансової звітності. Суть цього підходу полягає
в розробці уніфікованого набору стандартів, які можна застосувати до
будь-якої ситуації в будь-якій країні, у силу чого відпадає необхідність
створення національних стандартів.
На сьогодні відомо кілька систем бухгалтерського обліку, зокрема
англо-американська (англосаксонська), континентальна (європейська),
колишнього СРСР, Організації Об’єднаних Націй.
Кожна з цих систем має єдину взаємопов’язану структуру побудови
[8]:
- первинної документації;
- класифікації й кодування техніко-економічної інформації;
- статистичної звітності;
- бухгалтерського обліку;
- електронної обробки інформації.
Разом із цим ці системи відрізняються одна від одної системами
класифікації. Так, система обліку колишнього СРСР включає
Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД). Система обліку ООН
містить Міжнародну стандартну класифікацію видів економічної
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діяльності (ISIC) та Класифікатор основних продуктів (СРС), а система
обліку Європейського союзу – Загальну класифікацію економічної
діяльності (NAC) і Класифікатор товарів за видами діяльності (СРН). На
нашу думку Класифікації ЄС є найприйнятнішими для України.
Однак, на думку фахівців, стандарти, розроблені РМСФЗ, будуть
використовуватися більшістю країн світу в найближчому майбутньому.
На наш погляд, використання МСФЗ необхідно з наступних
причин:
По-перше, формування звітності відповідно до МСФЗ є одним з
важливих кроків, відкривають вітчизняним підприємствам можливість
залучення до міжнародних ринків капіталу. Загальновідомо, що капітал,
особливо іноземний, вимагає прозорості фінансової інформації про
діяльності компаній та звітності менеджменту перед інвесторами. До тих
пір, поки іноземний інвестор не буде мати можливість простежити і
зрозуміти через фінансову звітність, як використовується представлений
ним капітал, Україна залишиться зоною підвищеного ризику і, відповідно,
буде програвати іншим країнам у залученні фінансових ресурсів із
міжнародних ринків.
У сучасному світі МСФЗ поступово стають своєрідним ключем до
міжнародного ринку капіталу. Якщо компанія має відповідну звітність,
вона отримує доступ до джерел коштів, необхідних для розвитку. Це не
означає автоматичного надання шуканих ресурсів; шлях до них досить
довгий і важкий. Проте ця компанія потрапляє до числа тих обраних, хто
при дотриманні інших умов, може розраховувати на іноземне
фінансування. Якщо ж компанія не має необхідної звітності, то вона, з
точки зору західного інвестора, не заслуговує довіри і не може
розглядатися, як конкурентоспроможна в змаганні з іншими кандидатами
капіталу.
По-друге, міжнародна практика показує, що звітність, сформована
відповідно до МСФЗ, відрізняється високою інформативністю і
корисністю для користувачів.
По-третє, використання МСФЗ дозволяє значно скоротити час і
ресурси, необхідні для розробки нових національних правил звітності. Ці
стандарти закріплюють досить тривалий досвід ведення бухгалтерського
обліку та звітності в умовах ринкової економіки. Вони сформовані як
результат праці і пошуку не одного покоління бухгалтерів-дослідників,
представників різних наукових шкіл. Стандарти враховують запити і
досвід роботи зі звітністю підприємців, банківських та інших фінансових
структур, фінансових аналітиків, профспілок. Урядових організацій,
представники яких з 1981 р. утворюють Консультативну групу в рамках
Ради з МСФЗ.
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Основне призначення фінансової звітності є надання інформації
зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень. Фінансова звітність складена за національними
стандартами, здебільшого спрямована на внутрішніх користувачів –
вузьке коло осіб, наприклад керівників, фінансових директорів, головних
бухгалтерів, що розуміють показники звітів та здатні їх аналізувати (це у
кращому випадку, у гіршому – фінансова звітність вітчизняних суб’єктів
господарювання часто формується лише задля подання її до органів
статистики). Що стосується звітності за міжнародними стандартами, у
МСФЗ наголошується, що інформація повинна бути спрямована в першу
чергу на широке коло користувачів (зокрема, зовнішніх – інвесторів,
потенційних інвесторів, кредиторів, клієнтів, постачальників тощо).
З метою забезпечення основного призначення фінансової звітності в
Україні починаючи з 2005 р. відбувається становлення законодавчого
підгрунття застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.
До 2011 р. Державна комісія із цінних паперів та фондового ринку
(ДКЦПФР) та Міністерством фінансів опубліковано ряд листів щодо
складання звітності за МСФЗ. Внесено зміни до Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок», відповідно ч. 6 ст. 40 якого законодавчо
закріплено обов’язковість розкриття інформації про свою діяльність на
основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку публічними
акціонерними товариствами [5].
Вирішальним кроком на шляху впровадження МСФЗ було внесення
змін до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні». Законодавчо закріплено використання міжнародних стандартів
фінансової звітності (IAS/IFRS) суб’єктами господарювання, у разі якщо
вони не суперечать Закону про бухгалтерський облік [4].
Крім того, у Законі визначено складання звітності за міжнародними
стандартами публічними акціонерними товариствами в обов’язковому
порядку, передбачено обов’язкове подання звітності за МСФЗ банками,
страховиками та підприємствами, які провадять господарську діяльність
за видами, перелік яких визначається [4].
Публічні акціонерні товариства мають додатково розкривати
інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку. Таке оприлюднення інформації ПАТ здійснюють
шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та в
загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР.
Визначено, що публічні АТ, підприємства – емітенти іпотечних
облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств та фондів
операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку,
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банки, страховики та інші фінустанови зобов’язані опубліковувати
підтверджену аудитором річну фінансову звітність не пізніше 30 квітня
наступного за звітним року.
До складу повного комплексу фінансових звітів за МСФЗ
включають:
- Звіт про фінансовий стан на кінець звітного періоду (Баланс);
- Звіт про сукупні прибутки та збитки за звітний період;
- Звіт про зімни у власному капіталі;
- Звіт про рух грошових коштів;
- Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політки,
та інші пояснювальні примітки;
- Звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього
порівняльного періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову
політику ретроспективно, або здійснює ретроспективний перерахунок
статей своїх фінансових звітів, або коли він перекласифіковує статті своїх
фінансових звітів. Цей перелік повністю відповідає вимогам МСФЗ.
Висновки. Практичний досвід запровадження і використання
міжнародних стандартів фінансової звітності засвідчує, що завдяки цьому
процесу відбувається: зменшення ризику для інвесторів та кредиторів;
зниження витрат кожної країни на розробку національних стандартів;
однозначне визнання та трактування показників фінансових звітів у різних
країнах світу; зростання довіри до показників фінансової звітності у
всьому світі; поглиблення міжнародної кооперації у сфері бухгалтерського
обліку.
Таким чином, приведення національної системи обліку і звітності у
відповідність до вимог міжнародних стандартів – це шлях до
інтернаціоналізації та гармонізації обліку, підвищення якості облікової
інформації вітчизняних підприємств та довіри до них з боку різних
користувачів.
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ
ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглядаються методичні аспекти розробки узагальнюючого показника
вартості підприємства, який повинен базуватися на відображення таких аспектів: фінансова
стійкість підприємства; ефективність діяльності; ділова активність підприємства; динаміка
та масштаби діяльності підприємства; стан галузі, до якої належить підприємство;
конкурентоспроможність підприємства; ефективність менеджменту та рівень кадрового
потенціалу.
Ключові слова: фінансова стійкість, ділова активність, оцінка вартості.

Brodska I.
PROBLEMS OF METHODICAL APPROACHES
THE COMPREHENSIVE VALUATION
The article deals with methodological aspects of the development of generalized indexvalue
of the enterprise, which must be based on the reflection of aspects: financial stability of the
enterprise, performance, business activities of the enterprise, dynamicsand scale of the enterprise,
the state of the field to which the enterprise, competitiveness,efficiency and management level of
human resources.
Key words: financial stability, business activity, assessment of value.

Бродская И.И.
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются методические аспекты разработки обобщающего
показателя стоимости предприятия, который должен базироваться на отражениетаких
аспектов: финансовая устойчивость предприятия; эффективность деятельности; деловая
активность предприятия; динамика и масштабы деятельности предприятия, состояние
отрасли, к которой относится предприятие;конкурентоспособность предприятия;
эффективность менеджмента и уровень кадрового потенциала.
Бродська І.І.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасні умови
становлення науки про оцінку свідчать, що для об’єктивної неупередженої
оцінки вартості бізнесу традиційних підходів та прийомів, безперечно, не
вистачає. Тому виникає нагальна необхідність систематизації та
розширення арсеналу аналітичних інструментів, на основі яких можна
отримати більш точну оцінки вартості бізнесу та розробити необхідні
важелі управління нею. Питання управління вартістю та забезпечення
інформаційної відкритості на сучасному етапі є невід’ємною частиною
економічної політики та стратегії не тільки на рівні підприємства, але і на
державному рівні.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню методологічних підходів до оцінки бізнесу,
економічного потенціалу підприємств та оцінки вартості підприємств
присвячені роботи таких українських та російських вчених як
І.Т.Балабанов, С.В.Валдайцев, Я.С.Витвицький, І.Галкін, А.Г.Грязнова,
В.І.Кошкін, П.В.Круш, Н.П.Лебідь, Я.І.Маркус, А.Б.Огаджанян,
О.І.Олексюк, О.С.Пшенишнюк, Н.О.Павловська, О.В.Павловська,
Б.П.Красноглазов, О.Г.Мендрул, С.В.Поліщук, Ф.Пузій, Ф.Б.РіпольСарагоси,
І.М.Рєпіна,
М.М.Соловьев,
С.Скринько,
Г.І.Сичева,
Є.І.Тарасевич, Е.А.Уткін, М.А.Федотова, О.С.Федонін, Г.С.Харрисон,
В.З.Черняк та інших. Водночас, слід зазначити, що роботи даних авторів
висвітлюють питання оцінки бізнесу окремими підходами, що знайшли
широке застосування в оціночній діяльності (витратним, ринковим,
дохідним). Спроба розробити узагальнюючу оцінку вартості із
застосуванням комбінованого підходу на базі дохідного зустрічається
лише в роботі Денисенко В.К. [1]
Цілі статті. Цілями даної статті є розробка концептуальних засад
інтегральної оцінки вартості бізнесу і визначення основних оцінних
показників, які мають входити в аналітичну модель оцінки вартості
компанії на основі комбінації трьох традиційних методичних підходів.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Як свідчить
зарубіжний та вітчизняний досвід оціночної діяльності, значну роль в
процесі оцінки відіграє діагностика економічного, фінансового,
господарського стану об’єкту оцінки. Процедура діагностики
економічного та фінансового стану підприємства (бізнесу) в значній мірі
базується на методах та підходах, що застосовуються у фінансовому та
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управлінському аналізі. При здійсненні оцінки вартості різних об’єктів
діагностика їх фінансового стану дозволяє своєчасно визначити причини
можливого виникнення кризової ситуації, прогнозувати подальший
розвиток фінансових проблем.
В процесі раціонального використання та управління вартістю на
мікро-рівні відбувається розширення кола показників, які характеризують
вартість підприємства як бізнесу. Всі показники, що використовуються в
оціночній діяльності, доцільно згрупувати за такими класифікаційними
ознаками (рис. 1).
Традиційні (класичні)
За сферою
використання

За інформаційними
джерелами

Специфічні (тільки для
цілей оцінки)
На основі фінансової
звітності
На основі даних
управлінського обліку

За формою

Абсолютні
Відносні

За часовою
спрямованістю

За даними балансу;
заданими звіту про
фінансові результати;
за даними звіту про
рух грошових коштів

За даними декількох
звітних форм
Фінансові;
Нефінансові
Коефіцієнти пропорцій;
Коефіцієнти динаміки

Фактичні
Прогнозні

За кількістю
параметрів

Одиничні
Комплексні

Рис. 1. Класифікація аналітичних показників, що використовується в
процесі оцінки вартості бізнесу.
За сферою використання пропонуємо розрізняти традиційні
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аналітичні показники, що використовуються в аналізі діяльності
підприємства і специфічні, які використовуються тільки в процесі оцінки.
Традиційні показники (класичні, універсальні), використовуються для
загальної оцінки фінансового стану підприємства, інформація про яку
використовується не тільки оцінниками, а й менеджерами підприємства,
фінансистами, контрагентами, аудиторами та іншими користувачами
аналітичної інформації. До них відносяться такі: фінансової стійкості,
ділової активності, ліквідності, прибутковості, оборотності.
Рекомендовані та затверджені фондом Держмайна України та
Міністерством фінансів [3]. Сфера застосування специфічних показників
обмежується оціночною діяльністю і вони використовуються виключно
для оцінки вартості підприємства. До них можна віднести: коефіцієнт
поліпшень, коефіцієнт іпотечної заборгованості, коефіцієнт втрат при
зборі платежів, коефіцієнт самоокупності, коефіцієнт операційних витрат,
іпотечна константа, загальна ставка доходу, ставка грошових надходжень
на власний капітал, мультиплікатор валових рентних платежів тощо [4, с.
157].
Крім цих специфічних показників при використанні порівняльного
(ринкового) підходу до оцінки вартості підприємства широко
застосовуються так звані мультиплікатори. Найбільш широке
розповсюдження набули наступні: ціна /прибуток; ціна/грошовий потік;
ціна/виручка від операційної діяльності; ціна/дивіденди; ціна/балансова
вартість активів; ціна/чиста вартість активів; прибуток/інвестований
капітал; прибуток/ виручка; власний капітал /зобов’язання.
За інформаційними джерелами аналітичні показники можна
розподілити за такими, що розраховуються за даними фінансової
звітності, та на основі іншої інформації (даними управлінського обліку,
даними аналітичного бухгалтерського обліку та внутрішніми обліковими
регістрами, юридична інформація, зовнішня інформація про стан регіону,
галузі, конкурентів, аналогічних підприємств).
За формою показники доцільно розподілити на абсолютні та
відносні. До абсолютних відносяться такі, як обсяг прибутку, обсяг
доходу, витрат, вартість основних засобів, запасів тощо. Відносні
показники, в свою чергу, можуть поділятися на ті, що характеризують
певні пропорції та співвідношення (коефіцієнти ліквідності, ділової
активності), та показники динаміки, які прийнято називати індексами
(темп росту, темп приросту).
За часовою спрямованістю показники можна згрупувати на
фактичні, які характеризують події, що вже відбулися, та прогнозні, які
носять імовірнісний характер і описують економічні явища майбутнього.
Фактичні показники мають конкретну числову характеристику на певну
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дату, або певний період, а прогнозні показники можуть виражатися як
фіксованою числовою характеристикою, так і певним інтервалом,
оскільки гіпотетичний характер майбутніх подій передбачити врай
складно. При чому в оціночній діяльності особливе значення надається
саме прогнозним показникам.
За кількістю параметрів показники поділяються на одиничні, які
характеризують якусь конкретну закономірність, масштаб, явище та інше;
та комплексні показники та моделі, які ґрунтуються на синтезі окремих
одиничних показників на основі побудови багатофакторних кореляційнорегресійних моделей, дискримінантних та параметричних моделей,
бальних узагальнюючих оцінок окремих одиничних показників.
Класифікація показників, що використовується в оціночній
діяльності має важливе значення не просто для оцінки фінансового стану
підприємства, що оцінюється, а є визначальною для вибору методичного
підходу для оцінки, лежить в основі аналітичного обґрунтування
узагальнюючого висновку оцінника з урахуванням результатів аналізу
фінансового стану підприємства.
Найважливішим етапом побудови аналітичної моделі оцінки бізнесу
є підбір оцінних показників, які найбільш повно відбивають сутність
вартості як економічної категорії з урахуванням як майнового, так і
доходного підходу. Оскільки оцінка вартості підприємства як бізнесу
здійснюється в більшості випадків при купівлі-продажу, то фактично на
перше місце виходять показники, що характеризують інвестиційну
привабливість об’єкту оцінки. Існуюча методика інвестиційної
привабливості підприємства включає 58 показників [3]. Водночас, різні
показники відіграють нерівноцінну роль в оціночних процедурах.
Наприклад, абсолютні показники розміру статутного капіталу, розміру
виручки, чистого прибутку, суми заборгованості мають вирішальне
значення в оцінці вартості, але вони вже знайшли свою узагальнюючу
оцінку у показнику чистої вартості активів (чистої вартості пасивів).
Окремі показники дублюють один одного, а деякі показники не мають
принципового значення в оцінці вартості підприємства. Таким чином, при
відборі показників, що будуть включатися в модель інтегрального
показника, необхідно врахувати такі принципи:
- показники мають бути максимально інформативними і всебічно
характеризувати різні параметри фінансового стану, які мають пряме
відношення до його вартості;
- рівень кореляційного зв’язку між окремими показниками, які
включаються в інтегральну модель, має бути мінімальним;
- інформаційна база розрахунку окремих показників має бути
достовірною і включати не тільки офіційну фінансову звітність, але і дані
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управлінського обліку;
- для всіх показників мають бути задані стандартні величини, які
мінімально задовольняють рівень або діапазон змін;
- показники повинні включати не тільки статичні, але і динамічні
показники;
- в процесі групування показників мають бути враховані різні
аспекти життєздатності бізнесу;
- показники не повинні дублювати один одного.
Підбір показників, що мають бути враховані оцінюючи вартість
підприємства, повинен базуватися на відображення таких аспектів:
фінансова стійкість підприємства; ефективність діяльності; ділова
активність підприємства; динаміка та масштаби діяльності підприємства;
стан галузі, до якої належить підприємство; конкурентоспроможність
підприємства; ефективність менеджменту та рівень кадрового потенціалу.
Слід зазначити, що стандартний набір фінансових коефіцієнтів, що
характеризують фінансовий стан підприємства, для цілей оцінки занадто
завищений. Аналіз існуючих показників фінансового стану підприємства
та його вартості, що використовуються в різних моделях оцінки
ймовірності банкрутства (табл. 1), дозволив обрати найбільш уживані. На
наш погляд, при розрахунку інтегрального показника центральним
показником, який повинен стати точкою відліку, має стати чиста вартість
активів. При витратному підході цей показник найбільш повно
характеризує вартість підприємства. Водночас, головним недоліком
такого підходу є неврахування майбутньої вигоди від придбання
підприємства як функціонуючого бізнесу та ризику, що виникає при
підвищенні фінансової нестабільності підприємства. Тому важливим
завданням аналітичної складової процедур оцінки є розробка коригуючого
коефіцієнту показника чистої вартості активів, який би комплексно
враховував потенційну дохідність підприємства з урахуванням
ризикованості його діяльності.
Аналіз наведених в табл. 1 показників, що входять в моделі оцінки
ймовірності банкрутства на основі аналізу фінансового стану, дозволив
вибрати найбільш важливі з погляду їх інформативності і популярності
(зустрічаються у різних авторів більше трьох разів). До таких відносяться:
- оборотність активів (співвідношення виручки та активів);
- коефіцієнт фінансового левериджу (співвідношення капіталу та
зобов’язань);
- прибутковість активів (відношення прибутку до оподаткування та
сплати процентів за кредит до середніх активів;
- частка нерозподіленого прибутку в активах;
- коефіцієнт мобільності активів (частка оборотного капіталу в
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загальних активах.
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Перші три коефіцієнти відображають ділову активність, фінансову
стійкість, ефективність діяльності. Останній показник опосередковано
відбиває ліквідність балансу підприємства. Проте, на наш погляд,
автоматично включати їх в модель інтегральної оцінки не можна, оскільки
для оцінки вартості підприємства важливий не просто фінансовий стан, а
саме сукупність показників, які будуть впливати на зміну його вартості, а
не просто стабільності його діяльності.
Крім того, слід зауважити, що в результаті недосконалості системи
оподаткування часто прибуток може бути зменшений податком, а відтак
чистий прибуток буде зовсім незначним. Тому для власника важливо, щоб
підприємство не просто заробляло прибуток, а було здатне генерувати
грошові потоки. Тому прогресивним, на наш погляд, є підхід
О.О.Терещенка [5, с. 27], який при розрахунку показників рентабельності
в чисельнику бере не прибуток, а грошовий потік. Якщо проаналізувати
аспекти, які не знайшли відображення в системі показників, то в існуючих
моделях зовсім не враховано здатність підприємства нарощувати свої
активи та майно. Таким чином, ми пропонуємо при коригуванні основного
показника вартості бізнесу враховувати коефіцієнт динаміки активів та
прибутку (доходів).
Висновки. Отже, побудова інтегрального показника вартості
бізнесу (компанії) має ґрунтуватися на комбінованому підході, що
враховує позитивні сторони трьох традиційних підходів оціночної
діяльності – майнового, ринкового, доходного – і дозволяє врахувати
фактори ризику, які в умовах трансформаційної економіки мають
суттєвий вплив на інвестиційну привабливість об’єкта оцінки.
1. Денисенко В.К. До питання визначення вартості реверсії / В.К. Денисенко // Держ.
інформ. бюл. про приватиз. – 1998. – №10. – С. 79–80.
2. Огаджанян А.Б.Ретроспективна оцінка вартості об’єкта / А.Б. Огаджанян // Держ. інформ.
бюл. про приватиз. – 2006. – №2. – С. 14–16.
3. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що
підлягають приватизації. Затверджене Наказом Міністерства фінансів України, Фондом
держмайна України від 26 січня 2001 р. №49/121.
4. Риполь-Сарагоси Ф.Б. Основы оценочной деятельности / Ф.Б.Риполь-Сарагоси. – М.:
Издательство ПРИОР, 2001. – 240с.
5. Терещенко О.О. Дискримінантний аналіз в оцінці кредитоспроможності підприємства /
О.О.Терещенко // Вісник Національного банку України. – 2003. – №6. – С. 24–27.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИНКУ
На сьогоднішній день питання комплексного розвитку інфраструктури, в умовах
ринкової трансформації економіки, є досить актуальними. В статті розглянуто стан та
перспективні покращання інфраструктури сільськогосподарського ринку.
Ключові слова: інфраструктура, сільське господарство, ринок сільськогосподарської
продукції, попит і пропозиція.

Bryh O.
STATUS AND PROSPECTS FOR AGRICULTURAL
INFRASTRUCTURE MARKET
The complex development of infrastructure, in the conditions of market transformation of
economy, is very actual. The state and perspective improvements of agricultural market
infrastructure is considered in the article.
Key words: infrastructure, agriculture, market of agricultural products, demand and supply.

Брух О.О.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЫНКА
Сегодня вопросы комплексного развития инфраструктуры в условиях рыночной
экономики очень актуальны. В статье рассмотрены состояние и перспективные улучшения
инфраструктуры сельскохозяйственного рынка.
Ключевые слова: инфраструктура, сельское хозяйство, рынок сельскохозяйственной
продукции, спрос и предложение.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах інфраструктура виступає важливим фактором інтенсифікації
економіки сільського господарства. З переходом на засади ринкової
економіки виникає потреба з’ясувати закономірності формування та
функціонування інфраструктури в аграрному секторі.
У процесі становлення та функціонування вітчизняної економіки
проблема формування інфраструктури сільськогосподарського ринку є
надзвичайно актуальною, адже саме інфраструктура покликана
Брух О.О.
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забезпечувати взаємозв’язок між суб’єктами, що формують попит та
пропозицію на ринку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання стану та розвитку інфраструктури сільськогосподарського ринку знаходять своє відображення у працях Е.Азаряна,
М.Андрушка, Л.Балабанової, П.Березівського, М.Коденської, П.Саблука,
І.Сорока, А.Чухна, О.Шпичака, О.Шмига, О.Шпикуляка та інших. Ними
висвітлені основні положення функціонування інфраструктури ринку
сільськогосподарської продукції.
Цілі статті: розглянути стан та перспективні покращання
інфраструктури сільськогосподарського ринку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На даний момент
часу інфраструктура стрімко завоювала одну з перших позицій ринкового
механізму. Інфраструктура є однією з кількох підсистем, що
безпосередньо взаємодіють з операторами ринку – з попитом та
пропозицією. Її завдання – генерування ринкових сигналів стосовно
попиту та ринкових цін на сільськогосподарську продукцію і продовольство.
На думку П. Саблука, «ринкова інфраструктура АПК – це система
підприємств, організацій, закладів виробничої та невиробничої сфер, які
покликані обслуговувати товаровиробників, створювати умови для
своєчасного i безперервного нарощування обсягів пропозиції продукції на
ринку. Інфраструктура АПК представлена підприємствами й організаціями, які виконують такі функції: оптової торгівлі, транспортування,
зберігання, комунікаційного зв’язку, стандартизації, сертифікації, цінового
моніторингу, інформаційної служби» [4].
Теперішній стан інфраструктури ринку не сприяє побудові
гармонійних відносин між виробником, посередником, споживачем та
державою, що негативно впливає на конкурентоспроможність
сільськогосподарських підприємств. Вирішення цієї проблеми можливе
лише за умови інтенсифікації розвитку інфраструктурних елементів
ринку, посилення конкурентної боротьби у сфері обігу, що допоможе
виробникам вільно варіювати каналами розподілу своєї продукції з метою
досягнення найбільшої результативності своєї діяльності, тобто
максимізації прибутку, а також створення умов, які стимулюватимуть
інвесторів вкладати кошти у створення необхідних елементів
інфраструктури аграрного ринку [3].
Глибоким стрижнем ринкової економіки є розвинена ринкова
інфраструктура, що надає можливість довести товар до кінцевого
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споживача, причому забезпечується реалізація інтересів обох сторін, а
також зворотний зв’язок між виробником і покупцем, підвищується
ефективність і оперативність роботи ринкових суб’єктів, відбувається
перерозподіл ресурсів між різними галузями та всередині них,
акумулюються тимчасово вільні нагромадження, регулюється грошовий
обіг, що у свою чергу дозволяє ефективно розв’язувати тимчасові
проблеми, що виникають на ринку, а основне – не дає змоги осісти і
вкоренитися цим проблемам.
Ринкова інфраструктура є фундаментальною основою, єдиною
системою, де тісно взаємопов’язані такі сфери, як виробнича, обігу і,
звісно ж, сфера споживання, за допомогою якої забезпечується
прискорення оборотності матеріальних, фінансових, а також
інформаційних ресурсів у державі.
На сьогодні перед товаровиробником постає низка проблем, що
стосуються не лише виробництва продукції, а й її збуту. Підприємство
прагне якомога швидше виробити й реалізувати власну продукцію,
отримавши при цьому максимально вигідний зиск.. Саме тут важливу
роль має відігравати держава, адже сприяння розвитку ринкової
інфраструктури забезпечить усім учасникам ринку продаж, а з іншого
боку – купівлю сільськогосподарської продукції за вигідними цінами,
допоможе з найменшими зусиллями товаровиробникам реалізовувати, а
споживачам швидше отримати продукцію, підвищуватиме споживчі
параметри продукції тощо.
Для України, де сільське господарство є одним із визначальних
секторів національної економіки, всебічний розвиток і постійне
вдосконалення ринкової інфраструктури має вкрай важливе значення.
Адже ефективне функціонування інфраструктурних елементів – це
система підприємств і організацій, які забезпечують динамічне переміщення сільськогосподарської продукції від виробника до споживача.
Поміж елементів ринкової інфраструктури, що впливають на закономірний потік товарів між виробником та споживачем, виділяють оптові
сільськогосподарські ринки. Вони покликані забезпечити динамічну
рівновагу попиту й пропозиції, активізацію ринкових механізмів оптової
торгівлі, стимулювання процесу кооперації та консолідації товаровиробників, створення доцільної системи збуту сільськогосподарської продукції, формування Вільного ціноутворення тощо, а також сприятимуть
розв’язанню проблеми відповідності стандартів і сертифікації якості
продукції згідно з міжнародними нормами.
Оптові ринки мають особливий характер організації, оскільки за
допомогою них формується механізм ціноутворення. Це своєрідний
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орієнтир, базова модель, за допомогою якої встановлюється подальші ціни
на сільськогосподарську продукцію. У цьому контексті оптові ринки
виступають важливою функцією формування торгової політики,
декларації цін, маркетингових комунікацій тощо.
Беручи до уваги зарубіжний досвід, можна зазначити, що практично
кожна країна, кожне велике місто Європи, Австралії, Східної Азії,
Північної та Південної Америки, Африки мають оптові ринки. В Іспанії –
це система підприємств «Меркаса», що об’єднує 22 ринки, у Франції –
«Ронжі», один із найбільших ринків Європи, у Нідерландах є особлива
система плодоовочевих аукціонів, що працюють на кооперативних
засадах (табл. 1).
Таблиця 1
Найбільші оптові ринки сільськогосподарської продукції у світі
Власна назва ОРСП
Sidney Market
Mercasevilla S. A.
Berliner Grossmarkt
Maryland Food Center
Grossmarkt Munchen
Grossmarkt-hamburg
Rungis
Mercamadrid
Corporacion del
Mercado
Velikopolska Gielda

Країна заснування
Австралія
Іспанія
Німеччина
США
Німеччина
Німеччина
Франція
Іспанія

Рік створення
1987
1971
1975
1967
1912
1962
1967
1982

Площа (тис. м2)
673
444
330
330
310
268
230
176

Аргентина

1984

127

Польща

1992

120

Саме створення в цих країнах оптових ринків для збуту сільськогосподарської продукції забезпечило державі вирішення глобальних
проблем економічного та соціального характеру.
Активну співпрацю із сільськогосподарськими підприємствами
різних організаційно-правових форм господарювання, на теренах
Львівської області, веде оптовий ринок сільськогосподарської продукції
«Шувар». Слід зазначити, що ідея створення оптового ринку у Львівській
області є досить вдалою і виправдала себе навіть в умовах перехідної
економіки, адже це підприємство активно розвивається: відбувається
подальша розбудова оптового ринку, залучаються нові працівники та
створюється резерв кадрів за рахунок студентів, які проходять виробничу
практику, а також відбувається збільшення кількості клієнтів.
Висновки. Отже, розвиваючи інфраструктуру сільськогосподарських ринків в контексті оптових ринків, держава отримає
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колосальні вигоди – підвищання ефективності сільськогосподарського
виробництва, прозорість та відкритість сільськогосподарського ринку,
контроль за якістю продукції, конкурентоспроможність продукції,
впорядкованість розподілу сільськогосподарської продукції, особливо
роздрібної торгівлі, наповнення бюджету, підвищення рівня життя
населення.
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ТИПОЛОГІЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ
В статті систематизовано науково-теоретичні підходи до класифікації конкурентних
стратегій. Встановлено, що процес формування, оцінки та реалізації стратегії потребує
аналітичного обґрунтування та повинен ґрунтуватися та моделях та методах стратегічного
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Burdeniuk T., Svirskiy V.
TYPOLOGY COMPETITIVE STRATEGIES
In the article is systematized near classification of competition strategies. It is set that the
process of forming, estimation and realization of strategy, needs analytical ground and must be
founded and models and methods of strategic analysis.
Key words: analysis, conception, competition, strategy.

Бурденюк Т.Г., Свирский В.С.
ТИПОЛОГИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ
В статье систематизированы научно-теоретические подходы к классификации
конкурентных стратегий. Установлено, что процесс формирования, оценки и реализации
стратегии, нуждается в аналитическом обосновании и должен основываться и моделях и
методах стратегического анализа.
Ключевые слова: анализ, концепция, конкуренция, стратегия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Сьогоднішній
глобальний конкурентний клімат розвивається набагато швидше, чим
будь-який інший, відомий історії. Компанії змушені постійно змінювати
позиціонування, щоб випереджати конкурентів, або створювати основу
для конкуренції. Зараз підприємства повинні мати в своєму розпорядженні
найкращі інструменти стратегічного аналізу для розробки стратегії
конкурентоспроможності. При вирішенні даного завдання важливо
визначити, які з вихідних концепцій теорії стратегічного аналізу і понині
складають її фундамент, а які опинилися на периферії магістрального
шляху її розвитку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Класичними роботами з основ стратегічного аналізу, теорії
взаємодії підприємства та зовнішнього середовища, концепцій
стратегічної орієнтації фірми є праці І.Ансоффа, Ж.Бовера, В.Р.Гута,
К.Ендрюса, К.Р.Крістенсена, Е.П.Лернеда, А.Д.Чендлера. Ідеї класиків
покладені в основу сучасного бачення стратегічного аналізу як
самостійного напрямку аналітичних досліджень, розробленню теоретикоприкладних аспектів котрого присвячені роботи вітчизняних науковців
Т.В. Головка, М.І.Ковальчука, І.М.Парасій-Вергуненко, С.В.Сагової,
К.І.Редченка, І.Д.Фаріона. Втім, у роботах зарубіжних та вітчизняних
дослідників теоретичні й методичні аспекти стратегічного аналізу
розкриті ще не сповна. У наукових дослідженнях недостатньо виразно
визначено концептуально-методологічні засади стратегічного аналізу та
методичні питання його здійснення в системі управління підприємством.
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Потребують ґрунтовніших досліджень й питання генезису та класифікації
конкурентних стратегій як запоруки розробки відповідного
методологічного підґрунтя та інформаційно-методичного забезпечення
процесу формування та реалізації стратегій підприємства.
Цілі статті. Метою статті є дефініція та систематизація наявних
теоретичних розробок з питань конкурентних стратегій та їх класифікації.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Початок наукових
досліджень в сфері стратегії фірми, багатьма авторами ототожнюється із
появою праць основоположників цього розділу теорії менеджменту:
трактату А.Д. Чандлера «Стратегія і структура» [1], колективного
підручника Гарвардської школи бізнесу «Політика бізнесу», автором
аналітичного тексту до якого був К. Ендрюс, та фундаментальної праці
І.Ансоффа «Корпоративна стратегія» [2].
Аналіз праць А.Д.Чандлера, К.Ендрюса, Ж.Бовера і К.Р.Крістенсена
дали підстави для наступних висновків: по-перше, в дослідженнях
зазначених авторів, вперше наводяться дефініції понять стратегії,
організаційної структури, корпоративних та бізнес-стратегій, а також
сформульовані концепції взаємозв’язку стратегії і структури та власне
корпоративної стратегії; по-друге, був здійснений акцент на внутрішні
(організаційні) фактори конкурентних переваг підприємства; по-третє, в
роботах була поставлена і глибоко проаналізована одна з основних
проблем стратегічного аналізу, проблема взаємодії внутрішнього та
зовнішнього середовища фірми з метою створення її ефективної стратегії.
Професорами Гарвардської бізнес-школи була розроблена одна з перших
моделей стратегічного аналізу, авторами якої є Е.П.Лернед, К.Ендрюс,
К.Р.Крістенсен та В.Р.Гут. Початково модель мала назву LCAG, за
абревіатурою прізвищ авторів, проте зараз відома під назвою SWOTаналіз.
І.Ансофф у монографії «Корпоративна стратегія: аналітичний підхід
до політики росту та експансії бізнесу» [2] також дотримується принципу
взаємодії внутрішнього та зовнішнього середовища в рамках
стратегічного аналізу. Однак його концепція була протилежна простій та
неформальній моделі SWOT-аналізу. Науковець розумів стратегію як
процес планування і прагнув створити більш адекватну складним умовам
підготовки стратегічних рішень та застосовувану для будь-якого
підприємства аналітичну модель, ніж метод SWOT. Запропонована
дослідником матриця дозволяла підприємству обрати одну із чотирьох
стратегій:
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стратегія «глибокого проникнення на ринок» – передбачає
розширення обсягів збуту на базі використання гнучкого цінового
інструментарію»;
стратегія «розвитку товару» – приваблива для підприємств, які
вже утвердилися на ринку і популярні серед споживачів;
стратегія «розвитку меж ринку» – ефективна для попередження
стагнації і кризових явищ;
стратегія «диверсифікації» – вихід з новими товарами на нові
ринку або розвиток нових напрямків діяльності.
Підхід І.Ансоффа в порівнянні з концепцією попередників (К.
Ендрюса) був більш деталізованим та комплексним; модель розробки
стратегії була швидше типовою чим спроектованою для унікальної
ситуації; основний акцент був зроблений на дослідження проблем
корпоративної стратегії (з якими продуктами і на яких ринках
конкурувати), а не на питання бізнес-стратегій (як конкурувати в
конкретній ситуації). Глибокий аналіз концепції стратегії, знайшов
відображення в ретельному дослідженні процесу створення стратегії. Для
І. Ансоффа стратегія означала суму декількох управлінських виборів:
а) різноманітності продуктів і ринків;
б) напрямків росту корпорації (акцент на старі або нові продукти і
ринки);
в) конкурентних переваг (унікальних можливостей з точки зору
характеристик продуктів і ринків);
г) синергії;
д) комбінації між самостійним виробництвом і зовнішніми
закупівлями.
Сформульовані, у вищенаведених працях, фундаментальні
положення про організаційні (внутрішні) основи стратегії відповідають
логіці конкуренції в постіндустріальному суспільстві. Популярні в той час
стратегії зростання, інтернаціоналізації та диверсифікації не втрачають
своєї актуальності і нині. Емпіричні основи закладені працями
А.Д.Чандлера, К.Ендрюса, та І.Ансоффа спонукали до наступних
теоретичних досліджень, до переходу від індуктивності до дедуктивності
у побудові наукових умовиводів. Подальший розвиток теорії стратегії
характеризується виходом на перший план економічної теорії
індустріальної організації, що стала основою аналізу проблем
підприємства, особливо тих, що тісно пов’язані з галуззю. В центрі уваги
дослідників постали питання концентрації галузі, бар’єрів входу-виходу,
структури витрат та ціни, економії на масштабах, інвестиційних рішень,
вертикальної інтеграції, коефіцієнтів прибутковості і складових зростання.
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Революційною в теорії стратегії можна вважати працю М. Портера
«Конкурентна стратегія» [3] із виходом якої розпочався новий етап в
дослідженні стратегій підприємства. Відтепер стратегія розглядається
тільки в контексті конкурентного середовища, а досягнутий результат
обумовлюється вибором стратегії для забезпечення конкурентної переваги
та виконання позиціонування.
Згідно із підходом М.Портера на зміст конкурентної стратегії
впливають:
конкурентні переваги, що формуються на основі більш низьких
витрат та диференціації продукції;
частка ринку на яку зосереджене підприємство.
Відповідно до цих факторів, дослідник виділяє три конкурентні
стратегії: стратегія низьких витрат – відображає можливість підприємства
розробляти, випускати та реалізувати продукцію з меншими витратами
ніж у конкурентів; стратегія диференціації – ґрунтується на забезпеченні
споживача новою якістю, унікальною продукцією з притаманними їй
особливими споживчими властивостями; стратегія фокусування – полягає
в формуванні конкурентних переваг і задоволенні ринкової позиції на
досить вузькому сегменті ринку (з урахуванням продуктової або
географічної ознаки) [3, c. 52–57].
Запропоновані автором конкурентні стратегії мають універсальний
характер, оскільки, як показав час, підприємства котрі сприйняли ці
стратегії, досягли успіхів. Конкурентні стратегії, на думку автора, є
засобом досягнення конкурентних переваг – конкурентоспроможності.
Подальші дослідження в галузі стратегій ґрунтувалися на працях
М.Портера та в більшості опиралися на запропоновану автором
концепцію конкурентних стратегії.
Так, Ж.-Ж.Ламбен в порівнянні з М.Портером пропонує свій підхід
до визначення стратегії, конкурентних переваг та конкурентоспроможності. Науковець виділяє два види конкурентних переваг:
внутрішні та зовнішні. Кожному виду конкурентних переваг властива своя
стратегія. Стратегія, що ґрунтується на внутрішніх конкурентних
перевагах, це стратегія домінування за витратами, котра базується в
основному на організаційному та виробничому ноу-хау фірми. Стратегія,
що ґрунтується на зовнішніх конкурентних перевагах – це стратегія
диференціації, яка опирається на маркетингове ноу-хау фірми на її
переваги у виявленні та задоволенні потреб покупців незадоволених
існуючими товарами [4, c. 278].
Р.А.Фатхутдінов дав свою оцінку моделі аналізу конкурентоспроможності Ж.-Ж. Ламбена та збагатив її новими факторами. Внаслідок
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чого при аналізі конкурентоспроможності їх використовується не три а
п’ять. До трьох, безумовно важливих, факторів ціна, реклама, якість,
науковець додав ще два: якість сервісу та витрати в сфері споживання. В
залежності від конкурентної ситуації, наявності конкурентних переваг та
ресурсів підприємство може вибрати одну із наступних стратегій:
стратегія по витратах; стратегія по якості; стратегія по витратах і по якості
[5, c. 157].
Ф.Котлера пропонує свою типологізацію конкурентних стратегій,
що ґрунтується на усвідомленні ролі та місця певної організації, її
конкурентів. Виходячи із частки ринку, яку утримує організація,
науковець виділяє чотири типи конкурентних стратегій: лідера,
атакування лідера, переслідування лідера та фахівця [6]. На думку автора,
фірма на ринку (в залежності від частки) може використовувати одну із
наступних моделей конкурентної поведінки [6, c. 233–235]: лідер –
організація займає домінуючі позиції на ринку, і вони визнані її
конкурентами; переслідування лідера – обирає організація, котра отримує
невелику частку ринку і тому адаптується до основних конкурентів;
фахівець («нішер») – стратегія притаманна фірмам-новачкам.
А.Ю.Юданов виділяє, по меншій мірі, чотири основні типи стратегії
конкурентної боротьби, кожний із яких орієнтується на різні умови
економічного середовища і різні ресурси, що перебувають у їхньому
розпорядженні: віолентна (силова) – характерна для організацій, які діють
у сфері великого виробництва стандартних товарів і послуг; патієнтна
(нішова) – типова для організацій із вузькою спеціалізацією; комутантна
(пристосовницька) – приваблива для дрібних неспеціалізованих
організацій, яким легше задовольняти невеликі за обсягом і
короткострокові потреби споживача; експлерентна (піонерська) –
передбачає створення нових і радикальну зміну старих сегментів ринку [7,
c. 61].
Згідно із підходом А.Ю.Юданова, кожне підприємство унікальне і
його поведінка на ринку характеризується певною комбінацією
стратегічних ідей, а вибір стратегії залежить від того, в рамках
стандартного чи спеціалізованого бізнесу лежить його ринкова ніша.
При аналізі стратегій конкурентоспроможності, варто відзначити
позицію А.А.Томпсона та А.Дж.Стрікленда, згідно з якою будь-яка
загальна стратегія підприємства базується на конкурентних стратегіях.
Поєднання загальних і загально-конкурентних стратегій залежить від
характеристик галузі, загальної конкурентної позиції фірми в середовищі,
та від особливостей самого підприємства. А.А.Томпсон і А.Дж.Стрікленд
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класифікують стратегії підприємств в залежності від його конкурентної
позиції в галузі [8]:
- стратегії зростання за рахунок: експансії (створення або
захоплення ринку); диверсифікації (спорідненої, неспорідненої,
конгломератної); вертикальної та горизонтальної інтеграції; глобалізації
діяльності;
- стратегії підтримки (стабілізації) за рахунок: захисту частки ринку;
підтримки виробничого потенціалу підприємства; модифікації продукції;
- стратегії реструктуризації за рахунок: скорочення витрат та
відсікання зайвого; коротко- та довгострокової реструктуризації (в т.ч. за
рахунок переорієнтації); освоєння нових ринків та нових видів діяльності;
- стратегії скорочення діяльності: скорочення частки ринку;
організований відступ; «збирання врожаю»;
- ліквідація: санація; процедура банкрутства; закриття.
Часто для вибору стратегічної альтернативи (підвищення
конкурентоспроможності) підприємству недостатньо базових стратегій
конкуренції, тому їх розширюють за допомогою ресурсних та
функціональних, що застосовуються для управління поточною діяльністю
підрозділів підприємства. Підприємству необхідно мати таку
номенклатуру стратегій, яка б охоплювала його основні напрямки
діяльності. Так, Г.Б.Клейнер до складу комплексної стратегії
конкурентоспроможності включає такі стратегії [9, c. 53]: товарно-ринкова
стратегія (стратегія поведінки на товарних ринках); ресурсно-ринкова
(стратегія поведінки на ринках факторів виробництва); технологічна
стратегія (стратегія вибору і оновлення технологій); інтеграційнодезінтеграційна стратегія (поведінка в сфері злиття, поділу, поглинання,
квазіінтеграції і інших видів реорганізації підприємства); фінансовоінвестиційна стратегія; соціальна стратегія (стратегія внутрішньофірмового управління та відношення до зовнішнього соціального
середовища); управлінська стратегія; стратегія формування корпоративної
культури; інституціональна стратегія (формування внутрішнього
інституціонально-культурного середовища та взаємодія з таким же
зовнішнім середовищем); когнітивна стратегія (стратегія придбання,
створення, акумуляції та збереження знань); стратегія управління
еволюцією соціально-економічного генотипу (еволюційна стратегія);
евентуальна стратегія (стратегія управління подіями).
Автор наголошує, що особливо важливою для стратегічного та
оперативного управління є формування і реалізація евентуальної стратегії.
На підприємствах де реалізується регулярний стратегічний аналіз або іде
мова про його встановлення, необхідно у складі підрозділу
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відповідаючого за стратегічний аналіз та планування, створити спеціальну
групу «евентмейкерів» – людей, які планують та «створюють» події,
перетворюють відібрані факти в події [9, c. 53].
А.П.Наливайко пропонує здійснювати класифікацію стратегій
підприємства за такими ознаками [10, c. 24]: рівень прийняття рішень;
базова концепція досягнення конкурентних переваг; стадія життєвого
циклу товару чи їх групи; відносні характеристики галузевої позиції
підприємства; ступінь «агресивності» поведінки підприємств в
конкурентній боротьбі та ін.
Така різноманітність класифікаційних ознак та типологічних груп
стратегій пояснюється практичною безмежністю стратегічних цілей
підприємства та багатоваріантністю умов та засобів їх досягнення.
Стратегічна ціль підприємства, на думку науковця, завжди є
трихотомічною: спосіб отримання прибутку – прибутковість – напрямки
використання прибутку. Саме з позицій цілевизначення дослідник
пропонує здійснювати аналіз стратегій підприємства.
Ці та інші зміни в наукових дослідження стратегій – відхід від
примітивних методів аналізу, вихід за рамки суто нормативного підходу,
еволюція в сторону вільних концепцій – стали результатом численних
трансформацій практики управління розвитком підприємства і методів
наукової творчості в даній області знань. Однак, будь-яка сучасна
серйозна концепція стратегії не може не враховувати вперше розглянуті в
класичних роботах дихотомії між адміністративними і підприємницькими
началами стратегій, між внутрішніми і зовнішніми факторами їх успіху,
між змістом і процесом стратегії.
Висновки. Порівняння різних концепцій стратегій, показало, що
спектр стратегій досягнення конкурентоспроможності надзвичайно
широкий. Авторами викладені різні принципи класифікації стратегій
конкуренції, що відносяться до різних кран, із різним рівнем розвитку
економіки, науково-технічних потенціалом, рівнем конкурентоспроможності, цілями та традиціями. Тому, на наше переконання,
стратегію конкурентоспроможності необхідно обирати виходячи із
унікальності
підприємства,
його
можливостей,
особливостей
конкурентного середовища, рівня та шляхів досягнення конкурентоспроможності. Процес формування, оцінки та реалізації стратегії потребує
аналітичного обґрунтування та повинен ґрунтуватися та моделях та
методах стратегічного аналізу.
1. Chandler A.D. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. M.I.T.
Press: Cambridge, 1962.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Световые тенденции использования земель сельскохозяйственного назначения.
Актуальные вопросы сбережения земли, как основного источника продовольствия и
ресурсов. Сельское хозяйство как одна из важнейших сфер материального производства
Украины. Проблемой в сфере земельных ресурсов и землепользования в Украине есть
неэффективное распределение земельного фонда за целевым назначением.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Аналіз
забезпечення зростаючих потреб населення планети в продуктах
харчування як у цілому, так і по окремих країнах показав, що приблизно до
60-х років минулого століття воно відбувалося майже виключно за рахунок
постійного розширення площ землі в обробітку, що реально зумовило
втілення в життя прогнозу Д. Рікардо щодо введення у виробництво все
гірших і гірших за родючістю земель.
Нині людство використовує в сільському господарстві, у забудову
міст і для промислових підприємств близько 3,8 млрд га землі, або майже
29% усієї території суші. При цьому безпосередньо у сільськогосподарському виробництві використовується 3,3 млрд га (орна земля та
пасовища) з майже 5 млрд га таких земель, що вважаються зоною,
придатною для сільськогосподарського виробництва. Урбанізована й
промислова зони займають понад 470 млн га.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теоретичні питання використання земельних ресурсів і землекористування набули розвитку у працях таких зарубіжних учених, як:
Т.М. Бургесс, І.Р.Вебстер, Д.Беккер, Н.Берг, Д.Хелмс, Р.Парке, Т.А.Вебер і
Д.А.Маргхим. Значний внесок в удосконалення методів раціонального
використання та розширеного відтворення земельних ресурсів країни
внесли вчені країн СНД: Ю.Д.Білик, С.М.Волков, В.Г.В’юн, Д.С.Добряк,
В.В.Дорофієнко, В.Г.Горлачук, Г.І.Горохов, О.Г.Мордвінов, І.В.Петенко,
Л.Я.Новаковський,
С.Ф.Поважний,
А.Я.Сохнич,
В.М.Федоров
М.М.Трегобчук. Ці науковці обґрунтували принципи і методи відтворення
земельних ресурсів. Проте проблеми використанням та охорони
сільськогосподарських угідь, як основного джерела продовольства і
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сировини залишаються недостатньо опрацьованими і потребують
подальшого дослідження.
Цілі статті: дослідити світові тенденції використання земель
сільськогосподарського призначення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Головною
тенденцією на світовому рівні є постійне розширення площ землі в обробітку, які з 1961 по 2003 рік зросли з 1277,6 млн га до 1402,3 млн га, або
на 124,7 млн га. За розрахунками акад. В.М. Трегобчука при щорічному
зростанні населення планети на 70–80 млн осіб і при середньосвітовій
нормі 0,3 га ріллі на людину резерву земель – 1 млрд га вистачить усього на
35–40 років. Це пряме свідчення важливості збереження землі як
головного, на нашу думку, фактора сталого розвитку людства. Якщо у
стародавні часи ставлення до землі з боку держави було не як до ґрунту, що
дає плоди, а лише як до вітчизни, що вкрита славою її оборонців, то нині
питання збереження землі, як основного джерела продовольства і
сировини, що відновлюються, дедалі більше стають наріжним каменем
внутрішньої політики держав. Але така політика притаманна поки що, як
свідчить проведений нами аналіз статистичних даних ФАО, щодо
використання земель сільськогосподарського призначення лише
розвинутим країнам.
До аналізу нами було взято чотири розвинутих країни: США,
Німеччина, Франція і Канада, а також чотири країни, що розвиваються:
Китай, Індія, Аргентина і Бразилія.
Загальна площа сільськогосподарських угідь перших, нині становить
525,0 млн га, в тому числі 245,8 млн га орних земель, або 46,8% від площі
угідь, а других, відповідно 1099,6 млн га, 359,8 млн га і 32,7%.
Як змінювалася політика використання земельних ресурсів в цих
групах країн, починаючи з 2001 р., наочно показують дані табл. 1.
Таблиця 1
Динаміка площ сільськогосподарських угідь та орної
землі по країнах за роками, млн га
2001 рік

2006 рік

Країни

Сільгоспугіддя

Орна
земля

Сільгоспугіддя

1
Канада
Німеччина
США
Франція

2
67502
17034
414944
29631

3
45880
11813
175400
18447

4
67587
16946
411030
29503

Канада
Німеччина

67502
17034

45880
11813

67587
16946

2007 рік

Орна
земля

Сільгоспугіддя

5
6
45113
67700
11866
16950
170530
411128
18482
29418
Розвинуті країни
45113
67700
11866
16950
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Орна
земля

Сільгоспугіддя

2008 рік
Орна
земля

7
45100
11877
170428
18433

8
67600
16922
411200
29242

9
45100
11933
170500
18260

Відхилення по с.-г. угіддям
2008 +,до 2001р.
10
98
-112
-3744
-389

45100
11877

67600
16922

45100
11933

98
-112
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Продовж. табл. 1
1
США
Франція
Аргентина
Бразилія
Індія
Китай
ЄС-27:
Світ
Україна
Україна до ЄС27;%
Україна до
світу;%

2
414944
29631

3
175400
18447

4
411030
29503

5
6
7
170530
411128
170428
18482
29418
18433
Країни, що розвиваються
128860
28000
132350
31500
133350
32500
263465
58965
264500
61000
264500
61000
180370 160288 179973
158720
179709
158114
531266 120079 530875
118173
522567
109365
196732 112244 187729
108982
185958
108013
4941108 1382802 4905023 1389158 4888757 1377482
41385
32537
41284
32446
41266
32434

8
411200
29242

9
170500
18260

10
-3744
-389

132850
32000
264500
61000
179708 158145
522544 108642
184852 107946
4883698 1380515
41292
32474

3990
1035
-662
-8722
-11880
-57410
-93

21,0

29,0

22,0

29,8

22,2

30,0

22,3

30,1

х

0,84

2,3

0,84

2,3

0,84

2,4

0,85

2,4

х

Три країни з групи розвинутих скоротили як загальну площу
сільськогосподарських угідь, так і площу орних земель: Франція, США,
Німеччина, а Канада при збільшенні площі сільськогосподарських угідь,
зменшила площі орних земель.
В групі країн що розвиваються Аргентина та Бразилія збільшили
площі як сільськогосподарських угідь, так і орних земель.
Таким чином, по групі розвинутих країн, що мають вищий рівень
використання сільськогосподарських угідь, внаслідок діючих програм
збереження земельних ресурсів іде цілеспрямована робота щодо
зменшення площ орних земель. Зумовлено це тим, що приріст виробництва
аграрної продукції набагато випереджає темпи приросту населення.
Навпаки, країни, що розвиваються, змушені в результаті прискореного
зростання чисельності населення вводити у використання дедалі більші й
більші площі орної землі.
У цілому по групі розвинутих країн за 2001–2008 рр. площа
сільськогосподарських угідь зменшилася. На противагу група країн, що
розвиваються, збільшила і площі сільськогосподарських угідь і орних земель. Природно, що через велику різницю як за чисельністю населення, так
і за територією, на якій воно мешкає, між цими країнами існують значні
розбіжності у площах сільськогосподарських угідь та орної землі на душу
населення, що використовується для одержання сільськогосподарської
продукції
Україна – одна із найбільших країн Європи. Її земельний фонд
становить 60,35 млн га [8], що становить 5,7% території Європи та 0,5%
площі земної кулі. Земельні ресурси України характеризуються високим
біопродуктивним потенціалом, в структурі якого переважають родючі
ґрунти чорноземного типу – 60,2% від площі орних земель [12, с. 24], що
становить близько 7% світових запасів [3, с. 35]. Країна має унікальні
можливості завоювати гідне місце на світових продовольчих ринках завдя146
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ки поставкам екологічно чистої продукції, оскільки володіє близько 8 млн
га відносно чистих земель [7, с. 46]. За підрахунками експертів, за
раціональної структури землекористування та відповідного наукового і
ресурсному забезпечення, вона здатна забезпечити продуктами харчування
від 140 до 180 млн осіб на рік [10, с. 60; 13, с. 75; 3, с. 37].
Та, незважаючи на те, що сільське господарство є однією з
найважливіших сфер матеріального виробництва України, вона не в змозі
забезпечити потреби у продовольстві. Урожайність основних видів
сільськогосподарських культур у нашій державі у 2, а то й в 4 рази нижча,
ніж у європейських країнах, земельно-ресурсний потенціал яких
поступається нашому. Виробництво валової продукції сільського
господарства в Україні в розрахунку на один гектар сільськогосподарських
угідь становить 270 євро, тоді як у європейських країнах – понад 2 тис.
євро, що свідчить про низьку культуру вітчизняного землеробства.
Використання земель в Україні визначається тенденціями, що
склалися за радянських часів і полягали у прагненні до нарощування
виробництва за рахунок збільшення частки ріллі. Це призвело до високого
ступеня розораності земель. Станом на 1 січня 1990 р., було розорано 80%
сільськогосподарських угідь. Навіть із зниженням за останні роки цей
показник значно перевищує аналогічний показник більшості країн світу.
Станом на 1 січня 2010 р., питома вага ріллі в структурі
сільськогосподарських угідь України становила 78%, тоді як в Англії,
Франції, Німеччині – 28–32 %, у США – 15,8, у Канаді – 4,6, у Росії – 7,6. У
середньому в ЄС розораність сільськогосподарських угідь становить
25,6%, а у високорозвинених країнах світу загалом – 11,8 %. За площею
ріллі на душу населення Україна втричі перевищує середньоєвропейський
показник [7, с. 159]. Показник забезпеченості земельними ресурсами у
нашій державі становить 0,70 га на одну особу, в Європі – 0,25.
Таким чином, головною проблемою у сфері земельних ресурсів і
землекористування в Україні є неефективний розподіл наявного
земельного фонду за цільовим призначенням. Дисбаланс між площами
окремих категорій земель зумовлює надмірне антропогенне та техногенне
навантаження на землю, що призводить до порушення якісного та
екологічного
стану
ґрунтів.
Аналіз
екологічної
стабільності
землекористування, який виконали А.М. Третяк і Д.І. Бамбідра шляхом
розрахунку коефіцієнта екологічної стабільності, показав, що Україна є
стабільно нестійкою (коефіцієнт екологічної стабільності менший ніж
0,33). За екологічного стабільно-нестійкого землекористування він
змінюється у межах 0,34–0,35, за середньостабільного – 0,51–0,66, за
стабільного – більше 0,67 [10, с. 60].
Разом усі ці проблеми призвели до катастрофічного зниження родю147
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чості ґрунтів, що створює загрозу продовольчій та екологічній безпеці
держави. Надмірна розораність території призводить до збільшення площі
еродованих сільськогосподарських угідь, яких в Україні уже близько 15
млн га. Щороку їх площа збільшується на 80–90 тис. га, внаслідок чого
втрачається родючий шар грунту. Структурна незбалансованість
земельного фонду погіршує ефективність використання та охорону земель.
Сільськогосподарська освоєність земель перевищує екологічно
обгрунтовані норми. Розораність сільськогосподарських угідь в Україні на
01.01.2010 р. за даними Держкомзему становить 78%, тоді як в окремих
областях досягає 88% у Черкаській і 90% у Херсонській областях.
Екологічний стан агроландшафту прийнято оцінювати за співвідношенням – рілля : природні кормові угіддя: ліси. Для України воно має
становити 1:1,6:3,6 відповідно. Проте фактично це співвідношення інше: 1
– рілля; 0,2 – сіножаті і пасовища; 0,3 – ліси, що свідчить про
розбалансування агроландшафту. За даними Держкомзему України
загальна площа сільськогосподарських угідь, які зазнають згубного впливу
водної та вітрової ерозії, складає 30,7%, дефляційно-небезпечні грунти
займають 19,1% від загальної площі.
Унаслідок
нераціонального
використання
орних
земель
поширюються процеси деградації грунтів, поверхня яких порушується
внаслідок зсувів, повеней, піддається ерозії, перезволоженню,
підвищується кислотність або засоленість тощо. Погіршується екологічний
стан сільськогосподарських земель. Так, 10,4 млн га (26,3%)
сільськогосподарських угідь – це кислі грунти. Солонцюваті (середню і
сильно) та засолені грунти складають 4,7 млн га (14,3%). Крім того,
перезволожені і заболочені грунти охоплюють площу 3,9 млн га (10%),
кам’янисті грунти – 5,4 млн га (1,4%) [1, с. 74].
Головною причиною, що дестабілізує екологічну ситуацію, є водна і
вітрова ерозія та деградація. Щорічно згубної дії ерозії зазнає близько 36 %
земель, деградації – до 60% чорноземів [10]. Однією з основних причин
втрати продуктивності ґрунтів є змив гумусу та незбалансоване внесення
органічних і мінеральних добрив. За даними Інституту ґрунтознавста і
агрохімії УААН, за останні роки внесення органіки скоротилося майже у
20 разів, мінеральних добрив – у 5 [11, с. 11]. Особливо відчутним є
дефіцит фосфору, якого вноситься майже в десять разів нижче від потреби
[2, с. 47].
Вирішення перелічених проблем, на наш погляд, можливе лише за
умови удосконалення системи державного регулювання земельних
відносин. З цією метою на державному рівні необхідно вжити комплекс
заходів, спрямованих на зниження розораності сільськогосподарських
угідь, розроблення економіко-екологічного механізму землекористування.
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Для досягнення екологічної оптимізації потрібно вивести з інтенсивного
обробітку непридатні для сільськогосподарського використання землі,
запровадити нормативи і стандарти землекористування, розробити
регіональні програми підвищення родючості ґрунтів та контролювати їх
виконання. Для забезпечення економічної оптимізації треба передбачити
штрафні санкції за неефективне користування землею, а особам, які
здійснюють землеохоронні заходи - встановити податкові, кредитні та інші
пільги.
Важливим завданням у сфері оптимізації земельного фонду України
мають стати заходи щодо вилучення з інтенсивного обробітку
деградованих і малопродуктивних земель, до яких відносяться сільськогосподарські угіддя. Грунти цих угідь характеризуються негативними
природними властивостями, низькою родючістю, а їх господарське
використання за призначенням є економічно неефективним.
Згідно з наказом Мінагрополітики України та Президії УААН
№26/33 від 3.04.2000 року «Про першочергові заходи щодо удосконалення
землекористування», близько 9 млн га орних земель підлягає консервації і
вилученню з інтенсивного обробітку. Це дасть можливість знизити рівень
розораності території до екологічно оптимального, сконцентрувати
сільськогосподарське виробництво на кращих землях, що забезпечить
отримання в середньому значно більшого об’єму продукції з одиниці
площі та посилення її конкурентоспроможності.
Висновки. Світовий досвід показує, що підвищення ефективності
аграрного виробництва можливе за умов інтенсивного використання
грунтів, що характеризуються високим рівнем родючості і зниження
вкладень в малопродуктивні землі.
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РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
У 2009–2010 РОКАХ
Розглянуто регіональну програму розвитку малого підприємництва у Львівській
області за 2011–2012 рр. Вивчено проблеми функціонування малого бізнесу в регіоні,
проаналізовано його розвиток в умовах фінансової кризи 2009–2010 роках. Досліджено
фактори, які впливають на розвиток та функціонування малого бізнесу в регіоні та
окреслено перспективні напрями розвитку малого підприємництва.
Ключові слова: мале підприємництво, малий бізнес, суб’єкти малого
підприємництва, мале підприємство.

Virt M., Kutsik V.
REGIONAL POLICY FOR SMALL BUSINESS
IN LVIV REGION IN 2009–2010 YEARS
Studied the problems of small businesses in the region, its development is considered in a
financial crisis 2009–2010. A regional program to develop small businesses in the Lviv region in
2011–2012 he studied the factors that influence the development and operation of small business in
the region and outlines promising directions for small business.
Вірт М.Я., Куцик В.І.
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Вирт М.Я., Куцик В.И.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009–2010 ГОДАХ
Рассмотрено региональную программу развития малого предпринимательства во
Львовской области за 2011–2012 гг. Изучено проблемы функционирования малого бизнеса
в регионе, рассмотрено его развитие в условиях финансового кризиса 2009–2010 годах.
Исследовано факторы, влияющие на развитие и функционирование малого бизнеса в
регионе и намечено перспективные направления развития малого предпринимательства.
Ключевые слова: малое предпринимательство, малый бизнес, субъекты малого
предпринимательства, малое предприятие.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Регіональну
політику розвитку малого підприємництва в Україні необхідно формувати
відповідно до напрямів створення сприятливих умов ефективного
функціонування підприємницького середовища в регіоні. Саме через
підвищення ефективності функціонування малого бізнесу можна
забезпечити стабільний розвиток економіки регіону, а також і
національної економіки, зайнятість і добробут населення.
Необхідно зазначити, що малий бізнес відіграє важливу та особливу
роль у розвитку регіонального господарства, створює інноваційне
середовище та відкриває шлях до ефективних трансформацій, стаючи тією
силою, що прискорює розвиток регіональної господарської системи
шляхом ефективності, раціоналізації та постійного відновлення.
Управління розвитком малого підприємництва в сучасних умовах має
стати одним із пріоритетів регіональної економічної політики.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Політика підтримки та розвитку малого підприємництва у
регіоні та державі висвітлюється у наукових працях В.С.Король [1],
Н.В.Беженар [2, 3], І.М.Мягких [4], С.О.Жирка [5], І.М.Єфіпанової [6],
О.А.Кириченка [7], О.М.Балакірєвої [8], В.К.Збарського [9], А.В.Гринюк
[10] та ін.
Цілі статті. Регіональну політику розвитку малого підприємництва
в Україні повинні визначати процеси подальшого поглиблення
лібералізації, координації дій на різних ієрархічних рівнях управління
економікою регіону, включаючи і спрямовуючи ресурси недержавних
структур на забезпечення умов ефективного функціонування малого
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бізнесу, підвищення його вкладу у розвиток економіки регіону. Саме через
це вважаємо за необхідне визначити проблеми формування та реалізації
регіональної економічної політики сприяння розвитку малого
підприємництва як одного з ефективних напрямів забезпечення
регіонального розвитку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Мале
підприємництво займає важливе місце у соціально-економічному
розвитку не лише певної адміністративно-територіальної одиниці, а й
держави в цілому. Перевагою малого підприємництва є мобільність,
швидка адаптація, використання інновацій та новітніх технологій, що
надає певні переваги в умовах ринкової економіки. Разом з тим цей
сегмент економіки потребує державної підтримки та створення
сприятливих умов.
Інтенсивний розвиток та функціонування малих підприємств
потребує формування і здійснення відповідної ефективної та гнучкої
регіональної економічної політики. Ця політика, є частиною державної
економічної політики, що визначає її доцільний середній і довгостроковий
характер, повинна мати чітке цільове спрямування і не зосереджуватися
одночасно на усіх актуальних, на сьогоднішній день, проблемах.
Щодо державної політики розвитку малого бізнесу, вона
відображена у Національній програмі сприяння розвитку малого
підприємництва, яка в Україні реалізується вже одинадцятий рік. У рамках
цієї програми розроблені та реалізуються відповідні регіональні програми.
Визначення шляхів ефективного розвитку малого підприємництва у
Львівській області представляє собою напрямок дослідження з точки зору
врахування характерних особливостей його першооснови. Малі
підприємства області є складовою системоутворюючих факторів щодо
забезпечення збалансованості та рівноваги на регіональному рівні і за
формою прояву та організації знаходяться під впливом відносно
принципів територіального устрою, механізму відношень та розподілу
повноважень між центром і відносно відокремленими районами у складі
регіону.
Регіональну політику сприяння розвитку малого підприємництва
необхідно розглядати як один із пріоритетних напрямів діяльності
місцевих органів влади відносно забезпечення прискореного економічного
розвитку територій. Важливість врахування регіональних особливостей
при здійсненні політики розвитку малого бізнесу пов’язана з тим, що він
переважно зорієнтований на місцеві ринки, а також допомагає застосувати
підприємницький потенціал як вагомий ресурс регіонального розвитку.
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Регіональна політика сприяння розвитку малого підприємництва
повинна мати комплексний та багатоцільовий характері і пов’язуватись
безпосередньо із державною політикою сприяння розвитку малого
підприємництва та політикою соціально-економічного розвитку України.
Механізмами реалізації регіональної політики сприяння розвитку
малого підприємництва повинні стати програмні документи, які
розробляються виконавчими органами на регіональному рівні. До
розробки програм повинні залучатись наукові та науково-дослідні
установи, підприємці, фонди, які спеціалізуються у сфері надання послуг
та підтримки підприємницької діяльності.
Основними інститутами розробки регіональної програми розвитку
малого підприємництва у Львівській області на 2011–2012 роки стали:
Головне управління економіки та інвестицій Львівської обласної
державної адміністрації, галузеві управління облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, громадські організації підприємців, асоціативні структури
підтримки підприємництва.
Методологічною основою для розроблення регіональних програм
сприяння розвитку малого підприємництва є: чинне законодавство
України, яке регламентує підприємницьку діяльність, державна політика і
програма сприяння розвитку малого бізнесу; довгострокова стратегія
розвитку національної економіки та її регіонів. У регіональній програмі
розвитку малого підприємництва у Львівській області у 2011–2012 роках
чітко визначені нормативно-правові акти, вимоги та положення які
враховувались при її розробці [11]. Регіональні програми сприяння
розвитку малого підприємництва повинні базуватись на таких принципах,
як і державні з урахуванням їх соціально-економічного, територіального,
демографічного розвитку та потреб населення в продукції та послугах
підприємництва.
Регіональна програма сприяння розвитку малого підприємництва
повинна будуватись на принципах системності комплексності,
ефективності, перспективності, прогресивності і реальності [1]. Визначені
принципи побудови програми тісно пов’язані між собою, а отже
потребують використання у повному складі.
Основною метою регіональної програми розвитку малого
підприємництва у Львівській області на 2011–2012 роки є забезпечення
конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва та
підвищення його ролі у вирішенні завдань прискореного соціальноекономічного розвитку регіону. У програмі виділено такі пріоритетні
завдання: підвищення конкурентоспроможності малих та середніх
підприємств; збільшення обсягів виробництва на малих та середніх
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підприємствах; збільшення обсягів експорту продукції малих і середніх
підприємств та їх частки в загальному обсязі експорту; залучення
інвестицій в мале та середнє підприємництво; створення нових робочих
місць на малих і середніх підприємствах.
Очікуваними результатами виконання Регіональної програми
розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011–2012 роки є
поступове виконання заходів, які в свою чергу дозволять вирішити такі
основні завдання: удосконалення регуляторних процесів і нормативноправової бази, що регламентує діяльність малого підприємництва;
максимальне спрощення дозвільних процедур для здійснення
інвестиційної діяльності у сфері підприємництва; сприяння створенню
нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва; забезпечення
дотримання умов для розвитку добросовісної конкуренції у сфері малого і
середнього підприємництва, створення умов для підвищення якості та
конкурентоспроможності продукції суб’єктів малого підприємництва;
сприяння збільшенню доступу суб’єктів малого та середнього
підприємництва до кредитних ресурсів; сприяння розвитку ефективної
інфраструктури підтримки малого бізнесу, яка забезпечуватиме
інформаційні, консультативні, науково-технологічні та навчальні послуги
для суб’єктів підприємництва; сприяння розвитку зовнішньоекономічних і
міжрегіональних зв’язків; сприяння подальшому розвитку системи
підготовки
висококваліфікованих
кадрів
для
сфери
малого
підприємництва; сприяння розвитку інноваційних технологій у сфері
малого підприємництва та зміцнення інноваційного потенціалу суб’єктів
малого і середнього підприємництва; формування ресурсної бази розвитку
підприємництва; сприяння розвитку народних художніх промислів,
туристичної галузі, підприємства у аграрному секторі.
На розвиток малого підприємництва у Львівській області
безпосередньо впливає також обласна програма підготовки малого
підприємництва на 2011–2012 роки. Вона є комплексом взаємопов’язаних
і хронологічно узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію державної
політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва, а
саме: вдосконалення системи державної реєстрації суб’єктів
господарювання та підвищення ефективності дозвільної системи;
підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики;
вдосконалення інвестиційної та фінансово-кредитної підтримки розвитку
підприємницької діяльності області; впровадження ринкових підходів до
ресурсного забезпечення суб’єктів малого підприємництва; розвиток
інфраструктури
підтримки
підприємництва
та
вдосконалення
інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності;
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підвищення якості освітніх послуг для суб’єктів малого та середнього
підприємництва; розвиток соціального підприємництва.
Також, можна виділити напрямки на які потрібно першочергово
вплинути органам виконавчої влади: спрощення процедур започаткування
і ведення бізнесу, вивчення та поширення успішності досвіду щодо
формалізації стосунків бізнесу і влади, вдосконалення механізмів
виділення земельних ділянок для будівництва виробничих та офісних
споруд і покращення ефективності використання наявних фондів, зокрема
комунального майна, активізація співпраці з фізичними особами,
запровадження практики стратегічного планування на рівні місцевих
органів влади з метою вироблення стратегічних напрямів місцевого
розвитку малого бізнесу, передбачення у бюджеті області формування
фонду прикладних досліджень і розробок на конкурсній основі за
критеріями: участь студентів та пріоритет місцевих потреб, сприяння
процесу технологічного оновлення підприємств сільського і лісового
господарства та збільшенні доступності для цього сектору економіки
зовнішнього фінансування.
Регіональна програма сприяння розвитку малого підприємництва у
Львівській області свідчить про позитивні зрушення у підтримці
підприємницької активності населення і підтверджує реальні обґрунтовані
напрями органів місцевої влади з покращення умов провадження
підприємницької діяльності.
Висновки. Створення сприятливого бізнес-середовища у Львівській
області повинно стати запорукою консолідації зусиль щодо
удосконалення рівня відносин і співпраці підприємців з органами
місцевого самоврядування, органами державної влади і бути
спрямованими на формування привабливого інвестиційного клімату,
вдосконалення стратегії розвитку області, інформаційної та навчальної
підтримки малого підприємництва і реалізації ефективної регуляторної
політики на місцевому рівні.
Підтримка розвитку малого підприємництва на Львівщині повинна
стати одним із основних напрямів діяльності місцевих органів влади з
реалізації державної регіональної політики.
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управленческого учета и специфика предприятий внутреннего водного транспорта. Также
рассмотрены основные способы эффективного контроля деятельности.
Ключевые слова: управленческий учет, контроль, менеджмент, предприятия
внутреннего водного транспорта.

Vlazhina I.
FEATURES OF ORGANIZATION
AND MANAGEMENT ACCOUNTING CONTROL ON INL
AND WATER TRANSPORT ENTERPRISES
The article is devoted to the oversight and management accounting in enterprises. In
addition, the paper analyzes the stages of the production of management accounts andthe specificity
of inland waterway transport enterprises. It also describes the main ways to effectively control
activities.
Key words: management accounting, control, management, enterprises of the internal
water transport.

Влажина І.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ
ТА УПРАВЛЕНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
Стаття присвячена питанням організації контролю та управлінського обліку
напідприємствах. Крім того, у статті проаналізовано етапи постановки системи
управлінського обліку та специфіка підприємств внутрішнього водного транспорту. Також
розглянуті основні способи ефективного контролю діяльності.
Ключові слова: управлінський облік, контроль, менеджмент, підприємства
внутрішнього водного транспорту.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Управленческий учет и
контроль являются подсистемами современного менеджмента в
компаниях. Организация эффективного управления, принятие правильных
стратегических и тактических управленческих решений являются базой
успешного развития бизнеса. Вместе с тем грамотное управление
напрямую зависит от достоверности формируемых в учете данных.
Особая роль отводится контролю процессов подготовки, обработки и
интерпретации информации.
Управленческий учет постепенно внедряется на российских
предприятиях и с каждым годом получает все большее признание.
Процесс его постановки в компаниях зависит от следующих
особенностей:
размера бизнеса;
отраслевых факторов, влияющих на деятельность и специфики
деятельности;
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целей и задач руководства предприятия;
финансовых возможностей;
индивидуальности бизнес-процессов;
организационной культуры компаний и т.д.
Особенно актуальна постановка управленческого учета на:
крупных предприятиях, что связано с необходимостью
организации единого учета и контроля затрат на производство и продажу
продукции, согласования действий менеджеров разного звена,
результативности деятельности каждого подразделения, и работой всех
подразделений на единый результат;
предприятиях-монополиях,
что
связано
необходимостью
оптимального сочетания цены и затрат, поиском резервов снижения затрат
в условиях отсутствия конкуренции;
предприятиях, имеющих разветвленную структуру, филиалы,
представительства, дочерние компании, что обусловлено важностью
координирования деятельности всех подразделений, филиалов и
представительств, выявлением и ликвидацией нерентабельных
производств.
Под указанные критерии подходят предприятия внутреннего
водного транспорта. Данные предприятия всегда отличаются
крупномасштабной деятельностью, так как функционируют в рамках ряда
регионов страны. Кроме того, не имеют конкурентов в регионах, где
осуществляют деятельность. Внутренние перевозки по государственным
заказам осуществляются только через эти предприятия без использования
услуг частных фирм. Также предприятия внутреннего водного транспорта
имеют филиалы и представительства в регионах деятельности.
Анализ последних исследований, в которых обозначено
решение проблемы. Проблемы управленческого учета очень активно
исследуются учеными с момента утверждения его как учебной
дисциплины американской Ассоциацией бухгалтеров в 1973 году.
Наиболее полное освещение по указанной в статье проблематике
содержат научные труды отечественных и зарубежных ученых: П.С.
Безрукого, М.А. Вахрушиной, Н.Д. Врублевского, Т.Л. Карповой, У.А.
Мизиковского, В.И. Ткача, Я.В. Соколова, К. Друри, Ч.Т. Хорнгрена, Р.
Энтони, А. Яруговой.
Цели статьи. Под организацией управленческого учета на
предприятиях внутреннего водного транспорта понимается постановка
системы сбора, обработки, анализа и интерпретации информации,
необходимой менеджерам для принятия эффективных управленческих
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решений.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Контроль
представляет собой управленческий процесс, связанный с проверкой
данных, формируемых в системе управленческого учета, и самой системы,
обеспечивающий достижение поставленных целей.
Необходимость постановки системы управленческого учета на
российских предприятиях внутреннего водного транспорта очевидна.
Во-первых, в структуру предприятия входит множество
подразделений, в частности, управление эксплуатацией флота, служба
безопасности судовождения, отдел мореплавания, топливный отдел,
управление грузовой и коммерческой работы, правовое и финансовое
управление. Также зачастую на предприятиях имеются подразделения,
расположенные вне места основного нахождения, например,
эксплуатационные участки, ремонтно-эксплуатационные базы, базы
флота, судоремонтные центры и т.д.
Столь развитая структура предопределяет возникновение
разнообразных затрат в каждом подразделении и требует согласованной
их работы. Зачастую возникают внутрихозяйственные потери и
неучтенные затраты. Кроме того, вероятно расхождение данных учета
между
производственными
и
техническими
подразделениями
предприятия и данными, формируемыми финансовыми службами.
Во-вторых,
затруднен
обмен
информацией
между
подразделениями, а также оперативное получение данных о
произведенных затратах финансовыми службами от отдаленных
подразделений.
В-третьих, требуется точная информация о себестоимости
грузовых, пассажирских перевозках.
В-четвертых, сложно определить места возникновения отклонений
затрат от запланированного уровня, так как финансовый учет не
предоставляет такой информации.
В-пятых, отсутствуют оптимальные нормы расхода сырья, топлива,
масла для ремонта и эксплуатации судов.
Рассмотренные проблемы являются существенными и могут
привести к следующим последствиям:
препятствию эффективному развитию бизнеса;
наличию большого количества невостребованных запасов,
связанных с ремонтом флота;
возникновению
внутрихозяйственных
потерь
и
внепроизводственных затрат;
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несвоевременной группировки информации о затратах для
принятия срочных управленческих решений;
наличию нерентабельных видов деятельности, информация о
которых не выявлена в связи с общим положительным результатов
функционирования предприятия.
Проанализированные проблемы могут быть беспрепятственно
решены только в рамках системы управленческого учета.
Каждый этап постановки должен быть четко проанализирован.
Постановка системы управленческого учета должна осуществлять
последовательно от этапа к этапу.
Так, организация системы управленческого учета на российских
предприятиях внутреннего водного транспорта включает в себя ряд
этапов, представленных в табл. 1.
Таблица 1
Этапы постановки системы управленческого учета
на предприятиях внутреннего водного транспорта
Название этапа
1

Описание
2
- четкое определение целей и задач постановки системы
управленческого учета;
- выделение основных компонентов системы;
- определение подразделений, которые будут задействованы
в процессе постановки системы управленческого учета;
- назначение ответственных лиц за постановку системы
управленческого учета (из числа менеджеров высшего звена
Подготовительный предприятия, либо сторонних специалистов в области
управленческого учета);
- составление сметы затрат, связанных с внедрение системы;
- определение степени автоматизации и лиц, ответственных
за автоматизацию (работники предприятия, либо сторонние
квалифицированные специалисты в области
управленческого учета);
- выбор методов учета, учетных систем, плана счетов.
- четкое выделение центров финансовой ответственности
(доходов, затрат, капитальных вложений, инвестиций,
прибыли, инноваций) и мест возникновения затрат;
- разработка внутренних классификаторов учета затрат;
- разработка внутренних положений и инструкций;
Основной
- определение моделей записей типовых хозяйственных
операций;
- разработка управленческой отчетности;
- создание службы управленческого учета на предприятии;
- автоматизация системы управленческого учета.
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Продовж. табл. 1
1

Заключительный

2
- апробация организованной системы управленческого учета;
- выявление сбоев и недостатков в функционировании
системы, устранение их;
- выбор способов и методов контроля за использованием
системы управленческого учета и за данными,
формируемыми в ней;
- выявление направлений совершенствования системы
управленческого учета

Каждый этап постановки системы управленческого учета на
предприятиях внутреннего водного транспорта должен быть проработан.
При организации системы должна быть организована слаженная работа
грамотных специалистов в области учета, планирования, контроля,
программного обеспечения, права, менеджмента предприятия.
Первоочередным на основном этапе постановки системы
управленческого учета на предприятиях внутреннего водного транспорта
является выделение центров ответственности. Фрагмент классификатора
центров ответственности представлен в табл. 2.
Таблица 2
Фрагмент классификатора центров ответственности
и мест возникновения затрат для внутреннего водного транспорта
Центр ответственности
код
наименование
1
Снабжение

2

Управление

код
11
12
21
22
23
24
25
26
27

3

Производство

…

31
32
33
34
35

Место возникновения затрат
наименование
Отдел снабжения
Центральный склад
…
Бухгалтерия
Финансово-экономическое управление
Отдел учета и контроля доходов
Правовое управление
Управление экономической, транспортной
безопасности и режима
Контрольно-ревизионное управление
Служба документационного обеспечения
…
Отдел эксплуатации флота
Отдел мореплавания
Топливный отдел
Ремонтно-эксплуатационная база
Судоремонтный центр
…
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Каждому центру ответственности и месту возникновения затрат
должен быть присвоен свой код. Это позволит ускорить автоматизацию
системы управленческого учета в компаниях.
Важным аспектом в процессе организации управленческого учета
является разработка внутрифирменных стандартов, положений,
инструкций. На данном этапе главным документов является учетная
политика для целей управленческого учета. В учетной политики
закрепляются выбранные методы учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции, методы распределения косвенных затрат,
методы оценки запасов предприятия, принципы отражения доходов и
расходов, определения конечных финансовых результатов, начисление
резервов. В рамках разработки учетной политики определяется график
документооборота для целей организации управленческого учета.
Эффективно построенная система документооборота позволит исключить
потерю документов, сократит время движения документа от одного
центра ответственности к другому.
Для предприятий внутреннего водного транспорта целесообразно
учредить службу управленческого учета, а не выделять отдельную
должность в рамках действующей бухгалтерии. Для осуществления
деятельности службой управленческого учета разрабатываются
положение об отделе, должностные инструкции.
Одним из основных элементов системы управленческого учета
является управленческая отчетность. Управленческая отчетность
отличается от бухгалтерских отчетов по следующим параметрам:
бухгалтерская
отчетность
ориентирована
на
внешних
пользователей информации (налоговые службы, акционеры, кредитные
организации и т.д.), управленческая отчетность призвана удовлетворять
интересы менеджеров высшего звена;
большинство показателей бухгалтерской отчетности четко
регламентированы, управленческие отчеты более гибкие и способны
трансформироваться в любую удобную для восприятия форму;
периодичность составления бухгалтерских отчетов строго
закреплена законодательством, управленческие учеты составляются по
требованию менеджеров и включают в себя показатели за анализируемый
период (неделя, месяц, квартал, год).
Таким образом, управленческая отчетность на предприятиях
внутреннего водного транспорта необходима для решения следующих
задач:
предоставление информации о текущем состоянии предприятия,
оценка его деятельности;
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выявление недостатков процесса перевозок (грузовых и
пассажирских);
выявление отклонений затрат от нормативов с установлением
места возникновения отклонений, причин отклонений и виновных лиц;
оперативный контроль за деятельностью каждого структурного
подразделения и предприятия в целом.
При организации системы управленческого учета должен быть
рассчитан эффект от ее внедрения. Так, затраты на постановку системы не
должны быть больше эффекта от ее функционирования. При этом система
управленческого учета на предприятиях внутреннего водного транспорта
приведет к увеличению учетной работы сотрудников разных
подразделений. В связи с этим целесообразно провести полную
автоматизацию управленческого учета. Процесс автоматизации может
осуществляться силами самой организации (службой программного
обеспечения и системного администрирования), либо с привлечением
специализированных компаний, способных провести автоматизацию с
максимальной эффективностью.
Автоматизация учета позволит сократить объем рутинной работы,
формировать своевременной отчеты с самыми точными данными,
ускорить обмен информацией между подразделениями предприятия.
Процесс постановки системы управленческого учета на
предприятиях внутреннего водного транспорта является трудоемким и
имеет свою специфику.
Во-первых, при автоматизации учета следует учитывать отдаленное
территориальное расположение подразделений и служб предприятия, в
связи с чем увеличится время постановки системы, затраты на
автоматизацию.
Во-вторых, большой удельный вес затрат сконцентрирован
преимущественно в ремонтных цехах. Сезонность перевозок приводит к
тому, что во время отстоя флота затраты на его обслуживание и ремонт
резко возрастают.
В-третьих, в связи с отсутствием конкурентов в регионе
функционирования тарифы на перевозки могут устанавливаться
необоснованно.
Система управленческого учета на предприятиях внутреннего
водного транспорта не может быть эффективной без организации
контроля.
Контроль необходимо проводить на всех этапах постановки
системы управленческого учета, ее функционирования и формирования в
системе учетных данных.
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В числе методов управленческого контроля можно выделить:
наблюдение, проверку, обследование.
Наблюдение предполагает целенаправленное исследование
организации и функционирования системы управленческого учета с
момента сбора информации до этапа обобщение и интерпретации
информации для менеджеров высшего звена.
Проверка предполагает изучение документов, используемых
системой управленческого учета и формируемых в системе
управленческого учета. Более общим понятие является обследование,
которое включает в себя проверку и сопоставление данных с
информацией различных подразделений предприятия.
Контроль должен осуществляться систематически, оформляться
внутренними контрольными регистрами. Результаты контроля,
выявленные недостатки в функционировании системы управленческого
учета на предприятиях внутреннего водного транспорта должны
подлежать незамедлительному исправлению.
Выводы. Таким образом, эффективная система управленческого
учета позволит предприятиям внутреннего водного транспорта:
- определить основные цели развития и пути их реализации;
- оценить эффективность функционирования структурных
подразделений и предприятия в целом;
- регулярно получать точную и достоверную информацию о
затратах;
- организовать раздельный учет затрат по заказам, видам
оказываемых услуг (по грузоперевозкам, пассажирским перевозкам,
буксировкам судов), по местам возникновения затрат (центрам
ответственности);
- выявлять отклонения, дифференцируя их по причинам
возникновения и виновным лицам;
- организовать систему взаимодействия структурных подразделений
предприятия и контроль за их деятельностью;
- внедрить систему бюджетирования;
- повысить эффективность управления затратами, денежными
средствами путем принятия эффективных управленческих решений и т.д.
Залогом успешного функционирования предприятий внутреннего
водного транспорта является не только использование системы
управленческого учета, но и организация эффективной системы контроля.
1. Виды, формы и методы финансового контроля // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://finance0.ru/?id=359.
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2. Особенности постановки управленческого учета на промышленных предприятиях //
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ma-na-ger.ru/finance/35-financearticles/1347.
3. Этапы постановки системы управленческого учета // [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.msfofm.ru/ library/262-management-reporting-systems-implementation.
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У статті розглянуто економічну суть фінансової стійкості та завдання, які допомагає
вирішити комплексний аналіз її показників. Проведено дослідження фінансового стану
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В статье рассмотрена экономическая суть финансовой стойкости и задания, которые
помогает решить комплексный анализ ее показателей. Проведено исследование
финансового состояния региона и предложены пути совершенствования управлением
финансовой стойкостью.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Особливості
кризового фінансового стану й неплатоспроможності українських
сільськогосподарських підприємств-банкрутів полягають у тому, що вони
мають ряд проблем, які потребують негайного вирішення:
- їх керівництво і насамперед бухгалтерський корпус слабо
володіють економічним мисленням, без якого неможливо досягти успіху в
ринковому господарюванні;
- організаційно й психологічно не підготовлені до ринкових
відносин внаслідок зручної залежності від бюджетного фінансування
різних рівнів;
- не володіють практикою маркетингу і не ведуть маркетингових
досліджень;
- не здатні швидко перебудуватись на випуск нових видів продукції
чи послуг;
- їх основні виробничі фонди і технології далеко не завжди
відповідають сучасним вимогам;
Одним із пріоритетних напрямків на шляху розв’язання проблем у
галузі сільського господарства на нашу думку є зосередження на
ефективному і комплексному дослідженні фінансового стану, що дасть
змогу своєчасно і ефективно реагувати на зміни фінансової стабільності
підприємств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Шляхи розвитку і перспективи вирішення даної проблеми
активно досліджували відомі вітчизняні вчені – економісти: О.Кондратьєв
[1], Г.Кравчук [ 2], О.Любіч [3], М.Лещук [4].
Визначення меж фінансової стійкості підприємства має істотне
практичне значення і належить до числа найважливіших економічних
проблем в умовах виходу до Світового ринку, бо недостатня фінансова
стійкість суб’єктів господарювання в нашій країні багато в чому є
причиною неплатежів та банкрутства підприємств у підсумку.
Актуальність і важливість питань дослідження фінансової стійкості
підприємств і велике значення цього процесу для вдосконалення
фінансово-господарської механізму діяльності підприємств в сучасних
ринкових умовах господарювання обумовлює його потребу. Вона полягає
в здійсненні економіко-теоретичного аналізу показників фінансової
стійкості підприємств регіону, виявленні недоліків та наявних проблем та
розробці пропозицій щодо вдосконалення управлінням власними
оборотними засобами в процесі виробництва. Нашим завданням є довести
потребу дослідження фінансової стійкості, визначити оптимальні критерії
для даного показника та можливі ситуації фінансового стану.
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Цілі статті: розглянути економічну суть фінансової стійкості та
завдання, які допомагає вирішити комплексний аналіз її показників;
провести дослідження фінансового стану регіону та запропонувати шляхи
вдосконалення управлінням фінансовою стійкістю.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Одним з істотних
компонентів фінансової стійкості підприємства є наявність у нього
фінансових ресурсів, достатніх для розвитку конкурентоздатного
виробництва. В свою чергу, самі фінансові ресурси можуть бути в
необхідному обсязі сформовані тільки за умови ефективної роботи
підприємства, яка зможе забезпечити одержання прибутку. За рахунок
прибутку в ринковій економіці підприємство створює фінансову базу як
для самофінансування поточної діяльності, так і для здійснення
розширеного відтворення. Використовуючи прибуток, підприємство може
не лише погасити свої зобов’язання перед бюджетом, банками та іншими
підприємствами й організаціями, а й інвестувати засоби в нове
будівництво, реконструкцію чи модернізацію наявного устаткування або
заміну його прогресивнішим. При цьому для досягнення і підтримання
фінансової стійкості важливий не тільки абсолютний обсяг прибутку, а й
його рівень щодо вкладеного капіталу підприємства або затрат, тобто
рентабельність.
Значний практичний інтерес має вирішення питання про кількісні
характеристики фінансової стійкості підприємства, іншими словами, при
яких саме показниках фінансовий стан підприємства можна вважати
стійким. На нашу думку його можна вважати стійким, якщо воно
покриває власними оборотними засобами не менш як 50% фінансових
ресурсів, необхідних для здійснення господарської діяльності, ефективно
й цілеспрямовано використовує фінансові ресурси, дотримується
фінансової, кредитної й розрахункової дисципліни, тобто платоспроможне.
Фінансова стійкість підприємства відображає такий стан його
трудового потенціалу, матеріально-речової й вартісної (грошової)
структур виробництва і таку його динаміку, при якій забезпечуються
стабільно
високі
натурально-речові
й
фінансові
результати
функціонування підприємства. В основі досягнення внутрішньої стійкості
підприємства лежить своєчасне й гнучке управління внутрішніми і
зовнішніми факторами його діяльності. Отже, фінансова стійкість –
комплексне поняття, яке перебуває під впливом різноманітних фінансовоекономічних процесів. Тому її слід визначити як такий стан фінансових
ресурсів підприємства, результативності їхнього розміщення й
використання, при якому забезпечується розвиток виробництва чи інших
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сфер діяльності – на основі зростання прибутку й активів при збереженні
платоспроможності й кредитоспроможності.
За ступенем фінансової стійкості можливі чотири ситуації:
- абсолютна стійкість, яка можлива за такої умови:
З< Вз + Пк ,
де З – запаси;
Вз – Ввласні оборотні засоби;
ПК – короткострокові кредити та позики;

[1]

нормальна стійкість, яка гарантує платоспроможність можлива за
умови:
З = Вз + Пк;

[2]

нестійкий фінансовий стан пов’язаний із порушенням платоспроможності виникає за умови:
З = Вз + Пк + Дп,
[3]
де Дп – джерела, що послаблюють фінансове напруження ( тимчасово
вільні власні кошти, залучені засоби, кредити банку на тимчасове
поповнення оборотних засобів);
кризовий фінансовий стан:
З > Вз + Пк.

[4]

Наявність власних оборотних засобів розрахуємо:
Вз = К + Пд. – Ан,

[5]

де К – власний капітал;
Пд – довгострокові позики;
Ан– активи необоротні.
Розрахунок ступеня фінансової стійкості сільськогосподарських
підприємств подано в табл. 1.
Розрахунок наведених показників і визначення на їх основі
конкретних даних допоможе виявити, яка із ситуації притаманна нашому
об’єкту дослідження і відповідним чином зреагувати для покращення
фінансового стану.
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Таблиця 1
Розрахунок ступеня фінансової стійкості
сільськогосподарських підприємств, млн грн*
Значення
показника
Запаси
Власні оборотні
засоби
Короткострокові
кредити
Ступінь
фінансової
стійкості

2008 р.

2009 р.

2010 р.

159,2

191,4

237,9

Відношення
2010/2008,
(%)
149,4

479,5

533,3

592,7

123,6

502,1

535,7

595,7

118,6

абсолютна
фінансова
стійкість
З<Вз + Пк
на 822,4

абсолютна
фінансова
стійкість
З<Вз + Пк
на 877,6

абсолютна
фінансова
стійкість
З<Вз+ Пк
на 950, 5

* побудовано за даними [5; 6]
Проведемо дослідження фінансової стійкості підприємств галузі
сільського господарства Волинської області.
Виходячи із даних розрахунків бачимо, що сільськогосподарські
підприємства Волинської області мають абсолютну фінансову стійкість.
Вони покривають власними оборотними засобами більше як 50%
фінансових ресурсів, необхідних для здійснення господарської діяльності.
Проте аналізуючи показники зрозуміло також, що кожного року вона
зменшується. Це свідчить про те, керівництво підприємства використовує
оборотні ресурси не в повній мірі ефективно, нагромаджуючи кількість
запасів. Варто також відзначити, що розраховані показники абсолютної
фінансової стійкості не завжди гарантують високу продуктивність
підприємства на практиці. Адже як відомо величина власних оборотних
активів, яка є головним критерієм розрахунків містить у собі велику
питому вагу дебіторської заборгованості. Величина цієї заборгованості у
2009 р. становила – 822,3 млн грн, у 2010 р. – 858, 0 млн грн [5; 6]. Що
досить негативно впливає на швидкість і тривалість виробничого періоду.
Висновки. Виходячи із проаналізованих даних, сільськогосподарські підприємства мають достатню кількість необхідних ресурсів
проте виникає проблема у невмінні вчасно і ефективно ними
розпорядитися. Крім того у структурі власних оборотних коштів велику
питому вагу займає дебіторська заборгованість, що не може не вказувати
на певні недоліки в плануванні фінансової роботи та роботі із покупцями.
Саме вчасний і комплексний фінансовий аналіз господарської діяльності
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допоможе визначити і при необхідності вплинути на фінансову стійкість
підприємства.
Зазначимо, що з точки зору впливу на фінансову стійкість
підприємства і необхідності врахування їх при управлінні нею
визначальними факторами є:
- галузева приналежність суб’єкта господарювання;
- структура та асортимент продукції чи послуг, які випускаються
підприємством та їх частка в загальному попиті;
- розмір оплаченого статутного капіталу;
- величина й структура витрат, їхня динаміка порівняно з
грошовими доходами;
- склад майна і фінансових ресурсів, включаючи запаси й резерви,
їхній склад і структуру;
- формування і перерозподіл оборотного капіталу;
- швидкість обертання грошових коштів.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Становлення та
розвиток України як незалежної держави з одночасним формуванням
ринкової моделі господарювання вимагає розробки нових теоретичних
підходів і практичних методів в оцінці її складових частин, однією із яких
є вдосконалення митних процедур, які суттєво впливають на обліковоаналітичну діяльність суб‖єктів підприємницької діяльності. Для
досягнення цієї мети необхідні кардинальні зміни, які спрямовані на
розвиток взаємовигідного співробітництва підприємств у зовнішньоекономічних відносинах.
Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємств залежить
від системи управління, цілей адміністрації, рівня професіоналізму
працівників, а також інформації, наданої фінансовими, бухгалтерськими
та плановими службами. Бухгалтерські служби повинні не тільки
забезпечувати інформацією і визначати фінансові результати, а й сприяти
активному управлінню діяльністю підприємства, передбачати та
враховувати всі можливі ризики при здійсненні зовнішньоекономічних
операцій.
Вдосконалення митних процедур дасть можливісь оптимізувати та
покращити інформативінсть облікової діяльності підприємств та
організацій.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням організації та методики провдення митних процедур
займалося багато провідних вчених та науковців.
У вітчизняній науковій літературі дана проблема не знайшла
комплексного дослідження. Дослідження методики проведення митних
процедур, його інформаційного забезпечення знайшли відображення в
наукових працях И.И.Дудниковой, О.Б.Егорова, В.І.Мунтіяна,
А.В.Матвійчика,
Н.І.Машина,
В.П.Науменко,
В.Е.Новикова,
О.Ф.Новиковій, І.Ю.Івченка, П.В.Пашко, С.И.Пирожкова, В.А.Шамахова,
В.И. Ярочкина й інших.
Аналіз результатів досліджень свідчить, що в опублікованих працях
в основному розглядаються проблеми митниці та митного офрмлення.
Однак спеціальні методики оптимізації митних процедур досліджувались
та вдосокналювалися недостатньо.
Пошук шляхів підвищення ефективності зовнішньоекономічної
діяльності підприємств і проблеми надходжень до бюджету обумовлюють
необхідність розробки нового Митного кодексу.
Цілі статті. Мета і завдання дослідження полягає в дослідженні
ключових аспектів нового Митного кодексу України та його впливу на
обліков-аналітичну діяльність суб’єктів підприємницької діяльності.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З 1 червня 2012 р.
запрацює новий Митний кодекс України (МКУ). Незважаючи на те, що не
всі пропозиції глави держави було враховано, 19.04.2012 р. Президент
підписав новий варіант МКУ, і вже 21 квітня 2012 р. його було офіційно
опубліковано [1].
Відзначимо, що новий Митний кодекс складається з 590 статей (у
нині діючому Кодексі їх всього 432). Це, в першу чергу, зумовлено тим,
що новий МКУ став ще більш уніфікованим та включив в себе норми ряду
законодавчих актів.
Зупинимося на основних новаціях, які очікують на суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності вже з 1 червня 2012 року.
Суттєво розширено поняття «митна справа», до якої віднесено
порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх
митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів
тарифного і нетарифного регулювання ЗЕД, справляння митних платежів,
ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення УКТ
ЗЕД, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової
продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та
протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил,
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організація і забезпечення діяльності митних органів та інші заходи,
спрямовані на реалізацію державної політики у сфері державної митної
справи. На ці зміни слід звернути особливу увагу, оскільки закони України
та інші нормативно-правові акти з питань державної митної справи мають
особливий порядок набранн я чинності. Відповідно до нових норм під цей
особливий порядок буде підпадати значно більша кількість нормативних
документів.
Також відмітимо, що дещо змінився сам порядок набрання чинності
такими документами. Так, встановлено єдине правило для набранн я ними
чинності – через 45 днів з дня їх офіційного опублікуванн я, якщо інше не
передбачено самим законом або нормативно-правовим актом, але не
раніше дня їх офіційного опублікування. Також, за новими правилами,
такий особливий поря док розповсюджується не на всі інші нормативноправові акти з питань митної справи, а лише на ті, які видано Кабінетом
Міністрів України або центральним органом виконавчої влади.
Введено нове поняття – «уповноважений економічний оператор»,
яким є підприємство, що відповідає встановленим вимогам та має право
користуватися спеціальними спрощеннями. Статус уповноваженого
економічного оператора надається підприємству митницею шляхом
видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора та включення
його до Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів.
Підприємству може бути видано сертифікати уповноваженого
економічного оператора таких видів:
1) на спрощення митних процедур;
2) щодо надійності і безпеки;
3) на спрощення митних процедур та щодо надійності і безпеки.
В статті 15 нового МКУ детально описано, які саме спрощення
може отримати власник того чи іншого сертифіката. Так, при наявності
сертифіката щодо надійності і безпеки, можуть бути надані такі спеціальні
спрощення[1]:
- зменшений обсяг відомостей, які необхідно надати митному
органу до прибуття на митну територію України та/або вибуття за межі
митної території України товарів, транспортних засобів комерційного
призначення;
- тимчасове зберігання товарів, транспортних засобів комерційного
призначення, що перебувають під митним контролем, у приміщеннях, на
відкритих та критих майданчиках уповноваженого оператора економічної
діяльності;
- зняття митного забезпечення без отримання дозволу митниці;
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- відправка товарів з приміщень, відкритих та критих майданчиків
уповноваженого оператора економічної діяльності без пред’явлення їх
митному органу відправлення.
Якщо ж у наявності є сертифікат на спрощення митних процедур, то
можуть надаватися наступні спрощення:
1) здійснення митного контролю в першочерговому порядку;
2) розміщення товарів на складі тимчасового зберігання закритого
типу без отримання дозволу митного органу;
3) звільненн я від надання гарантії при здійсненні внутрішнього
митного транзиту товарів (крім підакцизних), якщо декларантом є
уповноважений економічний оператор;
4) митне оформлення товарів на об’єктах уповноваженого
оператора економічної діяльності;
5) подання однієї митної декларації, якщо протягом певного часу,
погодженого з митним органом, товари неодноразово ввозяться на митну
територію України або вивозяться за її межі однією особою за одним
зовнішньоекономічним договором.
Не можна оминути увагою частину 5 статті 15 МКУ, відповідно до
якої отримання сертифіката уповноваженого економічного оператора
надає відповідній особі право на провадження наступних видів діяльності:
1) митна брокерська діяльність;
2) відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі;
3) відкриття та експлуатація митного складу;
4) відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або
сервісного типу;
5) відкриття та експлуатаці я складу тимчасового зберігання;
6) відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу.
Отже, отримання цього сертифіката стає досить привабливою
ціллю, однак процедура його видачі та вимоги до підприємств, які
бажають його отримати, не з простих. Детально ознайомитися з ними
можна в статтях 13 та 14 МКУ.
Встановлено вичерпний перелік визначених новим Кодексом
документів, потрібних митниці для митного оформлення. За пропозицією
Держмитслужби у Кодексі передбачено подання разом з митною
декларацією лише рахунка-фактури або іншого документа, який визначає
вартість товару, та декларації митної вартості. Інші документи, необхідні
для здійснення митного контролю й оформлення товарів, декларантом не
подаватимуться. Відомості про такі документи зазначатимуться у ВМД.
Декларант буде зобов’язаний зберігати такі документи протягом не
менше трьох років та надати їх митному органу на його вимогу. У зв’язку
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з цим пропонується встановити необхідність страхування митними
брокерами власної діяльності. Страхова сума за відповідним договором
страхування не може бути меншою, ніж загальна сума податків, які
підлягають сплаті за митною декларацією.
Митним органам також надано право до фактичного ввезення
товарів на митну територію України приймати окремі попередні рішення,
зокрема щодо класифікації, країни походження товарів, поміщення
товарів у певні митні режими.
Кодексом передбачено, що час митного оформлення однієї
імпортно-експортної операції має скоротитися з 24 до 4 годин (така норма
встановлена ст. 255 МКУ). Однак слід звернути увагу на те, що митне
оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту
пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного
призначення, що підлягають митному оформленню (якщо вони
підлягають пред’явленню), подання митної декларації або документа,
який відповідно до законодавства її замінює, та інших необхідних
документів і відомостей, передбачених ст. 257 і 335 цього Кодексу.
Підприємці матимуть змогу самостійно фіксувати в електронних
системах митниці дату та час подання ними митної декларації, у тому
числі попередньої. Водночас посадові особи митних органів нестимуть
персональну відповідальність за порушення строку митного оформлення.
Ще одне з важливих нововведень – запровадження спеціальних
спрощених митних процедур для добросовісних підприємців. Бізнесмени,
які тривалий час працюють на ринку, не мають заборгованостей, не
допускають суттєвих правопорушень, мають кваліфікований персонал,
зможуть отримати статус уповноваженого оператора економічної
діяльності. Особи, які отримали цей статус, матимуть один із дозволів на
спрощення митних процедур.
Більшість адміністрованих інструментів і рекомендацій СОТ
передбачає тісну взаємодію між митними адміністраціями і
законослухняними економічними операторами, інтереси яких також
можуть представлятися профільними бізнес-асоціаціями. Принципи
подібних взаємин визначаються положеннями таких інструментів, як
Рамкові стандарти безпеки та спрощення міжнародної торгівлі (зокрема,
інститут уповноважених економічних операторів).
Зміни не оминули і митні режими, зокрема їх кількість збільшено з
13 до 14 за рахунок розподілу одного митного режиму «тимчасове
ввезення (вивезення)» на два окремих режими: «тимчасове ввезення» та
«тимчасове вивезення».
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При цьому ряд митних режимів дещо змінили свою назву. Так,
митний режим «імпорт» перейменовано на «імпорт (випуск для вільного
обігу)» , «експорт» – на «експорт (остаточне вивезення)», «спеціальна
митна зона» – на «вільна митна зона» , «магазин безмитної торгівлі» – на
«безмитна торгівля», а з назв митних режимів «переробка на митній
території України» та «переробка за межами митної території України»
вилучено слово «України».
Значних змін зазнав і порядок пропуску та оподаткування товарів,
що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України
громадянами.
Що стосується вивезення громадянами товарів за межі митної
території України, то не підлягатимуть письмовому декларуванню товари,
загальна вартість яких складає не більше 10 тис. євро.
Запроваджується
можливість
досягнення
компромісу
з
порушниками митних правил. Так, у статті 521 МКУ передбачено, що за
відсутності в діях особи, яка вчинила порушення митних правил, ознак
злочину провадження у справі про це правопорушення може бути
припинено шляхом компромісу, який полягає в укладенні мирової угоди
між зазначеною особою та митним органом.
Відповідно до умов такої мирової угоди особа, яка вчинила
порушення митних правил, – у визначений строк, який не може
перевищувати 30 днів, має внести до державного бюджету кошти в сумі,
що дорівнює сумі штрафу, передбаченого санкцією відповідної статті
МКУ, та/або задекларувати в митний режим відмови на користь держави
товари – безпосередні предмети порушення митних правил, а у
відповідних випадках – також товари із спеціально виготовленими
сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування
безпосередніх предметів порушення митних правил від митного
контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення
безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон
України. А митний орган, в свою чергу, припиняє провадження у справі
про порушення митних правил щодо цієї особи та здійснює митне
оформлення задекларованих нею товарів відповідно до заявленого
митного режиму.
Висновки. Новий Митний кодекс зібрав в собі положення, які
раніше містилися в різних законах та підзаконних актах.
Новим Митним кодексом запроваджується низка прогресивних
інструментів щодо здійснення митного оформлення, зокрема:
- право декларанта на здійсненн я митного оформлення товарів у
будь-якому митному органі. Зазначене правило не розповсюджується
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лише на митний режим транзиту, товари, що переміщуються
трубопроводами та лініями електропередачі, а також на товари, що
переміщуються через митний кордон України громадянами;
- проведення митного оформлення протягом 4-х годин з моменту
подання митної декларації та документів. Відмітимо, що наразі митні
органи вже застосовують 4-годинний ліміт щодо митного оформлення,
однак відтепер така норма закріплена на законодавчому рівні;
- використання однієї декларації (попередня декларація) для
здійснення різних митних формальностей, наприклад, контролю за
доставкою в митний орган призначення, розміщення на склад тимчасового
зберігання або початку митного оформлення для вільного обігу;
- звільнення декларанта від відповідальності за ненавмисні помилки
у митній декларації, які не призвели до неправомірного звільнення від
сплати митних платежів або зменшенн я їх розміру, або до незабезпечення
дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності тощо.
Зокрема, велику увагу в цьому документі приділено використанню
сучасних електронних систем і технологій, що дозволяють скоротити час
проходження товарів через митницю, мінімізувати суб’єктивний вплив на
прийняття рішень та зменшити кількість бюрократичних процедур
1.Митний кодекс України (N 4495-VI від 13.03.2012 р.)
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СТАН ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
У статті автор зупиняється на важливих загальнодержавних проблемах, проводить
аналіз сучасного стану безробіття та зайнятості населення. Звернуто особливу увагу на
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зменшення ризику безробіття в Україні.
Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, економічно активне населення.

Volska A.
STATE EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN UKRAINE
In the article an author decides on important national problems, conducts analysis of the
modern state of unemployment and employment of population. The special attention is turned on to
Вольська А.О.

177

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

consideration of risk of unemployment taking into account a gendernoy policy. Grounded
directions of diminishing of risk of unemployment in Ukraine.
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СОСТОЯНИЕ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В УКРАИНЕ
В статье автор останавливается на важных общегосударственных проблемах,
проводит анализ современного состояния безработицы и занятости населения. Обращено
особенное внимание рассмотрению риска безработицы с учетом гендерной политики.
Обоснованно направления уменьшения риска безработицы в Украине.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, экономически активное
население.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
ринкових перетворень фінансові відносини використовуються державою
як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства.
Важливу роль у фінансовій системі відіграє соціальне страхування, що
тісно пов’язане з виконанням специфічних функцій та формує фонди
фінансових ресурсів, основне призначення яких покрити втрати
економіки, окремих громадян, що виникли з непередбачених причин. Про
виняткову роль соціальної функції держави свідчить значна питома вага у
бюджетах демократичних країн видатків на соціальні потреби.
В Україні значну частину видатків держбюджету спрямовано на
соціальні цілі. Проте варто усвідомлювати, що стабільне зростання
життєвого рівня і досягнення соціальної гармонії можливе лише у разі
здійснення системних загальноекономічних та фінансових перетворень,
створення сучасного порядку і гнучкої системи соціального забезпечення і
соціального страхування. Адже такі явища, як безробіття, ріст соціальних
витрат при дефіциті державних фінансових коштів, демографічна криза
зумовили зниження рівня життя, реального матеріального забезпечення
громадян. Подолати їх самостійно у багатьох випадках неможливо,
оскільки вони зумовлені об’єктивними соціально-економічними
чинниками і практично не залежать від волі окремої людини.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Соціальна ринкова економіка вимагає формування такої
системи соціального захисту, яка б гарантувала належний рівень життя,
соціальну злагоду та соціальну адаптацію до суспільно-економічних
перетворень, захист від соціальних ризиків і реалізацію гарантій в сфері
соціального забезпечення. Система соціального страхування є
найбільшою складовою частиною системи соціального захисту України. В
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зв’язку з чим, її організація та розвиток стають пріоритетними в колі
інших питань реформування системи соціального захисту [1]. Зазначимо,
що саме інститут соціального страхування в незалежній Україні став
провідною формою реалізації прав громадян на соціальний захист.
Водночас він продовжує активно розвиватись під впливом чинників
економічного та демографічного характеру, що створюють досить жорсткі
зовнішні умови для його функціонування [2, с. 4].
Проблема безробіття є однією з головних проблем сучасності [3,
с. 161]. Головні причини сучасного досить високого рівня безробіття такі:
спад економіки і відповідно сукупного попиту на робочу силу; структурні
зрушення та рух робочої сили [6, c. 278].
Безробітні у визначенні Міжнародної Організації праці – це особи у
віці 15–70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі
зайнятості), які одночасно підпадають під три умови: не мають роботи;
активно шукають роботу або намагаються організувати власну справу;
готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів [4, c.
279–280].
Дослідженню державного соціального страхування на випадок
безробіття, а також проблемам зайнятості, безробіття присвячені роботи
вітчизняних науковців Л.Васечко, О.Десятнюка, Е.Лібанової, О.Палій,
О.Могильного, В.Столярова та інших.
Цілі статті. Мета дослідження полягає в аналізі зайнятості
економічно активного населення та розробленні пропозицій щодо
зменшення ризику безробіття в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На нашу думку,
основним джерелом для визначення реальних масштабів зайнятості та
безробіття є вибіркові обстеження населення. Цей спосіб визначення
реальних рівня безробіття є науково обґрунтованим методом
спостережень, що здійснюються в Україні так, як і у світовій практиці, за
методологією МОП. Проведений аналіз свідчить, що в динаміці за 2004–
2010 рр. спостерігається позитивна тенденція до зниження кількості
зареєстрованого незайнятого населення. Найбільше безробітних
спостерігається в Донецькій та Дніпропетровській областях. На нашу
думку проблемним в даному аспекті залишається все ж західний регіон
країни, де незважаючи на порівняно нижчу кількість незайнятого
населення слід враховувати густонаселеність названих областей.
Для динамічного розвитку необхідна мобільність та вміння
пристосовуватись до наявних економічних змін, що є нелегким завданням
для певних вікових груп. Так рівень безробіття наймолодшої групи
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У тому числі за віковими групами, років
Всьо-го
15–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60–70
Все населення
міське
населення
сільське
населення

Працездатного віку

працездатного населення був найвищим і становив 20,2% міського
населення та 12,6% сільського населення. Спостерігаємо найвищий рівень
зайнятості у осіб середнього віку 82,4–79,3% (табл. 1) [5].
Таблиця 1
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у 2010 р.
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0,1
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8,3
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-

8,1

Основним чинником оцінки стану трудового потенціалу кадрів на
виробництві є наявність серед працюючих спеціалістів з вищою освітою,
на кінець 2008 р. кількість фахівців, які мають повну освіту склала 193,5
тис. працівників. Аналіз рівня безробітного населення за освітою
доводить, що існує проблема дисбалансу між потребами ринку праці та
сучасним станом освітньої підготовки, яка потребує розв’язання. Оскільки
наявна ситуація, коли держава витрачає кошти, спочатку навчаючи
студента за спеціальністю, що не користується попитом на ринку, а потім
перенавчаючи його ж, за рахунок коштів центру зайнятості.
В суспільстві побутує думка, що працівник з високим рівнем
фахової підготовки може скоріше працевлаштуватися, ніж працівник з
більш низьким її рівнем, на практиці ж найнижчий рівень безробіття
спостерігаємо у осіб з початковою освітою, які займають «найпростіші»
професії.
Впорядкувати ситуацію можливо, на нашу думку, лише за умови
формування замовлень на фахівців, з врахуванням результатів
моніторингу ринку праці, встановивши чіткий зв’язок між ринком
освітянських послуг та відповідною потребою в спеціалістах різного рівня
кваліфікації. Не логічним та затратним є те, що на ринку праці
використовують висококваліфікованих працівників на робочих місцях,
для яких непотрібно високої професійної підготовки. Наявні випадки
витрачання державних коштів на перенавчання освічених спеціалістів,
замість пошуку для них відповідних їх фахові та освіті робочих місць.
Аналіз ризику безробіття не буде достатнім без розгляду гендерної
політики. За даними доповіді Міжнародного бюро праці, в структурі
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населення планети переважають жінки – 60%, але серед зайнятих їх лише
49,1% (тоді як чоловіків – 74,3%). За результатами дослідження, жінки
значно частіше займають низькооплачувані посади, виконують
малокваліфіковану працю та менше заробляють (наприклад, у країнах
Європейського контингенту зарплатня чоловіків у середньому на 15%
вища, ніж у жінок). Їх чисельність в 2008 р. склала 1,2 млрд осіб, тоді як
чисельність зайнятих чоловіків була значно більшою і складала – 1,8 млрд
осіб. За даними МОП рівень жіночого безробіття складає 6,4%, тоді як
чоловічого – 5,7%. Загальна кількість працюючих за статевою ознакою в
Україні розділилась майже порівну. Проте за сферами прикладання праці
існують суттєві відмінності, як і у співвідношенні рівня заробітної плати.
Зазначимо, що українські безробітні жінки в значній мірі
відмовляються ставати на облік в центрах зайнятості через бюрократичну
тяганину, труднощі працевлаштування, низьку заробітну плату,
відсутність перспектив, які може запропонувати центр зайнятості.
Поліпшення стану гендерної політики є важливою загальнодержавною проблемою. Вважаємо за необхідне розробити таку соціальну
модель, коли жінки, маючи можливість зробити свій внесок у економічне
зростання країни, а також в самореалізації і розвитку особистості,
водночас, користувалися б економічними та соціальними перевагами в
залученні до гідної праці.
Сільське безробіття є серйозною суспільною проблемою
сьогодення, адже частина населення, яка проживає в сільській місцевості,
обмежена в галузях прикладання праці, а також в можливості навчання чи
перекваліфікації. Задоволення життєвих потреб сільських жителів в
значній мірі залежить від збільшення обсягу інвестицій в основний
капітал. Ринкове середовище ставить жорсткі вимоги до підвищення
ефективності використання ресурсів, зниження витрат на виробництво,
освоєння нової техніки та технологій, а також підвищення якості
вироблених товарів підприємствами. Чисельність незайнятих громадян з
числа працівників сільського господарства перевищує в 14 разів кількість
вакантних місць для працівників цієї галузі. Характерною ознакою
сільського ринку праці є ситуація, за якої із 19 видів економічної
діяльності, зосереджених у сільській місцевості, безпосередньо на галузь
сільського господарства припадає 50,6% зайнятого населення, що працює
за місцем проживання, на торгівлю і охорону здоров’я – 28,2%, а на решту
15 видів – всього 20% [6, с. 15]. Ці дані свідчать про недостатню
мобільність робочої сили, обмеженість джерел доходів сільського
населення, добробут якого в умовах відомчої розпорошеності коштів з
кожним роком все більшою мірою залежатиме від самозайнятості в
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особистому селянському господарстві.
Фінансова політика ринку праці взагалі та регулювання зайнятості,
безробіття, зокрема, повинна формуватись з урахуванням структурних
параметрів національної економіки, які вказують на індустріальноаграрний тип відтворення валового внутрішнього продукту.
Висновки. Вважаємо, що основним напрямком зменшення ризику
безробіття є сприяння оптимізації рівня і структури зайнятості населення,
шляхом удосконалення макроекономічного регулювання цих процесів.
Особливого значення набувають інституційні перетворення, збільшення
недержавних форм власності, держава повинна стимулювати особисту
ініціативу, підприємництво, розвиток малого і середнього бізнесу,
особливо у сфері надання послуг, посилюючи роль позабюджетних
джерел фінансування та інвестицій у їхній розріст.
Відносини власності, що ґрунтуються на демонополізації,
роздержавленні і приватизації економіки, забезпечують для населення
свободу вибору між зайнятістю і безробіттям в суспільному виробництві,
а також самостійне визначення видів і форм трудової діяльності.
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Гайдай Г.Г.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРАН
В РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В публикации подлежат рассмотрению вопросы отечественного и зарубежного
опыта стран в разработке инвестиционной стратегии автотранспортных предприятий.
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предприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Стратегічне
управління або стратегічний менеджмент, сьогодні застосовуються у
всьому світі в управлінні складними організаційними системами. У
сучасних умовах не одна складна організація не може розраховувати на
успіх без чітко збудованої стратегії. Дана методика управління також
активно використовується в державному секторі в управління економікою
країни.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням управління інвестиційною діяльністю підприємства
в економічній літературі приділяється досить багато уваги. Серед
Гайдай Г.Г.
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вітчизняних авторів, проблематика робіт яких стосується цих питань, слід
відзначити Ю.М. Бажала, І.О. Бланка, М.П. Денисенка, Г.В. Козаченко,
Т.В. Майорову, А.А. Пересаду, В.Г. Федоренка, Н.А. Хрущ,
О.М. Ястремську та інших, а серед зарубіжних вчених-економістів Г. Александера, Дж. Бейлі, Г. Бірмана, С. Брігхема, Л. Гітмана, М. Джонка,
Ф. Фішера, У. Шарпа, Г.С. Шмідта та інших. Проте, подальшого
вирішення потребує наукова проблема формування інвестиційної стратегії
підприємства з урахуванням світового досвіду.
Цілі статті. Метою статті є дослідження вітчизняного і зарубіжного
досвіду країн в розробці інвестиційної стратегії автотранспортних
підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В умовах складних
світових економічних процесів Україні необхідна ефективна державна
транспортна політика, яка враховувала б геополітичні аспекти в державі,
особливості галузі та її роль у процесах економічних і соціальних
перетворень та надала б можливість розвитку галузі, забезпечила її
конкурентоспроможність.
У зарубіжних країнах активно використовується методи
стратегічного управління і стратегії різного рівня для розвитку
транспорту. У статті розглядається досвід розробки інвестиційних
стратегій і методи стратегічного управління, які використовуються в
державному регулюванні розвитком транспорту РФ, США і ЄС [1].
Україна активно включається у світові суспільно-економічні
процеси: приєдналася до Світової організації торгівлі, стратегічною метою
визнано отримання асоційованого членства у Європейському Союзі (далі
– ЄС). Тому Міністерство транспорту та зв’язку України розробило
транспортну стратегію. Мета стратегії полягає у визначенні ключових
проблем, цілей, принципів та пріоритетів розвитку транспортної системи
України з точки зору загальнонаціональних потреб та інтересів на період
до 2020 року. Вона пропонує політико-економічні, організаційні та
правові заходи. Цей документ містить 8 розділів: 1. Проблеми розвитку
транспортного сектору України; 2. Принципи транспортної політики; 3.
Цілі та пріоритети Транспортної стратегії; 4. Основні напрями реалізації
Транспортної стратегії; 5. Пріоритети Транспортної стратегії за видами
транспорту; 6. Фінансове забезпечення; 7. Впровадження Транспортної
стратегії та моніторинг результатів; 8. Очікувані результати реалізації
Транспортної стратегії [2].
Пріоритети розвитку автомобільного транспорту такі:
1) забезпечення рівних умов конкуренції на ринку
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автотранспортних послуг шляхом: встановлення рівних умов
оподаткування всіх суб’єктів господарювання автомобільного транспорту;
2) підвищення ефективності перевезень, зниження транспортної
складової в собівартості продукції шляхом: використання новітніх
транспортних технологій;
3) підвищення дорожньої безпеки шляхом: прийняття та
впровадження Державної цільової програми підвищення рівня безпеки
дорожнього руху;
4) зниження рівня техногенного навантаження автомобільного
транспорту на довкілля шляхом: удосконалення нормативно-правової бази
щодо охорони довкілля, енергоефективності та використання
альтернативних видів палива на автомобільному транспорті;
запровадження сучасних європейських технологій безпечного, екологічно
сприятливого та енергоефективного автомобільного транспорту;
5)
забезпечення
конкурентоспроможності
вітчизняного
автомобільного транспорту на національному та міжнародному ринку
транспортних послуг шляхом: розроблення, із залученням громадських
організацій, програм підтримки конкурентоспроможності національних
автомобільних перевізників; зниження ставок або звільнення від сплати
ввізного мита під час ввезення окремих типів транспортних засобів, які не
виробляють в Україні, надання переваг вітчизняним виробникам
транспортних засобів, у разі якщо такі транспортні засоби відповідають
сучасним вимогам щодо безпечності, екологічності і енергоефективності.
У результаті реалізації Транспортної стратегії передбачається:
- підвищення якості та доступності транспортного обслуговування
для населення відповідно до державних соціальних стандартів і
нормативів та для економіки держави;
- підвищення швидкості руху в межах міжнародних транспортних
коридорів на 25–30%, що сприятиме скороченню часу доставки вантажів
та пасажирів;
- ліквідація вузьких місць та збільшення пропускної спроможності
транспортної мережі, в тому числі у морських портах – на 61% (із 199 до
320 млн тонн);
- зменшення рівня зносу рухомого складу за рахунок його
оновлення, підвищення рівня комфортності пасажирських перевезень;
- підвищення на 50% рівня безпеки польотів (з 0,72 до 0,36
подій/100 тис. годин нальоту), безпеки дорожнього руху (із 1,2 до 0,6
загиблих/1000 автомобілів) та судноплавства. Скорочення ризиків та
загроз безпеки за видами транспорту;
- скорочення загального обсягу викидів шкідливих речовин в
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атмосферу на 30% (з 2,4 до 1,7 млн тонн);
- зменшення енергоємності транспорту на 10–20% (автомобільного
транспорту з 43,6 до 34,8 грамів у.п./прив. ткм; залізничного – з 9,57
грамів у.п./прив.ткм до 8,61 грамів у.п./прив.ткм).
Резюмуючи вивчення транспортної стратегії України до 2020 р.
потрібно зауважити, що стратегія не містить прогнозні якісні і кількісні
параметри розвитку.
У вересні 2008 р. в Російській федерації був затверджений документ
«Транспортна стратегія РФ на період до 2030 р.» який корінно
відрізняється від Транспортної стратегії України. Документ складається з
введення і восьми розділів. В перших двох розділах аналізовано роль і
місце транспорту в соціально-економічному розвитку країни і сучасний
стан транспорту.
У наступних розділах відповідно розкриті прогнозні якісні і
кількісні параметри розвитку, цілі стратегії, завдання, механізм реалізації,
етапи розвитку і оцінка ресурсного потенціалу розвитку транспорту РФ. У
розробці стратегії застосований сценарний підхід, і відповідно
представлено три сценарії розвитку транспорту, які ґрунтуються на
сценарії розвитку економіки РФ: енерго-сировинний або інноваційний
сценарні варіанти. Даний підхід є вельми корисним, оскільки транспорт як
важлива підсистема соціально-економічної системи країни в більшості
випадків розвивається за її напрямом.
Для створення ефективної конкурентоздатної транспортної системи
автори транспортної стратегії РФ до 2030 р. пропонують три основних
складових елементу [3]:
1. Конкурентоздатні, високоякісні транспортні послуги;
2. Високопродуктивні безпечні транспортна інфраструктура і
транспортні засоби, які необхідні в тій мірі, в якій вони забезпечать
конкурентоздатні високоякісні транспортні послуги;
3. Створення умов перевищення рівня пропозиції транспортних
послуг над попитом (інакше конкурентного середовища не буде).
Резюмуючи вивчення транспортної стратегії РФ до 2030 р.,
потрібно відзначити, що в документі детально описані сценарії і є також
кількісні розрахунки основних критеріїв оцінки реалізації цілей. Досвід
побудови комплексу цілей на основі стратегічних орієнтирів розвитку
може бути корисним для інших країн. Основним недоліком даного
документа є відсутність аналізу основних чинників вплив і погроз
розвитку транспорту РФ, також потрібно відзначити, що не пропонується
варіант кризового розвитку, що вельми актуально в умовах фінансовоекономічної кризи.
У Міністерстві транспорту США також використовується
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методологія стратегічного менеджменту. У статті розглядається досвід
використання стратегічного менеджменту для управління процесами
впровадження інновацій в транспортну систему США.
У 2004 р. в Міністерстві транспорту США була створена нова
структура «Адміністрація досліджень і інноваційних технологій»
(Research and Innovation Technology Administration (RITA)), яка займається
розробками стратегій і планів розвитку і впровадженням інновацій на
транспорті США. У листопаді 2006 р. був розроблений стратегічний план
досліджень, розвитку і нових технологій транспорту (Transport Research,
development and Technology Strategic plan 2006-2010) на період 5 років з
2006-2010 рр., де були поставлені основні стратегічні цілі розвитку
транспорту США, завдання для досягнення цих цілей і пріоритетні
напрями досліджень. Документ складається з 10 розділів і додатків, в яких
представлений фінансовий план. По-перше десяти розділах поставлені
основні цілі і завдання, які розбиті по відповідальних адміністраціях
міністерства. У додатках представлений детальний фінансовий план за
об’ємами фінансування і відповідальними департаментами [4].
Основними стратегічними цілями Міністерства транспорту США є:
1) безпека: підвищення суспільної безпеки, зниження кількості
транспортних випадків; 2) зниження перевантажень: зниження кількості
перевантажень і усунення інших обмежень використання національної
транспортної системи; 3) екологічний контроль: стимулювання
транспортних рішень, направлених на підтримку і захист довкілля; 4)
глобальні зв’язки (доступність): сприяння створенню міжнародної
транспортної системи для стимулювання економічного зростання і
розвитку; 5) надійність, готовність і швидка реакція до змін: збалансувало
надійність транспорту між безпекою, мобільністю і економічними
потребами країни та реагування на погрози, які впливають на
життєздатність транспортної системи; 6) організаційна бездоганність:
створення можливості для підрозділів працювати на результат і досягти
поставлених цілей.
У числі ключових зовнішніх чинників впливу розглядаються:
демографічний тренд; глобалізація; економічні чинники; технологічні
чинники; зростання галузі автомобільних вантажних перевезень; брак
водіїв; економічні цикли США; інтермодалтізм; поширення пандемії;
природні катастрофи, тероризм, кримінальні напади.
У січні 2008 р. в Міністерстві транспорту США був опублікований
новий документ – погляд на розвиток транспорту до 2030 р. (Transport
Vision for 2030). У даному документі розглянуті основні проблеми і
зроблений прогноз розвитку, на основі чого поставлені основні цілі
розвитку транспорту США до 2030 р. У числі яких позначено, що до 2030
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р. транспортна система США буде: надійнішою і перевантажень буде
менше; економічно конкурентоздатною: конкурентоспроможність
розуміється в контексті всієї економіки – ефективніший транспорт
допоможе США потримати свої лідируючі позиції в глобальній економіці;
енергетично безпечніше: поставлена мета зниження залежності
транспорту від іноземних енергоресурсів; екологічно безпечніше:
понизити шкоду довкіллю і викиди вуглекислого газу. Для досягнення
наступних цілей поставлено завдання створити новий інноваційний
механізм фінансування проектів, оскільки стара вважається неефективною
в умовах скорочення бюджетних можливостей і зростання витрат на нову
інфраструктуру [5].
У числі ключових механізмів фінансування проектів пропонуються:
розвивати державно-приватне партнерство; пряме ціноутворення за
користування магістральними дорогами: дозволити містам і населеним
пунктам встановити ціну за використання магістральних доріг, на основі
витратного методу. можна зробити за допомогою вимірювальних
приладів, плату за проїзд і інших інновацій. Вартість перевантажень,
підвищення продуктивності, екологічний вплив можна враховувати при
розробці стратегій ціноутворення. Прибуток можна використовувати для
подальших інвестицій направлених на поліпшення системи. Також окреме
місце додається для використання інновацій, де особливо підкреслено, що
використання інновацій це не лише технології, а в першу чергу люди, які
управлятимуть і використовуватимуть ці технології, у тому числі
споживачі.
На основі даного документа і стратегічних цілей Міністерства
транспорту США розроблений новий стратегічний план по інноваційному
розвитку на період 2008–2012 рр., який також спирається на раніше
прийнятий стратегічний план розвитку і стратегічні цілі. Цей план
націлений на інноваційний розвиток Міністерства транспорту США для
підвищення знань і інформації для ухвалення стратегічних рішень.
Отже, резюмуючи аналіз досвіду США у сфері стратегічного
управління розвитком транспорту потрібно вказати, як важливий елемент,
створення нової адміністрації, яка акумулюватиме всі знання інших
адміністрацій,
університетів,
дослідницьких
центрів,
ділиться
накопиченими знаннями з підприємствами і організаціями у сфері
транспорту як державного, так і приватного сектору. Таким чином, нова
адміністрація направлятиме інноваційний розвиток транспорту США. У
США акцент в розвитку транспорту роблять на інновації і нові знання.
Необхідно виділити особливу роль у прийнятті стратегічних
інвестиційних рішень, у підготовці і інформаційному забезпеченні особам
тих, що приймають рішення. Досвід використання інноваційних методів
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фінансування на основі ГЧП і прямого ціноутворення також може бути
корисним для інших країн. Поважно також аналіз і бере до уваги основні
сили і погрози розвитку транспорту США, що також враховуються в
управлінні.
ЄС також не відстає від інших лідерів світової економіки у
використання стратегій і методології стратегічного управління для
розвитку транспортної системи. У січні 2006 р. в ЄС була затверджена
оновлена стратегія стійкого розвитку транспорту ЄС, первинний варіант
якого був прийнятий в 2001 р. Де поставлені стратегічні цілі розвитку,
завдання для досягнення цих цілей і заходу і дії, які необхідно зробити для
досягнення цих цілей. У числі стратегічних цілей вказуються:захист
довкілля; соціальна справедливість і єдність; економічне процвітання;
забезпечення виконання міжнародних зобов’язань.
У 2009 г в ЄС був опублікований документ, в якому були зроблені
глибокі і всесторонні дослідження розвитку транспорту ЄС. У документі
проведений аналіз і представлений прогноз сценарних варіантів розвитку
транспорту ЄС на період 20 і 40 років (Transvisions: Report on Transport
Scenarios with 20 and 40 Year Horizon) [6].
Він представляє детальний, все сторонній аналіз і прогноз
можливих напрямів розвитку транспорту or ЄС. Документ складається з
кількісного аналізу сценаріїв розвитку і завершального звіту. Кількісний
аналіз складається з двох частин (завдань).
У першій запропоновані основні сценарії розвитку, а в другій –
сценарії розвитку у вуглеводневому для поста суспільстві. У статті буде
аналізована перша частина. Він складається з п’яти розділів, перший з
яких введення, другий – аналіз основних сил впливу, третій –
взаємозв’язок основних сил з транспортом, четвертий – побудова
сценаріїв, в п’ятому розділі приведені табличні і графічні застосування.
Тому саме конкуренція є передовою рушійною силою, що
підштовхує автотранспортні підприємства до розробки інвестиційної
стратегії, для досягнення кращих результатів діяльності ніж у конкурента
для підвищення конкурентоспроможності та досягнення максимізації
прибутку.
Аналітики ЄС пропонують чотири екстремальні сценарні варіанти
розвитку, які представлені в графічному вираженні: на вертикальній осі
економічний, технологічний і інноваційний розвиток як основний
локомотив довгострокового зростання; на горизонтальній осі суспільство взаємозв’язок суспільства і інститутів: як ключовий елемент розглядається
розвиток суспільства. Пропонуються наступні сценарії:
1. Сценарій понад мобільність – характеризується, зростанням
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економіки,
конкуренція,
глобалізації,
розвитком
технологій,
використанням атомної енергії, чистого вугілля і відновлюваної енергії,
великий попит на поїздки. Залежно від міри використання вуглеводнів цей
сценарій може переміститься на ліво за графіком, в квадрат суспільство
залежний від вуглеводнів, також він може переміститься в кращу позицію
– направо, при збільшення використання альтернативних джерел енергії.
2. Сценарій стійкого вжитку – характеризується великою часткою
використання альтернативної енергії, екологічними чистими містами і
високим конкурентним, інноваційним середовищем. При оптимістичному
варіанті цей сценарій може переміститься вгору за графіком забезпечуючи
вищі темпи зростання економіки.
3. Сценарій колапсу – характеризується гострим енергетичним
шоком, глобальною рецесією, велика кількість безробітних, гострий брак
енергоресурсів, що приводить до значного зростання ціни на транспортні
послуги.
4. Сценарій концентрації на вуглеводнях – характеризується
умовами, де брак енергоресурсів обмежує мобільність громадян, і в таких
умовах є квоти на використання енергоресурсів.
5. Для розробки цих сценаріїв і визначення основних чинників
впливу був використаний метод Делфі, де були притягнені зовнішні і
внутрішні експерти в різних галузях знань.
На основі екстремальних сценаріїв пропонуються дослідницькі
сценарії. Так, в першому випадку, пропонується графік, який має деякі
відмінності від попереднього: вертикальна вісь (економіка, технології,
ринок) відображає зростання або спад ВВП ЄС, а горизонтальна вісь
(екологія і суспільство) відображає якість життя.
Резюмуючи аналіз стратегічного прогнозування розвитку
транспорту ЄС, можна виділити, що експерти ЄС основну увагу звертають
на енергетичний чинник транспорту: основною загрозою, що визначає
чинник є забезпечення енергією і захист довкілля. Також в розробках ЄС
ключовим аспектом є якість життя населення, що необхідно застосувати і
в інших країнах.
Висновки. Вивчений досвід в даній статті корисний для розробки
інвестиційної стратегії розвитку транспортних послуг України. Зокрема,
досвід Росії важливий, оскільки деякі гострі проблеми розвитку
транспорту і економіки в цілому у всіх країнах СНД мають загальний
характер. Також потрібно відзначити, що Росія є ключовою і найбільш
важливим економічним, торгівельним і політичним партнером України.
Оскільки транспорт США є самим інноваційним в світі, то
вивчений досвід стратегій інноваційного розвитку транспорту США є
особливо важливим для виявлення основних інноваційних тенденцій
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розвитку світового транспорту. Також, дуже важливий досвід побудови
сценаріїв розвитку транспорту ЄС, оскільки стратегія України направлена
на інтеграцію в Європейські структури.
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В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СИСТЕМЕ
В статье рассмотрены сущность дебиторской задолженности в отечественной и
зарубежной системе бухгалтерского учета. Обоснованы аспекты и методические основы
бухгалтерского учета дебиторской задолженности по зарубежным странам в целом.
Ключевые слова: задолженность, дебиторская задолженность, национальный опыт,
зарубежный опыт стран, счета к оплате, скидки.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
глобалізації ринків збуту зростає необхідність забезпечення єдиних
підходів до визнання і обліку дебіторської заборгованості суб’єктів
господарювання різних країн. Тому вивчення зарубіжного досвіду з цього
питання має неабияке значення. Як правило, у підприємства виникають
наступні проблеми пов’язані з дебіторською заборгованістю: визнання
дебіторської заборгованості за рахунками – що вважати дебіторською
заборгованістю; оцінка дебіторської заборгованості – в якій оцінці, або за
якою вартістю відображати ту дебіторську заборгованість; «стягнення»
дебіторської заборгованості – як отримувати гроші за неоплаченими
рахунками та відображати це в бухгалтерських записах.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженням цієї проблеми займалися низка українських
учених – Ф.Бутинець [5], С.Голов [6], Г.Кірейцев [7], В.Сопко [13],
Г.Нашкерська [9] і зарубіжних авторів – Є.Брікхем [3], І.Бланк [2] та ін.
Тлумачення сутності дебіторської заборгованості вітчизняними вченими є
близькими до визначення наведеного у П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість». Так, наприклад, проф. Ф.Ф. Бутинець трактує поняття
дебіторської заборгованості як суму заборгованостей підприємств на
певну дату. Попов А.З. називає дебіторську заборгованість «боргом на
користь підприємства» та «частиною господарських засобів підприємства,
що вибула зі складу даного підприємства і знаходяться у фактичному
розпорядженні іншого підприємства і, виконують там роль капіталу» [5].
Кірейцев Г.Г. вважає, що дебіторська заборгованість – це вимоги
щодо оплати. Боргові вимоги є еквівалентом боргу тієї особи, на яку
покладається виконання обов’язку; як і борги, боргові вимоги
розглядаються з точки зору терміна їх виконання [7].
Проте найбільш поширеною стала думка, до якої схиляється
більшість науковців і практиків – визначення дебіторської заборгованості
як боргів [2].
192

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

Термін «дебіторська заборгованість» в міжнародних стандартах
бухгалтерського обліку суттєво відрізняється за змістом і розрізняють
Аccounts Receivable та Receivables [8].
Дебіторська заборгованість або дебітори (Аccounts Receivable) –
суми, що мають надійти від покупців та відображені в бухгалтерських
книгах підприємства, але не підтверджені векселями, траттами або
акцептами, тобто сукупна сума, що має бути виплачена дебіторами.
Розстрочена дебіторська заборгованість (Receivables) – вимоги до
третіх осіб на отримання в майбутньому грошей, товарів, послуг. Така
дебіторська заборгованість включає рахунки на отримання заборгованості
від покупців, яким надано розстрочку, заборгованість за векселями,
заборгованість службовців, заборгованість страхових компаній по
усуненню майнових збитків.
Серед зарубіжних авторів дебіторська заборгованість трактується як
така, яка виникає в процесі реалізації товарів, робіт, послуг. Наприклад, Є.
Бріхгем визначає дебіторську заборгованість як суми, очікувані до
надходження від клієнтів за вже продані товари. Також, проведені
дослідження показують, що у чинних національних стандартах
бухгалтерського обліку існують суперечності щодо інтерпретації,
визнання та оцінки дебіторської заборгованості. А тому існує потреба в
дослідженні сутності дебіторської заборгованості з врахуванням вимог
міжнародної практики.
Цілі статті. Метою статті є обґрунтування аспектів та методичних
основ бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості в системі
національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для здійснення
будь-якої господарської операції підприємство повинно здійснити
розрахунки з іншим підприємством. З метою забезпечення зростання
прибутку суб’єкти господарювання використовують різноманітні
механізми розширення клієнтської бази і збільшення обсягів реалізації, що
у свою чергу призводить до зростання розміру дебіторської
заборгованості. Із зростанням розміру дебіторської заборгованості виникає
потреба управління дебіторською заборгованістю.
Західні економісти під дебіторською заборгованістю розуміють
заборгованість покупців чи інших контрагентів бізнесу у результаті
отримання ними товарів, робіт, послуг на умовах відстрочки платежів.
Таке призначення визначає характер її обліку.
Варто зауважити, що не існує окремого міжнародного стандарту,
який регламентує питання відображення в обліку дебіторської
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заборгованості. Облік дебіторської заборгованості здійснюється
відповідно до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»,
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 32 «Фінансові інструменти:
подання» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», тобто
дебіторська заборгованість відноситься у міжнародній практиці до
фінансових активів. При цьому у названих міжнародних стандартах не
дається чіткого визначення поняття дебіторської заборгованості. П.9
МСБО 39 [8] зазначає: «позики та дебіторська заборгованість – це
непохідні фінансові активи з фіксованими платежами, які підлягають
визначенню та не мають котирування на активному ринку». Таке
тлумачення поняття дебіторської заборгованості є ширшим порівняно з
тлумаченнями наведеними у національних стандартах.
Проблема визнання дебіторської заборгованості за кордоном
пов’язана із застосуванням гнучкої системи численних знижок. Знижки,
що надаються покупцю, поділяються на дві великі групи:
1) торгові знижки - це відсоткові знижки від базової ціни;
2) знижки за оплату в строк – це знижки залежно від строку оплати.
Саме останній вид знижок за оплату в строк і створює проблему
визнання дебіторської заборгованості. В зарубіжній практиці (переважно,
системи загальних принципів бухгалтерського обліку Сполучених Штатів
Америки) існують два методи відображення таких знижок в
бухгалтерському обліку:
1. Валовий метод, який найбільш широко використовується на
практиці. Суть його в тому? що сума продаж та дебіторська заборгованість
записується на загальну (валову), без знижки, суму виставленого рахунку.
Знижки відображаються лише тоді, коли здійснюється оплата, протягом
періоду дії знижки. Для їх запису використовується контррахунок до
рахунку «Продаж», який в кінці року відображається в Звіті про прибутки
та збитки як коригувальна стаття (вираховується) до загальної величини
виручки від продаж. Іншою коригувальною статтею є рахунок
«Повернення товарів та знижки», який також має дебетове сальдо та
відображає інформацію про суму повернених товарів або інших наданих
знижок.
2. Чистий метод. При використанні цього методу знижка, не
отримана покупцем, трактується як «штраф», який він повинен сплатити
за придбання товару в кредит, а не за готівковий розрахунок, пізніше
періоду дії знижки.
В зарубіжній практиці щодо класифікації дебіторської
заборгованості в балансі існують лише загальні правила, які носять
рекомендаційний, а не директивний характер. За очікуваними термінами
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погашення, які встановлюються в договорах, в усіх країнах заборгованість
поділяється на поточну дебіторську заборгованість – заборгованість, яка
повинна бути погашена протягом одного року чи операційного циклу
(залежно від того, який період довше), і непоточну (довгострокову)
заборгованість, яку в окремих країнах (наприклад, країнах Об’єднаних
Арабських Еміратів) поділяють на середньострокову та довгострокову.
Міжнародні стандарти передбачають лише одне обмеження – «протягом
одного року» [13, с. 367].
Порівняння особливостей оцінки дебіторської заборгованості у
вітчизняній та зарубіжній практиці представлено у табл. 1.
Таблиця 1
Оцінка поточної дебіторської заборгованості
у вітчизняній та зарубіжній системі обліку
Оцінка поточної дебіторської заборгованості
Вітчизняний досвід
Зарубіжний досвід
На дату
На дату
На дату складання
На дату
складання
На дату погашення
виникнення
балансу
виникнення
балансу
Валовий метод
з урахуванням
за сумою
за сумою,
знижки (за умови
виставленого скоригованою
оплати в період дії
рахунку
на знижку
знижки)
- за первісною
вартістю
Чистий метод
- за чистою
- з урахуванням
вартістю реалізації
знижки (за умови
за первісною
(сума поточної
оплати в період дії
вартістю
дебіторської
знижки)
за сумою
заборгованості
за сумою,
- знижка, не
зменшеною
мінус резерв
скоригованою отримана
на величину
сумнівних боргів)
на знижку
покупцем,
знижки
трактується як
«штраф» (за умови
оплати пізніше
періоду дії знижки)

Відмітимо, що довгострокові векселі до отримання, згідно з
положенням системи Загальних принципів бухгалтерського обліку США,
також класифікується як поточна дебіторська заборгованість, оскільки
вважається високоліквідними.
В момент виникнення дебіторської заборгованості необхідно
визначити суму кредиту, що надається кожному конкретному покупцю.
Тут слід врахувати вартість відвантаженої продукції (виконаних робіт,
наданих послуг), наданні знижки та повернені товари покупцями. Але
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головна проблема оцінки дебіторської заборгованості виникає все таки в
момент складання фінансової звітності.
В зарубіжній системі обліку дебіторська заборгованість за
рахунками оцінюється та відображається у фінансовій звітності за чистою
вартістю реалізації, тобто за сумою грошей, яка реально може бути
отримана в майбутньому в результаті її погашення.
Для визначення чистої вартості реалізації необхідно оцінити чисту
суму коштів, яку очікується отримати в результаті погашення дебіторської
заборгованості за рахунками.
Зазначимо, що чиста вартість реалізації, як правило, відрізняється
від юридично належної до оплати величини. Наприклад, в США, вона
обчислюється шляхом сумування всієї дебіторської заборгованості. У
зв’язку з цим згідно з принципом обачності проводяться два коригування:
оцінюється і обліковується безнадійна дебіторська заборгованість;
оцінюються можливі повернення товарів та враховуються надані
раніше знижки.
В зарубіжній літературі безнадійною вважається дебіторська
заборгованість, яка, ймовірно, ніколи не буде сплачена.
Наявність безнадійного боргу призводить до втрати виручки від
продажу або до збитку, і вимагає відповідного зниження величини
дебіторської заборгованості по рахунках та зменшення прибутку.
В більшості країн виявлення безнадійної дебіторської
заборгованості (в тому числі векселів) проводиться в індивідуальному
порядку, тобто при окремому розгляді кожного безнадійного до
отримання рахунку (векселя). Не отримані від покупців векселі на
рахунки, надходження яких визнано як безнадійне, списуються на витрати
підприємства.
Двома найбільш поширеними методами обліку безнадійної
заборгованості в більшості країн є метод прямого списання і метод
нарахування резерву.
Метод прямого списання полягає в тому, що безнадійна дебіторська
заборгованість списується на витрати в той момент, коли точно відомо, що
рахунок не буде оплачений. При цьому збиток відображається записом:
дебет рахунку «Рахунки до сплати» та кредит рахунку «Витрати на
покриття безнадійних боргів».
Метод нарахування резерву передбачає здійснення попередньої
оцінки можливої величини безнадійної дебіторської заборгованості або на
підставі загальної величини продаж (як правило, чистих продаж, без
повернення товарів та знижок), або на підставі загальної величини
дебіторської заборгованості. На обчислену суму нараховується резерв
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шляхом дебетування рахунку «Витрати на покриття безнадійних боргів»
та кредитування рахунку «Резерв на покриття безнадійних боргів».
Останній є оціночним контррахунком до рахунку «Рахунки до
отримання». В балансі він відображається в активі наступним рядком
після рахунків дебіторської заборгованості, відповідно має кредитове
сальдо та при підрахунку балансу вираховується зі статті дебіторської
заборгованості за рахунками. Списання безнадійної заборгованості
відбувається за рахунок резерву.
Резерв сумнівних боргів, як правило, представляє собою відсоток
від суми продажу в кредит або від дебіторської заборгованості на кінець
звітного періоду.
Відповідно до Загальних положень бухгалтерського обліку США
при розрахунку сумнівної дебіторської заборгованості використовується
два методи:
метод відсотку від нето-реалізації, заснований на припущенні, що
частка виручки даного року не буде отримана. Сума сумнівної
заборгованості вираховується шляхом множення виручки від реалізації на
визначений процент, отриманий шляхом обчислення середнього проценту
втрат за сумнівними боргами в попередніх періодах;
метод обліку розрахунків за строками оплати, який припускає, що
частина сальдо за рахунками дебіторської заборгованості не буде
оплачена. Враховуючи досвід попередніх років, здійснюється
ранжирування рахунків до отримання за строками оплати і віднесення за
строками сумнівних боргів визначеної частини заборгованостей з
конкретним строком.
За стандартами бухгалтерського обліку Російської Федерації також
можливе створення резерву за сумнівними боргами. Але при цьому до
складу резерву можуть включатися суми заборгованостей конкретних
дебіторів, і тільки в тому випадку, якщо була проведена робота по
стягненню цих боргів. Величина резерву визначається окремо по кожному
сумнівному боргу з урахуванням фінансового стану боржника.
Варто зазначити, що в Естонії сума сумнівного боргу списується на
витрати не залежно від того, застосовні до неї заходи по стягненню чи ні.
В більшості країн англо-американської системи крім резерву по
сумнівних боргах, компанії можуть створювати інші види резервів,
зокрема, резерв на покриття повернень товарів та знижок.
Стосовно відображення заборгованості покупців та замовників у
звітності підприємств (компаній), то слід зазначити, що в усіх країнах
заборгованість відображається в активі балансу, але кожна країна
розробила певний перелік статей балансу, в яких і відображається
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заборгованість згідно діючої класифікації. Слід відмітити, що списання
дебіторської заборгованості в різних країнах суттєво відрізняється. Так в
Україні, заборгованість списується лише за рахунок резерву і списана
дебіторська заборгованість не містить відображення в активі балансу, на
відміну від Естонії, де заборгованість списується на витрати, але
продовжуються обліковуватися в дебеті рахунків, на яких відображається
короткострокова заборгованість покупців і показується в активі балансу. В
США, наприклад, заборгованість списується на витрати, що зумовлено
економічною стабільністю країни.
Заслуговує на увагу і розкриття інформації щодо відображення
дебіторської заборгованості у фінансовій звітності.
Так, за національними стандартами бухгалтерського обліку
(П(С)БО 10) дебіторська заборгованість відображається у формі 1
«Баланс» та формі 5 «Примітки до річної фінансової звітності». У Балансі
дебіторська заборгованість, як вже було зазначено, відображається за
чистою реалізаційною вартістю.
У Примітках до фінансової звітності наводиться:
- перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської
заборгованості;
- перелік дебіторів і суми дебіторської заборгованості пов’язаних
сторін, з виділенням внутрішньогрупового сальдо дебіторської
заборгованості;
- склад і суми статті балансу «Інша дебіторська заборгованість»;
- метод визначення величини резерву сумнівних боргів;
- сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги в розрізі класифікації заборгованості за строками
непогашення;
- залишок резерву сумнівних боргів за кожною статтею поточної
дебіторської заборгованості, його утворення та використання в звітному
періоді.
Міжнародні стандарти прямо не вимагають відображення
дебіторської заборгованості в балансі, за винятком резерву сумнівної
заборгованості. Але для визначення величини дебіторської заборгованості,
яка відображається в балансі, необхідно: протестувати дебіторську
заборгованість на предмет знецінення, тобто списати однозначно
безнадійну заборгованість; для дебіторської заборгованості, яка
залишилася, нараховуємо резерв сумнівної заборгованості, який
відображає можливу ймовірність несплати рахунків, і вирахувати даний
резерв із величини дебіторської заборгованості.
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Критерії аналізу дебіторської заборгованості за МСФЗ дещо
відрізняються від національних стандартів за МСФЗ 1 «Перше
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» аналіз
дебіторської заборгованості має такі складові: покупці; інші члени групи;
пов’язані сторони; авансовані платежі; інші суми.
Таким чином, в Україні існує чітка регламентація рахунків
бухгалтерського обліку, що дає змогу чітко на всіх підприємствах країни
визначити суму заборгованості покупців та замовників, що не можна
сказати про інші зарубіжні країни, де підприємства самостійно
розробляють плани рахунків.
У міжнародній практиці поширена інвентаризація дебіторської
заборгованості. При цьому акти звірки на бланку фірми за підписом
відповідальних осіб надсилають дебіторам.
Це дає впевненість у віддзеркаленні і правильності оцінки
дебіторської заборгованості. Така інвентаризація проводиться зазвичай не
частіше одного разу на рік, але для цілей обліку в підприємстві може бути
організована більш частіша інвентаризація розрахунків.
Висновки. Порівняння вітчизняної та зарубіжної системи ведення
бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості дає підстави зробити
наступні висновки:
1. Для України характерним є існування чітких норм ведення
бухгалтерського обліку, які суворо регламентовані, недотримання яких
зумовлює різні типи відповідальності (адміністративну, кримінальну
тощо), а в міжнародній системі обліку навпаки зазначаються лише базові
фундаментальні концепції ведення фінансового обліку. Тому компанії, що
ведуть бухгалтерський облік за міжнародними стандартами мають право
самостійно обирати форми фінансової звітності, методи відображення в
них інформації про певні об’єкти обліку, а також при встановленні
відповідного рівня суттєвості, відображати у звітності лише всі суттєві
дані бухгалтерського обліку. Отже, потрібно прискорювати приведення
національних та міжнародних стандартів в єдину налагоджену систему,
що стимулюватиме зростання зовнішньоекономічної діяльності.
2. Між вітчизняними і міжнародними стандартами бухгалтерського
обліку є вагомі відмінності. Україні в цьому плані слід удосконалювати
систему обліку дебіторської заборгованості на основі норм міжнародних
стандартів, проте обов’язково потрібно враховувати і національні традиції,
і особливості ведення бухгалтерського обліку в країні.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ
Конкуренція являє собою процес, що ведеться в кожній сфері діяльності. У сфері
економічної діяльності, конкуренція на ринку як невід'ємний елемент в процесі управління
розподілом ресурсів.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність.

Wstęp. Konkurencja jest procesem towarzyszącym człowiekowi w
każdej sferze jego działalności. W sferze działalności gospodarczej opartej na
mechanizmie rynkowym, konkurencja występuje jako jego nieodłączny element
w procesie regulującym alokację zasobów. Warunkiem zaistnienia procesów
konkurencyjnych jest ograniczoność zasobów w stosunku do potrzeb, a w
konkurencji rynkowej głównym problemem staje się ograniczona wielkość
popytu na dobra. Idea konkurencji sprowadza się do rywalizacji wielu jednostek
lub grup o osiągnięcie tego samego celu; w tym znaczeniu, stanowi główną silę
napędową
sukcesu lub porażki gospodarek narodowych, branż i
przedsiębiorstw.
1. Pojęcie konkurencji i konkurencyjności. Na przestrzeni lat powstało
wiele definicji konkurencji, ekonomiści formułując znaczenie konkurencji brali
pod uwagę wiele czynników. Jakkolwiek termin konkurencyjność używany jest
powszechnie i systematycznie, to jednocześnie relatywnie rzadko występuje
precyzyjne określenie tego zjawiska [1].
Konkurencja [2] to jeden z podstawowych elementów mechanizmu
rynkowego którego istnienie – a także istnienie samodzielnych przedsiębiorstw i
prywatnej własności środków produkcji – uważa się za warunek jej pojawienia
się. «Istotnym elementem procesu rynkowego jest konkurencja rozumiana jako
proces, przy pomocy którego uczestnicy rynku dążąc do realizacji swych
interesów próbują przedstawić korzystniejsze od innych oferty dotyczące ceny,
produkcji, lub innych charakterystyk wpływających na zawarcie transakcji» [3,
с. 3].
Jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących współczesnych
przedsiębiorstw jest zagadnienie konkurencyjności [4]. W dobie globalizacji,
deregulacji rynków czy rozprzestrzeniania się nowych technologii
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przedsiębiorstwa stykają się z coraz większym natężeniem konkurencji. Aby
zwyciężyć w rynkowej rywalizacji przedsiębiorstwa muszą być konkurencyjne,
a więc charakteryzować się konkurencyjnością. Powstaje jednak pytanie, czym
jest konkurencyjność i co kryje się pod tym pojęciem.
Jedną z definicji jest opublikowana przez brytyjskie Ministerstwo Handlu
i Przemysłu. Według niej konkurencyjność jest to zdolność do wytworzenia
właściwych dóbr lub usługo właściwej jakości, po właściwej cenie i we
właściwym czasie. W tym przypadku konkurencyjność sprowadza się do
zaspokojenia potrzeb nabywcy w bardziej wydajny sposób i bardziej sprawnie
niż inne firmy [5, с. 165–166].
Jeszcze inną definicję podaje Institute for Management and Development
(IMD). Według instytutu konkurencyjność jest dziedziną wiedzy ekonomicznej i
stanowi obszar dociekań w sytuacji zmieniających się warunków
gospodarowania w skali globalnej. Definicja podawana przez Instytut brzmi:
konkurencyjność przedsiębiorstw zależy od ich umiejętności w budowaniu i
utrzymaniu takiego środowiska, które sprzyja uzyskiwaniu zwielokrotnionych
korzyści oraz zwiększa poziom zasobności ludności [5, с. 168].
Inne definicje, jakie można spotkać w literaturze to: Abbas A.J. –
zdolność firmy do innowacyjności i elastyczności przejawiająca się w uzyskaniu
przewagi konkurencyjnej. Bieńkowski W. – Zdolność do sprostania konkurencji
wynikająca z akceptacji wyrobów przedsiębiorstwa. Gorynia M. – Umiejętność
konkurowania tzn. Przetrwania i działania w konkurencyjnym otoczeniu.
Pierścionek Z. – Pozycja konkurencyjna zapewniająca zysk w długim okresie.
Płowiec U. – Realizowanie stopy zyskowności przedsiębiorstwa wyższej od
obowiązującej stopy procentowej, co umożliwia długotrwały rozwój.
Przybyciński T. – Rynkowa akceptacja produktów przedsiębiorstw oraz
sprzedawanie wyrobów z zyskiem. Stankiewicz M. J. – zdolność do sprawnego
(tj. Skutecznego i korzystnego) realizowania celów przedsiębiorstwa na
rynkowej arenie konkurencyjnej [6, с. 86].
Natomiast
optymalnym
kryterium
wszechstronnej
oceny
przedsiębiorstwa może być konkurencyjność, rozumiana jako właściwość,
która określa zdolność przedsiębiorstwa do ciągłego kreowania tendencji
rozwojowej, wzrostu produktywności (mierzonej w skali mikro) oraz do
skutecznego rozwijania rynków zbytu w warunkach oferowania przez
konkurentów towarów lub/i usług: nowych, lepszych i tańszych [7, с . 128].
2. Konkurencja w naukach ekonomicznych. Klasyczna definicja
konkurencji A. Smitha – Klasycy propagowali ideę samo dostosowującej się
natury wolnego rynku. A. Smith w swoim traktacie Bogactwo narodów (1776)
poświęconym analizie zmian cen artykułów wytwarzanych przez wielu
przedsiębiorców formułuje pojęcie ceny naturalnej – Ceny zapewniającej
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producentowi pokrycie kosztów i minimalny zysk. Tak rozumiana cena ustala
się na rynku w długim okresie dzięki «wolnej rywalizacji» [8, с. 42] jednostek,
których głównym motorem działania jest dążenie do maksymalizacji własnych
korzyści. Smith konkurencję postrzegał jako proces wymagający zasadniczo
dużej liczby sprzedawców i grup właścicieli zasobów, dobrze poinformowanych
o zyskach, płacach i rentach w gospodarce, oparty na swobodzie
przemieszczania się zasobów miedzy gałęziami gospodarki. Przy spełnieniu
takich warunków, egoistyczny interes właścicieli zasobów powinien
doprowadzić do ukształtowania się długookresowych cen naturalnych, które
zrównają stopę zysków, płac i rent pomiędzy poszczególnymi sektorami
gospodarki [9, с. 119–120].
Indywidualne dążenie ludzi do maksymalizacji własnych korzyści Smith
traktuje jako główną sprężynę systemu ekonomicznego. Tym samym, wolny
rynek i procesy konkurencji prowadzą do efektywnej alokacji zasobów w
gospodarce. Ponadto, skoro system ekonomiczny tworzony przez
poszczególnych ludzi (podmioty prywatne) jest optymalny z punktu widzenia
pomnażania ogólnego dobrobytu, to nie powinien występować dodatkowy
podmiot, który ingerowałby w działalność podmiotów prywatnych – jakim
mogłoby być państwo. Ujęcie A. Smitha przedstawia model konkurencji wolno
rynkowej, gdzie nie ma żadnych instrumentów regulujących rynek ani
podmiotów ingerujących w działalność przedsiębiorców. Innym przykładem
konkurencji na rynku jest model marksistowski.
W poglądach K. Marksa pojęcie konkurencji odgrywało ważną –
historycznie i ekonomicznie – rolę. Pojawienie się konkurencyjnego rynku
Marks traktuje jako przyczynę erozji siły królewskich monopoli oraz feudalnych
i gildiowskich restrykcyjnych praktyk. W przeciwieństwie do klasyków
ekonomii, łączących konkurencję wyłącznie z procesami wymiany rynkowej,
konkurencja w teorii Marksa odnosi się zarówno do sfery wymiany, jak i do sfer
produkcji, dystrybucji i akumulacji kapitału. W teorii Marksa konkurencja ma
charakter nie tylko siły równoważącej rynek, ale i powodującej niewłaściwą
alokację kapitału oraz wytrącenie ze stanu równowagi. Cechą szczególną
podejścia marksowskiego, przedstawionego w dziele Kapitał (1894), jest
przedstawienie społeczeństwa podzielonego na antagonistyczne klasy
nieustannie walczące ze sobą o kapitał. Konkurencja jest postrzegana jako
aktywna siła, która umożliwiła pokonanie feudalnych i merkantylnych zasad
produkcji i spowodowała, iż to kapitał a nie praca stał się dominującym
czynnikiem w procesie produkcji [10, с. 41].
Jeszcze inne ujęcie konkurencji przedstawiają neoklasycy, którzy
uważają, że konkurencja jest to pewien stan układu, określona struktura
rynkowa. Prekursorem takiego podejścia jest A. Cournot, który zwrócił uwagę
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na fakt, iż możliwe jest wyróżnienie różnych form rynku i związanych z tym
modeli konkurencji, w zależności od liczby sprzedawców znajdujących się na
tym rynku. W takim ujęciu, konkurencja utożsamiana jest z jej efektami, czyli
stanem końcowym rynku [11, с. 15]. Jeszcze inną teorię przedstawił A.
Marshall, który stworzył teorię konkurencji doskonałej. Idea modelu
konkurencji doskonałej odpowiada koncepcji wolnego rynku w ujęciu Smitha
(duża liczba podmiotów na rynku, wysoki stopień homogeniczności produktów,
swoboda wejścia i wyjścia z rynku, maksymalizacja zysku jako jedyny cel
przedsiębiorstw w branży), uzupełniona jednak jest o dwa dodatkowe założenia,
dotyczące: doskonałej mobilności i podzielności czynników produkcji oraz
doskonałej wiedzy podmiotów rynkowych na temat stanu rynku.
Idea konkurencji doskonałej, którą posługiwano się na gruncie czystej
teorii ekonomii, nie znajdując odzwierciedlenia w rzeczywistości gospodarczej,
spotykała się z krytyką. Już wspomniany wcześniej Cournot podejmował
kwestię polityki cen monopolu, jednak z uwagi na czysto teoretyczny wówczas
charakter problemu, nie spotkało się to z szerszym zainteresowaniem
ekonomistów.
Dopiero w latach 20. XX w. krytyka konkurencji doskonałej przybrała
ostrzejszą formę, a w badaniach zwrócono się ku analizom struktur rynkowych
stanowiących ogniwo pośrednie pomiędzy doskonałą konkurencją a czystym
monopolem. Przedsiębiorcy bowiem dość szybko zaobserwowali, iż odejście od
warunków wolnej, «doskonałej» konkurencji – poprzez zmniejszanie liczby
konkurentów i skoncentrowaniu w swoich rękach podaży i/lub popytu, i
wpływanie w ten sposób na poziom cen rynkowych – stwarza lepsze
możliwości na zwiększanie zysków. Kluczową rolę odegrały prace J. Robinson
(Ekonomika niedoskonałej konkurencji, 1933) i E. Chamberlaina (Teoria
monopolistycznej konkurencji, 1933), traktujące o rynku niedoskonałej
konkurencji. Również w tych pracach konkurencja utożsamiana jest ze strukturą
rynkową; podkreśla się jednak fakt konkurowania innymi sposobami niż ceną,
wyeksponowany jest również aspekt indywidualnego działania na rynku [11, с.
36].
Wymienieni ekonomiści dokonali analizy konkurencji niedoskonałej, w
jej wyniku postawili następujące wnioski:
- występowanie niedoskonałej konkurencji, jako normalnego stanu
gospodarki kapitalistycznej, powoduje niepełne wykorzystanie zdolności
produkcyjnych, a więc wytwarzanie dochodu narodowego niższego od
możliwego;
- występują trudności w osiąganiu trwałego stanu równowagi, bowiem
równowaga monopolu nie opiera się na trwałych podstawach produkcyjnych;
- nie zachodzi sprawiedliwy podział dochodu narodowego, bowiem w
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warunkach konkurencji niedoskonałej zmonopolizowane czynniki produkcji
(kapitał) uzyskują przewagę nad czynnikami nie zmonopolizowanymi (praca),
w wyniku czego otrzymują dochód wyższy od krańcowej produkcyjności [12, с.
149].
Kolejnym przykładem dyskusji na temat konkurencji jest J. M. Keyness.
Istotą poglądów Keynes’a na konkurencję jest odmowa traktowania jej jako
zjawiska niezbędnego dla właściwego funkcjonowania gospodarki, bowiem jej
funkcje może przejąć rząd i instytucje nierynkowe. Zdaniem Keynes’a, jedyną
formą konkurencji, mającą miejsce w rzeczywistości, jest konkurencja
niedoskonała, pojmowana nie tylko w sensie modelu konkurencji
monopolistycznej, ale także uważana za niedoskonałą na skutek braku
optymalizującego oddziaływania na rynek. Co więcej, efekty konkurencji mogą
okazać się szkodliwe dla gospodarki (siła monopoli). Brakiem pozytywnego
oddziaływania konkurencji na gospodarkę, przede wszystkim na osiąganie
równowagi ekonomicznej, uzasadnia Keynes konieczność aktywnej roli
państwa w gospodarce [12, с. 38].
Innym przykładem badań nad konkurencją jest szkoła harvardzka, gdzie
J. Bain sugerował, że w wysoko skoncentrowanych branżach poziom cen
kształtuje się poniżej progu cen maksymalizujących zyski, co blokuje wejście na
rynek potencjalnym konkurentom. Istotę podejścia szkoły harwardzkiej wyraża
pogląd, iż wysoki stopień koncentracji kapitału, wskazujący na wysoki stopień
ograniczeń konkurencji i oznaczający możliwość wpływania na zachowania
konsumentów i konkurentów, prowadzi do:
- wzrostu cen dóbr dostarczanych przez silniejsze firmy, które uzyskują w
ten sposób ponadnormalne zyski (brak efektywności dystrybucyjnej);
- zmniejszenie produkcji i utrzymywania zdolności produkcyjnych, które
nie są w pełni wykorzystywane (brak efektywności alokacyjnej);
- brak skłonności przedsiębiorstw do obniżania kosztów produkcji i
wprowadzania innowacji (brak efektywności produkcyjnej) [13, с. 46].
W ujęciu szkoły harwardzkiej, konkurencja wiąże się z rynkiem, a
przedsiębiorstwo z hierarchią. Rozwój przedsiębiorstw doprowadził stopniowo
do znacznego zwiększenia ich wielkości, dlatego zmniejszyło to znaczenie
koordynacji rynkowej, podczas gdy zwiększyło znaczenie hierarchii w życiu
gospodarczym.
Trójka ekonomistów: C. Menger, E. Von Boehm-Bawerk, F. Von Wieser,
prowadzili badania nad konkurencją w ramach szkoły austriackiej zwanej
inaczej psychologiczną. Centralnym tematem ekonomicznym przedstawicieli tej
szkoły jest teza, iż analiza ekonomiczna jest procesem, a nie statycznym
oddziaływaniem na siebie jednostek, i że czas jest czynnikiem odgrywającym
istotną rolę. Według tej tezy, konkurencja jest procesem dynamicznym, który z
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biegiem czasu eliminuje wysokie zyski (odgrywające ważną rolę w kierowaniu
systemem). Ekonomia austriacka zakłada, że jednostki działają w zmieniających
się warunkach, w których informacja jest ograniczona, a przyszłość nieznana [9,
с. 588–590].
Jeszcze inne ujęcie konkurencji [14] przedstawia ekonomia ewolucyjna.
Konkurencja jest tu przedstawiana w kategoriach darwinowskiej walki o
przetrwanie, procesy konkurencji maja charakter wybitnie dynamiczny i
zazwyczaj nie analizuje się stanów równowagi. Odrzuca się neoklasyczne
założenie dotyczące konkurencji doskonałej jako zbyt nierealistyczne.
Podważane zostaje założenie o pełnej racjonalności podmiotów
gospodarujących, na rzecz koncepcji ograniczonej racjonalności H. Simona.
Przede wszystkim jednak odrzuca się założenie o maksymalizacji zysku jako
głównego celu przedsiębiorcy; przeważa pogląd, iż dla przetrwania na rynku nie
jest konieczne bycie najlepszym (w sensie możliwości generowania
maksymalnych zysków), wystarczą działania na rzecz zysku
satysfakcjonującego. W ujęciu ewolucyjnym uwagę zwraca analiza procesów
gospodarowania w perspektywie długiego okresu. Postrzegając proces
konkurencji jako źródło tworzenia i erozji władzy, która z natury konkurencji
ma przejściowy charakter, teorie ewolucje konstatują przede wszystkim fakt
istnienia nierówności siły rynkowej podmiotów gospodarczych jako zjawiska
nieusuwalnego w praktyce życia gospodarczego. Jednakże warunkiem,
umożliwiającym przejściowy charakter przewagi nad konkurentami jest
zachowanie nieograniczonego dostępu do rynku. Ponieważ bariery dostępu do
rynku stanowią przesłanki ograniczenia konkurencji, nie są zatem czymś
pozytywnym [13, с. 48].
Kolejnym modelem teorii konkurencji, jest model zapoczątkowany przez
ekonomistów instytucjonalnych. Teorie instytucjonalne eksponują zagrożenia
wynikające z działania konkurencji, przyznając państwu istotną rolę w
usuwaniu lub łagodzeniu skutków konkurencji oraz postulują politykę
przeciwdziałania nierównościom wiążącym się z działaniem siły gospodarczej.
Wspólną cechą teorii instytucjonalnych jest przyjęcie poglądu o tym, że
konkurencja nie jest w stanie samoczynnie zachować swojej zdolności do
działania, bowiem proces konkurencji prowadzi do powstawania władzy
gospodarczej. Posiadanie władzy prowadzi do wypaczeń konkurencji, ponieważ
podmioty posiadające władzę rynkową są skłonne do łamania reguł gry
rynkowej. Stąd, nierówność sił rynkowych powinna wywołać odpowiednie
działania z zakresu polityki konkurencji, które skorygują układ sił rynkowych i
dokonają ich powtórnej dystrybucji. inaczej konkurencja jest to mechanizm
regulacyjny gospodarki wyparty przez siłę przeciwważącą. Owa siła
przeciwważąca, podobnie jak konkurencja, jest samorodnym czynnikiem
206

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

regulacyjnym: siła powstająca w jednym punkcie gospodarki rodzi siłę
przeciwważącą [9, с. 574].
Kolejnym spojrzeniem na konkurencję jest teoria gier. Stworzyli ją J. Von
Neumann i O. Morgenstern. Istota teorii sprowadza się do gry o sumie zerowej
(wygrana jednego gracza oznacza przegrana innego) pomiędzy dwoma
podmiotami rynkowymi (graczami). Bazując na przekonaniu, iż firmy raczej są
skłonne do aktywnej rywalizacji aniżeli do współpracy (poprzez wybór jakiejś
formy porozumienia), teoria gier poszukuje optymalnych rozwiązań (strategii
działania) dla każdego z konkurentów [10, с. 57–58]. (Choć należy dodać, iż
teoria gier może mieć zastosowanie także do ilustracji kooperacji, jako strategii
działania na oligopolistycznych rynkach.) W takim ujęciu, teoria gier nie
wniosła do teorii ekonomii ogólnego modelu zachowania konkurencyjnego na
rynku; stworzyła jednak narzędzie do rozpatrywania rzeczywistej sytuacji
rynkowej w warunkach oligopolu.
Przedstawione wyżej poglądy na zjawisko konkurencji w większości
mają charakter teorii wyjaśniających; tymczasem praktycy biznesu zgłaszają
potrzebę rozpatrywania konkurencji z punktu widzenia firm, zmuszonych do
działania w konkurencyjnym środowisku. Firmy konkurują o nabywców,
rywalizując z krajowymi i zagranicznymi dostawcami takich samych lub
substytucyjnych produktów. Firmy rywalizują także o czynniki wytwórcze –
zasoby kapitału rzeczowego, finansowego, technologię i zasoby pracy.
3. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w rozwoju
konkurencyjności. Na wyzwania współczesnej konkurencji, nakłada się coraz
bardziej oczekiwanie w stosunku do podmiotów gospodarczych
zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj już wiadomo, że błędem by było
ograniczanie pola badawczego min. dotyczącego konkurencyjności
przedsiębiorstw jedynie do bezpośrednich relacji przedsiębiorstwa z innymi
przedsiębiorstwami będącymi jego dostawcami, odbiorcami, konkurentami bądź
jedynie obecnymi na rynku podmiotami gospodarczymi [15, с. 9].
Mówiąc o zrównoważonej strategii rozwoju należny skupić się na trzech
głównych gałęziach: Ochrona środowiska, wzrost gospodarczy, rozwój
społeczny. Jedną z najstarszych teorii odpowiedzialności społecznej korporacji
jest podana przez a. Carnegie pod koniec XIX w. Opiera się ona na dwóch
zasadach miłosierdzia i włodarstwa. Zasada miłosierdzia to doktryna społecznej
odpowiedzialności wymagająca, aby szczęśliwi członkowie społeczeństwa
wspomagali mniej szczęśliwych. Zasada włodarstwa to doktryna biblijna
wymagająca, aby przedsiębiorstwa i zamożne osoby traktowały siebie
wyłącznie jako włodarzy powierzonego im majątku, działających na rzecz
całego społeczeństwa. Wg. tej teorii rolą przedsiębiorstwa jest pomnażać
majątek społeczeństwa przez zwiększenie własnego w wyniku rozsądnego
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inwestowania zasobów pozostających w jego władaniu. Pierwszy model
społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa powstał w USA pod koniec XX
wieku. Oprócz odpowiedzialności ekonomicznej i prawnej uwzględniał on
kryterium etyczne biznesu i wprowadzał działalność społeczną na rzecz
otoczenia [16, с. 40].
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa [17] oznacza,
takie działania, które oprócz rozwoju i umocnienia pozycji konkurencyjnej
danego podmiotu, nie wpływają negatywnie na społeczeństwo i otaczające go
środowisko. Chodzi tu o podejmowanie takich działań, które są w zgodzie nie
tylko z wartościami ekonomicznymi. Szczególnie należy tu wskazać
działalność, która nie wpływa negatywnie na stopę bezrobocia oraz na
środowisko naturalne.
Podsumowanie. Konkurencja w nowym podejściu polega na walce
pomiędzy przedsiębiorstwami o zdobycie relatywnej przewagi w zasobach,
które pozwolą osiągnąć konkurencyjną przewagę rynkową, i w efekcie tego,
lepszą pozycję finansową.
Szczegółowe analizy konkurencji stanowią podstawę strategicznego
planowania i działania firm, dla których kanwę tworzą liczne koncepcje o
charakterze interdyscyplinarnym. Ich wspólną myślą jest opracowanie strategii
działania umożliwiającej zbudowanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. За останні
десятиліття розвиток ринкових відносин, зростання кількості суб’єктів
малого підприємництва та їх значення для соціально-економічного
розвитку країни, прийняття Програми реформування системи
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів
зумовили значні зміни в регулюванні бухгалтерського обліку в секторі
малого бізнесу в Україні. Спрощення вимог до ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності для малих підприємств є
пріоритетним завданням державної політики регулювання даного сектору
економіки не тільки в України, але і в багатьох західних країнах. Розробка
нормативно-правових актів, які сприяли спрощенню організації
бухгалтерського обліку та складанню фінансової і податкової звітності,
призвела до виявлення ряду невідповідностей в існуючих нормативноправовими актах, а також неузгодження існуючої та новоствореної
нормативної бази, що потребує проведення її аналізу, виявлення
невідповідностей, шляхів узгодження та удосконалення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у дослідження проблем реформування та
трансформації національної системи бухгалтерського обліку у
відповідності з вимогами ринкової економіки та МСФЗ, удосконалення
методики бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва
зробили вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф.,
Григор’єва Т., Гура Н.О., Дем’яненко М.Я, Жук В.М., Ловінська Л.Г.,
Литвин Н.Б., Лучко М.Р., Мельник Т.Г., Милявська Е.П., Михайлов М.Г.,
Моторина Т.М., Огійчук М.Ф., Свидерський Є.І., Сопко В.В., Жабін О.І.,
Славкова О.П., Швець В.Г. та інші. Однак, враховуючи наявні теоретичні
розробки, проблеми удосконалення організаційно-методологічних засад
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бухгалтерського обліку та звітності малого бізнесу в Україні досі
залишаються не вирішеними.
Цілі статті. Мета статті полягає в аналізі нормативно-правової бази
з регулювання бухгалтерського обліку суб’єктів малого бізнесу, виявлення
її невідповідностей, шляхів узгодження та удосконалення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поняття суб’єктів
малого підприємництва в Україні встановлено Господарським кодексом
України (ГКУ), до яких відносяться фізичні особи-підприємці та юридичні
особи, з середньообліковою чисельністю працюючих за рік до 50 осіб та
обсягом річного доходу до 10 млн євро [1].
В березні 2012 року, з прийняттям нового Закону України «Про
розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в
Україні» (від 22.03 2012 р.) [4] в Господарський кодекс було внесено зміни
в частині визначення суб’єктів господарювання за їх розмірами. Введено
нове поняття «суб’єкти мікропідприємства», до яких відносяться фізичні
особи-підприємці та юридичні особи, з середньообліковою чисельністю
працюючих за звітний період до 10 осіб та обсягом річного доходу до 2
млн євро [1]. Отже, з суб’єктів малого підприємництва виділено окрему
групу осіб, які відносяться до мікропідприємств, що відповідає
класифікації підприємств за їх розмірами в міжнародній практиці.
З радянських часів малі підприємства мають можливість на
спрощення облікового процесу (застосування спрощеного плану рахунків
та облікових регістрів), однак лише з розвитком ринкових відносин в
країні це стало одним з пріоритетних напрямків державної підтримки
розвитку малого підприємництва в Україні. Крім того, для полегшення
процедури ведення обліку для цілей оподаткування для окремої категорії
малих підприємств було законодавчо запроваджено спрощену систему
оподаткування, обліку і звітності.
Отже, державна програма регулювання сектору малого
підприємництва в Україні в частині регулювання бухгалтерського обліку
направлена на трансформацію національної системи бухгалтерського
обліку з метою прискорення процесу її приведення у відповідність з
вимогами ринкової економіки та МСФЗ, в частині удосконалення
методології і організації бухгалтерського обліку для суб’єктів малого
підприємництва в частині зближення бухгалтерського обліку і податкових
розрахунків та максимального спрощення процедури ведення
бухгалтерського обліку для складання фінансової звітності.
Після реформування системи бухгалтерського обліку (починаючи з
2000-х років) спрощення процедури організації бухгалтерського обліку та
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складання фінансової звітності з метою зменшення витрат на його ведення
забезпечуються впровадженням на підприємстві спрощеної технології
облікового процесу: використанні спрощеного плану рахунків
бухгалтерського обліку (від 19.04.2001 р. № 186), облікових регістрів,
призначених для малих підприємств (від 25.06.03 р. № 422) і норм П(С)БО
25 для складання фінансового звіту суб’єктів малого підприємництва (від
25.02.00 року № 39) [5; 6; 8].
Методичні
рекомендації
щодо
застосування
регістрів
бухгалтерського обліку малими підприємствами № 422 дали можливість
узагальнювати інформацію про господарські операції за простою і
спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням методу
подвійного запису. Проста форма бухгалтерського обліку передбачає
використання Журналу обліку господарських операцій та Відомості 3–м з
обліку розрахунків з оплати праці, з дебіторами і кредиторами. Спрощена
форма бухгалтерського обліку передбачає узагальнення інформації про
господарські операції у регістрах бухгалтерського обліку, а саме
використання відомостей 1–м – 5–м, побудова яких відповідає
застосуванню спрощеного Плану рахунків та формуванню звітності
відповідно до П(С)БО 25. Організація бухгалтерського обліку за простою і
спрощеною формою бухгалтерського обліку передбачають накопичення
даних у відповідних відомостях (які закриваються щомісяця) на підставі
первинних документів типових форм.
В зв’язку з приведенням у відповідність визначень доходів і витрат
Податкового кодексу України і П(С)БО, в 2011 р. внесено зміни до
спрощеного плану рахунків, а саме виключено рахунки 8–го класу (84
«Операційні витрати» і 85 «Інші витрати») та введено рахунки 9–го класу
(90 «Собівартість реалізованої продукції», 91 «Загальновиробничі
витрати», 96 «Інші витрати») та рахунки 48 «Цільове фінансування» і 74
«Інші доходи». Зміни у спрощеному плані рахунків вимагають уточнення
та удосконалення форми та змісту відомостей, в яких відображаються
відповідні доходи і витрати (відомості 2–м, 3–м, 4–м, 5–м), а також
виникла необхідність у внесенні змін до Методичних рекомендацій № 422
в частині заповнення окремих граф відомостей [5].
Крім спрощеного бухгалтерського обліку для окремої категорії
малих підприємств з метою зниження податкового тягаря і зниження
витрат на податковий облік передбачається застосування спрощеної
системи оподаткування, обліку і звітності. За період 1999–2011 рр.
спрощена система оподаткування, обліку та звітності регулювалась
Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» № 727/98, яким були
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встановлені критерії по чисельності працюючих до 50 осіб та обмеження
виручки від реалізації до 1 млн грн для малих підприємств, які мали право
сплачувати єдиний податок за ставками 6% і 10% від суми виручки від
реалізації продукції [9]. Відповідно цей Указ звужував кількість малих
підприємств, які могли користуватися спрощеною процедурою
розрахунку та сплати податків.
Відтак, організація облікового процесу на малих підприємствах, які
перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності та
узагальнення інформації про господарські операції для складання
фінансової звітності та формування податкових показників здійснювалась
з використанням журналу обліку господарських операцій та відомостей 1–
м – 5–м, а для формування показників розрахунку єдиного податку –
книги доходів і витрат.
Починаючи з 2011 р. відбулися значні зміни у регулюванні обліку і
звітності у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України (ПКУ),
метою якого було врегулювання бухгалтерського обліку і податкових
розрахунків, в тому числі для суб’єктів малого підприємництва.
В рамках підтримки малого бізнесу для окремої категорії малих
підприємств (які відповідають критеріям п. 154.6 статті 154 ПКУ) введена
тимчасова (з 1.04 2001 р. до 1.01 2016 р.) нульова ставка податку на
прибуток, а також надано право ведення спрощеного обліку доходів і
витрат для складання фінансової звітності.
До таких підприємств відносяться (п. 154.6 статті 154 ПКУ)
платники податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного
податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не
перевищує 3 млн грн та нарахованої за кожний місяць звітного періоду
заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником
податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж 2 мінімальні заробітні
плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із
таких критеріїв [2]:
а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 р.;
б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або
протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло
менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не
перевищує 3 млн грн, та у яких середньооблікова кількість працівників
протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;
в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в період до
набрання чинності ПКУ та у яких за останній календарний рік обсяг
виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 1 млн
грн та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.
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Для цієї категорії малих підприємств (відповідно до п. 44.2. ПКУ та
з прийнятими змінами до Закону України «Про бухгалтерський облік»)
розроблено та затверджено нові Методичні рекомендації від 15.06.11 р.
№720 [7] для ведення спрощеного обліку доходів і витрат без
застосування подвійного запису (використання плану рахунків) для
складання фінансової звітності та розрахунку об’єкта оподаткування.
Однак, в нових методичних рекомендаціях існує суттєве обмеження щодо
можливості їх використання, а саме малі підприємства не повинні бути
платниками ПДВ.
Методичні рекомендації №720 пропонують обліковувати доходи і
витрати у розроблених спеціальних журналах і відомостях, інформація з
яких переноситься у згрупованому вигляді до спрощеного фінансового
звіту. Систематизація господарських операцій здійснюється в таких
журналах обліку господарських операцій:
журнал 1–мс обліку активів;
журнал 2–мс обліку капіталу і зобов’язань;
журнал 3–мс обліку доходів;
журнал 4–мс обліку витрат.
В разі потреби та значного обсягу господарських операцій (і це в
межах 300 тис. гривень) додатково малі підприємства можуть також
застосовувати відомості обліку господарських операцій:
Відомість 1.1–мс обліку необоротних активів;
Відомість 1.2–мс обліку нарахування амортизації;
Відомість 2.1–мс обліку розрахунків з постачальниками, іншими
кредиторами та бюджетом;
Відомість 2.2–мс обліку розрахунків з працівниками;
Відомість 4.1–мс обліку витрат на ремонт та поліпшення основних
засобів.
Крім того, методичні рекомендації дають можливість малим
підприємствам використовувати додаткові регістри (виготовлені
самостійно) для узагальнення інформації про господарські операції щодо
окремих активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат, підсумкові дані
з яких будуть переноситьсь до відповідних граф журналів.
Наступні зміни в законодавчому врегулюванні бухгалтерського
обліку підприємств малого бізнесу відбулися з прийняттям Закону
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності». З 1 січня 2012 р. були введені зміни
до ПКУ в частині запровадження єдиного податку для суб’єктів малого
підприємництва. Платники єдиного податку 4 групи (юридичні особи, у
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яких середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб та обсяг
доходу не перевищує 5 млн грн – ст. 296.1.3. ПКУ) за ставкою 5% (не
платники ПДВ) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку
доходів і витрат для складання фінансової звітності згідно з новими
Методичними рекомендаціями 2011 року, а платники єдиного податку 4
групи за ставкою 3% (платники ПДВ) застосовують спрощену форму
бухгалтерського обліку згідно з Методичними рекомендаціями 2003 року.
Отже, в даний час діє два накази Міністерства фінансів України, які
регулюють спрощену форму організації бухгалтерського обліку для малих
підприємств:
1) методичні рекомендації щодо застосування регістрів
бухгалтерського обліку малими підприємствами від 25.06.03 р. № 422
застосовують юридичні особи, що зареєстровані платниками ПДВ та
відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 ПКУ, а
також платники єдиного податку 4 групи за ставкою 3%. Такі малі
підприємства мають право на спрощений облік доходів і витрат із
застосуванням спрощеного плану рахунків, ведення обліку в облікових
регістрах форми 1–м – 5-м та складання фінансового звіту суб’єктів
малого підприємництва (форми 1–м та 2–м).
Однак, в П(С)БО 25 існує обмеження щодо малих підприємств
окремих видів діяльності, які не можуть складати Фінансовий звіт
суб’єкта малого підприємництва. До них відносяться довірчі товариства,
страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні та
небанківські фінансові установи, суб’єкти підприємницької діяльності, які
здійснюють обмін іноземної валюти, є виробниками та імпортерами
підакцизних товарів, суб’єкти підприємницької діяльності, у статутному
фонді яких частка вкладів, що належить юридичним особам –
засновникам та учасникам цих суб’єктів, які не є суб’єктами малого
підприємництва, перевищує 25%, а також представництва іноземних
суб’єктів господарської діяльності [8]. Отже, підприємствам, що не
можуть складати фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва,
використовувати Методичні рекомендації № 422 не доцільно, та і не
достатньо.
2) методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського
обліку малими підприємствами від 15.06.11 р. № 720 застосовують
юридичні особи, які не зареєстровані платниками ПДВ та відповідають
критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 ПКУ, а також платники
єдиного податку 4 групи за ставкою 5%. Такі малі підприємства мають
право на спрощений облік доходів і витрат без застосування подвійного
запису (без використання плану рахунків), ведення обліку в облікових
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регістрах журналах 1–мс – 4–мс і відомостях 1.1–4.1 та складання
спрощеного фінансового звіту суб’єктів малого підприємництва (форми
1–мс та 2–мс).
На думку авторів, основним практичним обмеженням до
застосування Методичних рекомендацій № 720 є гранична сума від
здійснення операцій з постачання товарів (послуг) за останні 12 місяців,
яка не повинна перевищувати 300 тис. грн (без ПДВ) (ст. 181.1 ПКУ), що
автоматично зменшує в рази кількість підприємств, які мають право на
застосування спрощеного обліку доходів і витрат. Тому що підприємства з
річним оборотом до 3 млн грн або навіть до 1 млн грн вже через декілька
місяців діяльності повинні зареєструватися платниками ПДВ в разі
перевищення обсягу операцій купівлі-продажу 300 тис. грн і перейти на
застосування Методичних рекомендацій №422 і спрощеного плану
рахунків.
Висновки. В процесі дослідження нормативно-правової бази
регулювання бухгалтерського обліку підприємств малого бізнесу зроблені
наступні висновки.
Із суб’єктів малого підприємництва виділено окрему групу суб’єктів
мікропідприємництва, що узгоджено з вимогами до поділу підприємств за
розмірами в розвинених країнах, однак в Україні відсутнє нормативноправове регулювання діяльності даної категорії малих підприємств, в тому
числі в сфері бухгалтерського обліку і оподаткування.
Регулювання організації спрощеного бухгалтерського обліку
підприємств малого бізнесу здійснюється ПКУ (спрощена система обліку,
оподаткування і звітності) та нормативними документами Міністерства
фінансів України (спрощена форма бухгалтерського обліку і звітності).
З прийняттям змін до спрощеного плану рахунків з’явилась
необхідність в удосконаленні форм та змісту відомостей спрощеного
обліку (2-м – 5-м) та внесенні змін в Методичні рекомендації №422 щодо
використання рахунків 9-го класу.
Кількість малих підприємств, які можуть вести спрощений облік
доходів і витрат (згідно з методичними рекомендаціями №720) без
застосування подвійного запису для складання фінансової звітності та
розрахунку об’єкта оподаткування суттєво скорочена колом підприємств,
які не є платниками ПДВ (обсяг операцій з постачання товарів (послуг) за
останні 12 місяців не перевищує 300 тис. грн).
З 1 січня 2012 р. з прийняттям змін до Податкового кодексу України
окрема категорія малих підприємств, які є платниками єдиного податку
отримала право на організацію спрощеного обліку доходів і витрат (для
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платників ПДВ – згідно з Методичними рекомендаціями №422, для
неплатників ПДВ – згідно з Методичними рекомендаціями №720).
Суттєві відмінності між організацією облікового процесу за
методичними рекомендаціями 2011 р. і 2003 р. для малих підприємств
полягають в можливості узагальнення інформації про господарські
операції без застосування методу подвійного запису, можливості
використання не тільки типових, але і самостійно складених первинних
документів і облікових регістрів, в можливості самостійного вибору
періодичності складання облікових регістрів.
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ВНУТРІШНІ РОЗРАХУНКИ В СИСТЕМІ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ:
ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ
Розглянуто види об’єднань та визначено їх юридичний статус, проаналізовано та
уточнено визначення основних термінів, що пов’язані зі здійсненням внутрішніх
розрахунків, для уникнення неоднозначності їх розуміння та використання.
Ключові слова: материнське (холдингове) підприємство, дочірнє підприємство,
об’єднання підприємств, група.

Goylo N.
INTERNAL SETTLEMENTS IN THE SYSTEM
OF ECONOMIC RELATIONS BETWEEN ASSOCIATIONS
OF ENTERPRISES: GENERAL APPROACHES TO
THE ACCOUNTING REFLECTION
The types of associations and their legal status have been considered, the definitions of the
main terms which are related with internal settlements have been analyzed and clarified in order to
avoid ambiguity in their understanding and their use.
Key words: parent (holding) company, subsidiary, association of enterprises, group.

Гойло Н.В.
ВНУТРЕННИЕ РАСЧЕТЫ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ:
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТНОМУ ОТРАЖЕНИЮ
Рассмотрены виды объединений и определено их юридический статус,
проанализировано и уточнено определения основных терминов, что связаны с
осуществлением внутренних расчетов во избежание неоднозначности их понимания и
использования.
Ключевые слова: материнское (холдинговое) предприятие, дочернее предприятие,
объединение предприятий, группа.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В даний час
Україна активно бере участь в процесах глобалізації економіки. Створення
материнською компанією дочірніх підприємств або філій, здійснення
великої кількості розрахунків між ними є одними з найбільш характерних
Гойло Н.В
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тенденцій світової економіки на сучасному етапі її розвитку. Це
нерозривно пов’язано з процесами концентрації і централізації капіталу в
окремих галузях економіки, боротьби за ринки збуту в умовах
конкуренції. Проте багато питань, пов’язаних з їх діяльністю, поки що не
врегульовані. Важливого значення набуває уточнення понятійного
апарату, що використовується в ході дослідження, для уникнення
неоднозначності його розуміння та використання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Огляд літературних джерел показав, що дослідженням
проблем обліку внутрішніх розрахунків займалися такі провідні вітчизняні
та зарубіжні вчені як О.С. Алдаранова, О.О. Бідюк, Ф.Ф. Бутинець,
Н.Г. Гарчук-Іванча, О.С. Герасименко, В.А. Глебов, С.Ф. Голов,
Н.М. Горбатюк, Н.П. Кондраков, В.М. Костюченко, М.В. Кужельний,
Н.О. Литвиненко, С.П. Лозовицький, Н.М. Малюга, В.З. Мошенський,
Г.В. Нашкерська, І.І. Невас, А.В. Озеран, В.О. Озеран, В.П. Онищенко,
В.П. Пантелеєв, А.З. Піраматов, П.М. Попов, М.С. Пушкар,
О.А. Романенко, С.С. Свірідова, І.В. Семчук, О.С. Сніжко, Я.В. Соколов,
В.В. Сопко, З.І. Тенюх, Л.В. Чижевська та інші дослідники.
Цілі статті. Метою дослідження є визначення юридичного статусу
об’єднань підприємств, їх структурних підрозділів і здійснення аналізу та
уточнення понятійно-категорійного апарату внутрішніх розрахунків.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В умовах розвитку
ринкових відносин в Україні важливу роль для економіки держави
відіграють великі промислові підприємства, що мають свої відокремлені
філії та підрозділи. Такими підприємствами є холдингові компанії та
корпорації, які функціонують в основному в формі акціонерних товариств,
що найбільш вдало відповідають завданню формування в країні
корпоративної власності. Також, значного розвитку набуває інтеграція
виробництва та капіталу, що призводить до утворення транснаціональних
компаній, важливим фактором формування та розвитку яких є вивіз
капіталу. Процеси, які відбувалися на фондових ринках, ринках капіталу
та в економіці в цілому, призвели до актуальності розгляду проблеми
бухгалтерського обліку щодо побудови внутрішніх розрахунків.
На сьогоднішній день мало уваги приділено і законодавчо не
врегульовано порядок розрахунків, що проводяться між материнськими і
дочірніми підприємствами, між представництвами і філіями. Також
широко використовуються у світовій практиці холдингові структури,
спільні підприємства та об’єднання підприємств, але ці питання в
обліковому та правовому значенні значно відрізняються.
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Отже, для чіткого розуміння поняття «внутрішні розрахунки» слід
розглянути всі можливі форми об’єднання підприємств і виокремити ті, до
складу яких входять материнські та дочірні одиниці господарювання.
Так, правове регулювання об’єднання підприємств в Україні
здійснюється Господарським кодексом України. Відповідно до п. 1 ст. 118
Господарського кодексу України (ГКУ) об’єднанням підприємств є
господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з
метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для
вирішення спільних економічних та соціальних завдань [3, ст. 118].
Отже, на рис. 1 наведено форми об’єднань підприємства згідно із
правовим та обліковим аспектами.

Об’єднання
підприємств

Відповідно
до П(С)БО 19

Промислово-фінансова
група

Асоційоване
підприємство

Холдингова компанія

Концерн

Консорціум

Корпорація

Асоціація

Відповідно до Господарського
кодексу України

Група підприємств

Рис. 1. Види об’єднань підприємств відповідно до Господарського
кодексу України та П(С)БО 19
У Господарському кодексі України розкриваються такі види
об’єднань підприємств, як корпорація, концерн, асоціація, консорціум,
асоційоване підприємство, промислово-фінансова група та холдингова
компанія.
Розглянувши різні види об’єднань, можна сказати, що вони можуть
виникати в результаті різних причин та для різних цілей. Але в структурі
будь-якого з об’єднання є так звані материнські (головні) підприємства та
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фірми. Особливістю їх є те, що вони контролюють інші господарські
одиниці. Залежно від розміру капіталу, що належить материнській фірмі, а
також правового статусу і ступеня підпорядкованості, підприємства, яке
перебуває в сфері впливу головної фірми можна поділити на дочірні,
представництва та філії.
Дослідимо і охарактеризуємо основні розбіжності та спільні ознаки
між материнським підприємством і холдинговою структурою, між
дочірніми підприємствами, філіями і представництвами.
В першу чергу, враховуючи вищезазначене, розглянемо всі складові
(окремі поняття), що характеризують внутрішні розрахунки відповідно до
міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку.
Проаналізувавши визначення термінів, що вживаються в П(С)БО
[11; 12] та МСФЗ [6; 7; 8; 9; 10], які пов’язані з поняттям внутрішні
розрахунки, визначено, що дані категорії є тотожними. Також визначено,
що суб’єктами здійснення внутрішніх розрахунків є материнське
(холдингове) та дочірні підприємства, які узагальнюють діяльність всієї
групи, тобто об’єднання бізнесу.
Досліджуючи навчальну літературу, визначено, що спірним є підхід
до визначення материнського підприємства та холдингової компанії.
Зокрема, З.І. Тенюх стверджує, що материнською компанією є
головна компанія, що контролює інші компанії за допомогою утримання
їхніх акцій, або компанія, діяльність якої зводиться до володіння частками
в інших компаніях та здійснення управління ними [14].
Але деякі автори ототожнюють поняття «материнська компанія» і
«холдингова компанія». Так, наприклад, В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжко
вказують: «материнське (холдингове) підприємство – підприємство, яке
здійснює контроль дочірніх підприємств» [10, с. 94].
Також зустрічаються подібні думки й інших авторів. Так,
В.Кузнєцов і О. Михайленко говорять, що материнське (холдингове)
підприємство – підприємство, яке здійснює контроль дочірніх
підприємств [2, с. 493].
Існують підходи науковців, які виділяють холдинг як окрему
організаційну форму об’єднання. Так, за Харівим П.С. «холдинг –
специфічна організаційна форма об’єднання капіталів; державне
інтегроване товариство, що само безпосередньо не займається
виробничою діяльністю, а використовує свої кошти для придбання
контрольних пакетів акцій інших підприємств, які є учасниками концерну
або іншого добровільного об’єднання. Об’єднані у холдингу суб’єкти
мають юридичну і господарську самостійність» [4, с. 11].
У підприємницькій практиці країн із розвинутою економікою
холдинг звичайно визначають як компанія, що володіє пакетами акцій
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інших компаній. Також під холдинговою компанією розуміють
комерційне підприємство, що контролює одну або кілька дочірніх фірм.
Основна спрямованість, що характеризує будь-яку холдингову
компанію (незалежно від її конкретних цілей), – це здійснення
управлінських, контрольних, фінансово-кредитних та інших функцій
щодо контрольних пакетів акцій дочірніх підприємств, якими вона
володіє.
Холдинг в основному властивий англо-американській системі права
(для позначення як економічного об’єднання в цілому, так і її головного
суб’єкта), хоча холдинги присутні й в інших законодавчих системах.
Холдинг – головний суб’єкт найчастіше є «фінансовим центром і мозком»
економічного об’єднання, причому даний суб’єкт звичайно сам
господарську діяльність не здійснює.
Дослідивши поняття «материнська компанія» і «холдингова
компанія» можна зробити висновки, що материнське підприємство – це
підприємство, що володіє контрольним пакетом акцій, здійснює
управління найважливішими сферами діяльності своїх дочірніх
підприємств і філій, а також безпосередньо займається господарської
діяльністю. Крім того, холдингова компанія – акціонерна компанія, що
використовує свій капітал для придбання контрольних пакетів акцій
інших компаній з метою встановлення контролю над ними та управління
значно більшим капіталом, аніж початковий. Отже, основна відмінність
між материнською компанією і холдинговою полягає в тому, що
материнська компанія здійснює господарську діяльність, а холдингова –
ні.
Як уже зазначалося, материнське підприємство для організації
господарської діяльності на свою користь із частини власних активів
створює структурні підрозділи. Відповідно, розглянемо різновиди
структурних підрозділів.
Під структурним підрозділом розумітимемо створену вказаною
компанією юридичну особу (самостійне підприємство), дочірнє
підприємство, відокремлений філіал (представництво). На думку
П.М. Попова та С.С.Свірідової [13, с. 286], він може як в цілому
реалізовувати одне або кілька напрямів діяльності головної компанії, так і
бути допоміжним елементом в господарському механізмі такого напряму,
наприклад, реалізовувати один з елементів виробничого циклу.
За Ф.Ф.Бутинцем [1, с. 495] дочірні підприємства – це самостійні
підприємства, засновані на власності материнського підприємстваюридичної особи і діють на підставі власного статуту, який
затверджується засновником.
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У той же час, як зазначив С.В.Мочерний, філіал, філія – частина
підприємства, компанії, організації, що є самостійним дочірнім
товариством, відділенням і функціонує в іншому місці, але зберігає тісні
зв’язки з материнською компанією і залежить від неї [5, с. 796], а
представництво – установа, що представляє в певній галузі, регіоні
інтереси підприємств, фірм, банків, компаній, які знаходяться в іншому
місці, країні [5, с. 45].
Але, згідно з положеннями ст. 95 Цивільного Кодексу України [15],
як філія, так і представництво, не є юридичними особами (але разом із цим
мають свій власний код у ЄДРПОУ), діють на підставі положення,
затвердженого юридичною особою (як правило, вищим органом
юридичної особи – загальними зборами засновників (учасників)), і можуть
наділятися певним майном для виконання своїх функцій. І філії, і
представництва можуть мати свої печатки та штампи.
Відмінністю філії від представництва є те, що філія може
виконувати всі функції юридичної особи (тобто виконувати роботи,
надавати послуги і т.д. у повному обсязі) або певну їх частину, у той час як
функції представництва зводяться лише до виконання представницьких
функцій від імені юридичної особи (наприклад, підписання договорів від
імені юридичної особи, але не їх виконання) і захисту інтересів юридичної
особи (наприклад, у судах або інших органах).
Відповідно, якщо через відособлений підрозділ, приміром,
передбачається надавати послуги та/або виконувати роботи на території
іншого регіону, то для цих цілей необхідно створити філію, а не
представництво, тому що, виходячи з положень Цивільного Кодексу
України, представництво не має права надавати послуги та/або
виконувати роботи (така діяльність за аналогією з юридичною особою з
погляду законодавства вважається «нестатутною» або іншими словами
такою, що суперечить положенням чинного законодавства, що в решті
решт може створити певні труднощі та проблеми). Разом із цим у даний
час на практиці можна спостерігати, що, незважаючи на викладене вище у
даному абзаці, як філії, так і представництва здійснюють ті самі функції
(тобто представництва, по суті, часто виконують і ті функції, які вони з
погляду законодавства виконувати не мають права).
Щороку в Україні підприємства створюють дочірні підприємства та
відкривають філії, представництва. Між материнським і дочірнім
підприємством можуть виникати господарські відносини з приводу
формування статутного капіталу дочірнього підприємства за рахунок
внесків материнського підприємства у грошовій або натуральній формі, а
також відносини щодо відвантаження материнським підприємством
дочірньому товарів та інших оборотних активів [1, с. 495].
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Такий підхід до організації господарської діяльності використовує
значна частина суб’єктів господарювання, про що свідчить щорічне
зростання кількості представництв та зменшенням кількості дочірніх
підприємств та філії упродовж останнього десятиріччя (табл. 1).
Таблиця 1
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ
за організаційно-правовими формами господарювання *
Роки
1997
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Дочірнє
підприємство
5315
19140
22469
23598
23580
23127
22523
21648
20973
20408
19182

Структурний підрозділ
Філія (інший
відокремлений підрозділ)
13409
44108
47597
48345
49902
51429
54238
55937
55322
52973
50044

Представництво
2222
2971
3271
3431
3596
3810
4031
4219
4317
4330
4675

* На основі офіційних даних Державного комітету статистики України
Як свідчать дані табл. 1, до 2004 р. кількість дочірніх підприємств
зростала кожен рік. Так, в 1997 р. було зареєстровано серед об’єктів
ЄДРПОУ 5315 дочірніх підприємств, в 2001 р. – 19140, в 2003 р. – 22469, в
2004 р. – 23598. Проте в подальшому кількість дочірніх підприємств
значно зменшилась: в 2009 р. – 20973, в 2010 р. – 20408, в 2011 р. – 19182,
тобто на рівні 2001 року. Це свідчить про певні труднощі та перешкоди
щодо здійснення господарської діяльності дочірніми підприємствами. Ці
труднощі пов’язані, на нашу думку, саме із застосуванням окремих норм
чинного законодавства відносно дочірніх підприємств. Така сама
тенденція стосується і розвитку філій, але до 2008 р. спостерігається
позитивне зростання кількості філій, а починаючи з 2009 р. їх частка
зменшилась. Щодо діяльності представництв, то упродовж досліджених
років, їх частка щорічно зростає.
Широка практика створення філій і представництв суб’єктами
підприємництва викликана можливістю одержання певних вигод як від
оптимізації виробництва, так і від діяльності на регіональних ринках.
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Таким чином, можна констатувати, що внутрішні розрахунки
утворюються тоді, коли одна компанія (дочірня) залежить від іншої
(головної), що виконує стосовно неї контрольні та управлінські функції.
Отже, щодо об’єднань підприємств, можна зробити висновок, що
господарські об’єднання займають значну частину як світового, так і
вітчизняного ринку, здійснюють між собою розрахункові відносини.
Висновки. Зазначено, що відповідно до Господарського Кодексу
виділяються наступні види об’єднань: корпорація, концерн, асоціація,
консорціум, асоційоване підприємство, промислово-фінансова група та
холдингова компанія. В результаті дослідження визначено особливість
юридичного статусу об’єднань та їх структурних підрозділів, а також
взаємовідносин, в які вони можуть вступати. З’ясовано, що учасники
групи підприємств є юридичними особами, а структурні підрозділи, філії
такого статусу не мають. В результаті цього виникають певні особливості
облікового відображення внутрішніх розрахунків.
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INNOVATIVENESS IN HOME-DATE REQUIREMENTS
The article examines the impact of innovative activity on competitiveness and efficiency of
enterprise activity, the role of innovation in improving the profitability of enterprise and its
importance for economic growth of the national economy as a whole. The main trends of native
enterprises innovational development activization have been defined as well.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК
ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ
В
статье
исследовано
влияние
инновационной
деятельности
на
конкурентоспособность и эффективность деятельности предприятия, ее роль в повышении
прибыльности, значение для обеспечения экономического роста национальной экономики в
целом. Определены направления активизации инновационного развития отечественных
предприятий.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У сучасних
умовах господарювання інноваційна діяльність виступає потужним
каталізатором
розвитку
економіки,
надійною
гарантією
високоефективного бізнесу.
Модернізація техніки та технології виробництва, оновлення і
модифікація товарного асортименту, вдосконалення систем організації і
управління дозволяють підприємствам адаптувати свою продукцію до
вимог ринку, підтримувати необхідний рівень попиту, скорочувати
витрати, стабілізувати і покращувати фінансово-економічні результати
діяльності. Нові ідеї і продукти, прогресивні технології й організаційні
рішення дедалі більшою мірою визначають успіх підприємницької
діяльності, забезпечують виживання і фінансову стійкість підприємства.
Інноваційний фактор стає вирішальним для забезпечення сталого
розвитку національної економіки, зниження залежності держави від
критичного імпорту, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
продукції і активізації експортної діяльності. Тому у сучасному
глобалізованому світовому господарстві країни, які володіють
інноваціями, посідають передові позиції стосовно розвитку економіки та
соціальних стандартів життя людей.
Отже, необхідність здійснення інноваційної діяльності виступає як
головна вимога сучасності. Саме тому проблеми інноваційної сфери
діяльності господарюючих систем висуваються в розряд першочергових
задач в структурі економічних досліджень. Цим і обумовлено актуальність
обраного напряму дослідження.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Характерною є зростаюча кількість наукових праць, де
досліджується інноваційна діяльність. Над дослідженням різних аспектів
такої діяльності працювали: О.І. Амоша, О.П. Єлець,. І.В. Кедревич,
Т.П. Костюк, М.В. Літвиненко, А.А. Мазаракі, В.І. Нежиборець,
Н.Д. Корінько та багатьох інших. Однак роль інноваційної діяльності в
глобальному аспекті ще не до кінця вивчена, масштаби та рівень наукової
розробки цього питання залишаються недостатніми, тому існує
необхідність подальших досліджень.
Цілі статті. Метою даної роботи є дослідження інноваційної
діяльності, визначення ії важливості для розвитку підприємства та
економіки країни. Для цього необхідним є вирішення таких завдань:
з’ясування впливу інновацій на підвищення показників прибутку,
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конкурентоспроможності й ефективності діяльності підприємств,
з’ясування ролі та значимості інновацій в економіці України та розробка
заходів щодо підвищення рівня інноваційної активності підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Інноваційна
діяльність у загальному розумінні – це системний вид діяльності,
спрямований на створення і реалізацію в суспільну практику інновацій. У
результаті інноваційної діяльності народжуються нові ідеї, нові або
вдосконалені продукти, технологічні процеси, з’являються нові форми
організації та управління різними сферами економіки та її структур. ЗУ
«Про інноваційну діяльність» конкретизує її узагальнене розуміння:
інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на використання і
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює
випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів та послуг [1].
Головна внутрішня мета діяльності будь-якого підприємства або
організації, що функціонують в умовах ринкової економіки, полягає в
максимізації прибутку, головного чинника його економічної стійкості.
Інноваційна діяльність відіграє у цьому вирішальну роль.
Виділимо ряд основних напрямків, що забезпечують підприємству
максимальний прибуток [6, с. 149–150].
По-перше, це розширення номенклатури реалізованої продукції
(послуг). Розширення номенклатури можливе тільки за двома
напрямками: за рахунок випуску нової продукції (яка раніше не
вироблялась на даному підприємстві) або за рахунок удосконалення
(модернізації або модифікації) вже випускаємої продукції або наданої
послуги. Вочевидь, як перший, так і другий напрямок, що забезпечує
розширення номенклатури продукції і відповідно веде до збільшення
прибутку, безпосередньо пов’язані з інноваційною діяльністю, бо
сукупність робіт, пов’язаних з розробкою, освоєнням і поліпшенням вже
виробленої продукції, за своєю суттю є інноваційною діяльністю.
По-друге, максимізація ціни, за якою реалізується продукція або
надається послуга. Вочевидь, що можливість збільшення ціни реалізації
продукту або послуги прямо залежать від попиту і пропозиції на
продукцію підприємства на ринку. Найбільш важливим є те, чи діє
підприємство в умовах конкурентної боротьби або займає монопольне
становище. Результатом монопольного становища є практично нічим не
обмежена можливість збільшення ціни реалізації продукту (послуги) і, як
наслідок, прибутку. Слід зазначити, що здійснювана підприємствами
інноваційна діяльність є одним із засобів, за допомогою якого вони
можуть забезпечити монопольне становище на ринку або попит на
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продукцію і необґрунтовано завищувати ціну її реалізації. Іншими
словами, інноваційна діяльність дозволяє підприємствам в певних умовах
зайняти монопольне становище на ринку з усіма наслідками, що
випливають звідси, з точки зору збільшення прибутку підприємства через
підвищення ціни реалізації продукції та послуги.
По-третє, мінімізація витрат на виготовлення і реалізацію одиниці
продукції (послуги). Зниження цих витрат можливе тільки двома
шляхами: або за рахунок мобілізації резервів технології, що вже
використовується, або за рахунок освоєння нового технологічного
ланцюга або нових елементів в старому ланцюгу. При цьому мається на
увазі, що освоєння нової техніки, технології, як і нових методів організації
та управління виробництвом і збутом продукції, визначається
ефективністю інноваційної діяльності, реалізованої підприємством.
По-четверте, максимізація обсягів реалізації продукції або послуги.
Слід зазначити, що збільшення обсягів реалізації продукції в найменшій
мірі залежить від зусиль підприємства, хоча і є певні важелі впливу на
споживчий попит. Виділимо два основних напрями: збільшення обсягів
реалізації старої (яка вже випускалася на даному підприємстві) продукції і
нової продукції. У свою чергу, збільшення обсягів реалізації старої
продукції можливе за рахунок проведення комплексу маркетингових
заходів, спрямованих на стимулювання збуту (реклама, розпродаж і т. ін.),
вихід на нові ринки зі старою (для данного підприємства) продукцією, а
також за рахунок підвищення споживчої привабливості продукції. У свою
чергу, споживча привабливість включає такі елементи, як ціна продукції,
якість і додаткові функції продукції. Підвищення споживчої
привабливості означатиме привабливу з точки зору споживачів зміну
вищезазначених елементів. Вочевидь, що діяльність, пов’язана з
підвищенням якості продукції, що випускається, а також надання їй нової
функції є інноваційною. Разом з тим, випуск нової продукції є також
результатом інноваційної діяльності. Таким чином, збільшення обсягів
реалізації продукції (послуги) також багато в чому досягається за рахунок
відповідних інноваційних перетворень.
Позитивний вплив інновацій на рівень конкурентоспроможності
економіки країни проявляється в зростанні продуктивності праці та
доданої вартості, структурному оновленні економіки, збільшенні питомої
ваги високотехнологічних, наукоємних галузей у структурі виробництва
та експорту, підвищенні якості продукції, і як наслідок – в розширенні
ринків збуту [8, с. 49]. Тож інноваційна діяльність є невід’ємною
частиною ефективного функціонування економіки.
Головною умовою для інноваційного розвитку будь-якого
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підприємства є усвідомлення необхідності інновацій з боку керівництва та
внутрішня готовність до їх впровадження. В той же час значна частина
вітчизняних дослідників обґрунтовують положення, що саме неготовність
керівництва та працівників підприємств стати активними учасниками й
реалізаторами інноваційного процесу значною мірою обумовила
неспроможність та несприйнятливість підприємств до інновацій [4, с. 152].
Тому вітчизняним підприємствам та Україні в цілому для розвитку
інноваційної діяльності слід звернути увагу на досвід розвинутих країн
щодо підтримки, розвитку та впроваджень інновацій, де головну роль
відіграє саме державна підтримка.
В зарубіжних країнах держава є могутнім спонсором інноваційної
діяльності, що постійно удосконалює систему стимулювання
винахідництва, засновану на використанні патентної форми правової
охорони винаходів. Інноваційне виробництво активно підтримується
державою у формі пільг, субсидій, «податкових канікул» тощо.
В Україні ж, на жаль, відсутні дієві механізми підтримки,
стимулювання, розвитку інноваційної діяльності. Нестабільна економіка,
постійно змінне законодавство, відсутність фінансування, гарантій, високі
кредитні ставки, недосконалість податкової системи та пільгового режиму
для здійснення інноваційної діяльності – всі ці фактори не сприяють
зростанню впроваджень нововведень на підприємствах. Як результат –
відсутність мотивації щодо вдосконалення нових технологій, значна
зношеність обладнання та застаріла матеріально-технічна база, дефіцит
фінансових ресурсів і слабкий розвиток інфраструктури трансферу
технологій [5, с. 18]. Це унеможливлює одержання важливих наукових
результатів та перешкоджає розвитку України, її ствердженню як
передової розвиненої держави.
З метою створення сприятливих умов для активізації інноваційної
діяльності вітчизняних підприємств необхідне формування цілої системи
заходів [2, с. 30]:
розробку і запровадження механізму надання пільг
підприємствам, які впроваджують і реалізують інноваційну продукцію;
поширення практики надання інноваційним підприємств кредитів
зі знижкою кредитної ставки;
запровадження прогресивного оподаткування прибутку від
випуску застарілої і недосконалої продукції чи у випадку використання
екологічно небезпечної технології.
Зазначені заходи дадуть змогу сформувати сприятливий
інноваційний клімат, задіяти всі необхідні механізми та стимули для
підвищення зацікавленості підприємств у впровадженні наукомістких
технологій.
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Таким чином, ефективне функціонування інноваційної діяльності
передбачає виважену державну інноваційну політику, дозволяє досягти
поставлених цілей інноваційного розвитку і зайняти вищі посади у
світовому постіндустріальному економічному просторі.
Висновки. Отже, щоб не залишитись на узбіччі світового розвитку
на шляху до інноваційно-інформаційної економіки, в Україні необхідно
створювати сприятливе для інновацій бізнес-середовище. Реалізація
запропонованих напрямків активізації інноваційної діяльності в Україні
дасть змогу значно підвищити рівень інноваційної активності
підприємств. Одночасно політика стимулювання інноваційної діяльності
забезпечить динамічний розвиток всієї економіки і буде фундаментальною
основою для покращення рівня життя населення.
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ECONOMIC CONTENT CATEGORIES
OF PUBLIC SECTOR ECONOMIC
The article deals with the economic category of subjects of public sector economics, the
assessments of lighting in legal literature, is offer the improved definition of this concept.
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Голубинка Ю.М.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ
СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРУ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается экономическая категория субъекты хозяйства
государственного сектору экономики, дана оценка их представления в законодательной
литературе, предложено усовершенствовать определение данного понятия.
Ключевые слова: субъект хозяйственной деятельности, государственный сектор
экономики, хозяйственная деятельность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У статті
досліджено економічний зміст поняття «суб’єкти господарювання
державного сектору економіки» на основі аналізу нормативно-правових
документів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання пов’язані з вивченням державного сектору та
безпосередньо організацією бухгалтерського обліку у ньому висвітлюють
такі вітчизняні вчені, як: М.Т. Білуха, Р.Т. Джога, М.Д. Білик,
О.О. Терещенко, О.І. Ковтун, Д.Г. Лук’яненко та багато та інших.
Цілі статті. Дослідити сутність категорії «суб’єкт господарювання
державного сектору економіки» на основі аналізу нормативно-правових
документів.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Зміни, що
відбуваються у світовій економіці, вимагають посиленого та ефективного
державного регулювання, який би гарантував фінансово-економічну
безпеку країни. Установи державного сектору вимагають особливої уваги
та зважених кроків у їх реформуванні. Одним із головних завдань у цьому
напрямі є побудова якісно нових фінансово-економічних відносин, значну
роль у вирішенні яких покликаний відіграти оновлений бухгалтерський
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облік бюджетних установ як засіб формалізації та відображення
зазначених відносин. Необхідність змін у бюджетному обліку зумовило
затвердження Кабінетом Міністрів України Постанови від 16 січня 2007 р.
№34 «Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в
державному секторі на 2007–2015 роки» [9]. Тому питання реформування
бухгалтерського обліку у державному секторі та наближення його до
міжнародних стандартів стало відкритим та пріоритетним напрямком у
дослідженні науки, вивчення якого розпочинається з аналізу самого
поняття «суб’єкти господарювання державного сектору економіки». В
Україні функціонують близько 40 тисяч установ та організацій різного
профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок державного
чи місцевих бюджетів.
Державний сектор у традиційному розумінні – це сукупність
державних підприємств. В економічній енциклопедії зазначено, що
державний сектор економіки – сукупність організацій, підприємств –
суб’єктів підприємницької діяльності, економічної інфраструктури,
державної форми власності, що є у підпорядкуванні держави й створює
додаткову вартість, яка є державною власністю.
Державний сектор економіки представляє державу як самостійного
господарюючого суб’єкта, частка якого значно відрізняється в окремих
країнах: традиційно мінімальна для США й значна для країн Західної
Європи. Великою проблемою є ефективне функціонування цього сектору,
оскільки в ньому виникають тенденції до зниження ефективності, якості
тощо, пов’язані, з одного боку, зі значно меншим тиском на ці
підприємства ринкових сил, а з іншого – з підтримкою держави [7].
Розгляд міжнародного досвіду формування структур національних
економік свідчить, що господарській діяльності держави, властива
наявність як об’єктів державного сектору, так і недержавних підприємств.
Особливо це характерно для трансформаційних економік.
Державний сектор має два рівні власників: центральний уряд і
місцеві (комунальні) органи влади. Державний (згідно із західною
термінологією – публічний) сектор призначений для того, щоб
відтворювати публічні (суспільні) блага [10]. Він представлений великою
кількістю видів суб’єктів господарювання – від підприємств, що діють
лише на основі державної власності, до змішаних державно-приватних
підприємств і корпорацій, де держава здійснює контроль, володіючи
контрольним пакетом акцій. Зростання пріоритету законодавства
призводить до посилення ролі держави як координатора інтересів різних
суспільних груп.
У нормативно-правових актах України та в теоретичних
напрацюваннях
вчених
використовується
поняття
«суб’єкти
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господарювання державного сектору економіки», яке складається з двох
самостійних наукових словосполучень «суб’єкт господарювання» та
«державний сектор», що не виділено в окремий термін. Таким чином, ми
пропонуємо виокремити цю економічну категорію. Для її дефініції у
законодавчій літературі сформовано табл. 1.
Таблиця 1
Категорія суб’єкти державного сектору економіки
у законодавчій літературі
Нормативноправовий
документ
1

Твердження

2
Суб’єктами господарювання державного сектору
економіки є суб’єкти, що діють на основі лише
Господарський
державної власності, а також суб’єкти, державна
кодекс України
частка у статутному капіталі яких перевищує
(ст.22)
п’ятдесят відсотків чи становить величину, яка
[2]
забезпечує державі право вирішального впливу на
господарську діяльність цих суб’єктів.
Держава діє у цивільних відносинах на рівних
правах з іншими учасниками цих відносин.
Держава може створювати юридичні особи
публічного права (державні підприємства,
Цивільний
навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку,
Кодекс України
встановлених Конституцією України та законом.
(ст. 167)
Держава може створювати юридичні особи
[12]
приватного права (підприємницькі товариства
тощо), брати участь в їх діяльності на загальних
підставах, якщо інше не встановлено законом.
Сектор загального державного управління (ЗДУ)
об’єднує юридичні особи, для яких основною
діяльністю є виконання функцій законодавчої,
виконавчої або судової влади відносно інших
Класифікація інституційних одиниць в межах певної території.
інституційних Вони мають повноваження збирати податки та
секторів
інші обов’язкові платежі, а також витрачати їх
економіки
відповідно до урядової політики.
України
Розподіл сектору ЗДУ за підсекторуми
[4]
здійснюється таким чином:
- центральні органи державного управління
(центральний уряд);
- регіональні та місцеві органи державного
управління;
- фонди соціального страхування.
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Погляд автора
3
Визначено суб’єкти
державного сектору
економіки, але не
розкрито сутність
даного поняття
В правовому
регулюванні
взаємовідносин між
суб’єктами
господарювання
провідна роль
належить ЦКУ, у
ньому чітко не
окреслено суб’єкти
державного сектору
економіки.
Не повна
класифікація під
секторів.
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Продовж. табл. 1
1

Методика
визначення
питомої ваги
державного
сектору в
економіці
[6]

2
До суб’єктів господарювання державного сектору
економіки належать:
суб’єкти, які діють на основі виключно державної
власності: державні підприємства, казенні
підприємства, державні акціонерні компанії
(товариства) (за Державним класифікатором
України ДК 002:2004 "Класифікація
організаційно-правових форм господарювання"
(далі - КОПФГ), коди 140, 145, 235 відповідно) та
дочірні підприємства (за КОПФГ код 160),
засновниками яких є суб’єкти господарювання з
вищенаведеними кодами КОПФГ;
суб’єкти, державна частка у статутному фонді
яких перевищує 50 відсотків;
суб’єкти, державна частка у статутному фонді
яких становить величину, яка забезпечує державі
право вирішального впливу на господарську
діяльність цих суб’єктів.

3
Наведено детальний
перелік видів
суб’єктів
господарювання без
розкриття
економічного змісту
суб’єктів
господарювання
державного сектору.

Вивчення нормативно-правових документів, дає можливість
зазначити, що в них деталізовано склад державного сектору економіки,
але не повністю розкрито суть самого поняття «суб’єкти господарювання
державного сектору економіки».
Поняттям «суб’єкт» (лат. Subjectum) позначають носія
цілеспрямованої предметної діяльності. У словнику законодавчих термінів
поняття «суб’єкт господарювання» широко розкрито, зокрема окремо для
різних аспектів діяльності держави (в питаннях регулятивної політики та
підприємництва, європейської інтеграції, в аграрній політиці, тощо).
Загальне поняття суб’єкта господарювання визначено Господарським
кодексом, виходячи зі змісту ст. 55 можна навести такі ознаки, притаманні
суб’єктам господарювання:
1) вони здійснюють господарську (підприємницьку) діяльність;
2)
наділені
господарською
компетенцією
(сукупністю
господарських прав та обов’язків);
3) мають відокремлене майно;
4) несуть відповідальність у межах належного їм майна, крім
випадків, передбачених законодавством.
Отже, поняття суб’єкта господарювання обґрунтоване теорією
господарювання, яка виходить з того, що суб’єктами господарювання є
учасники господарських відносин.
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Слід зазначити недостатню узгодженість положень ГКУ і гл. 7,8
ЦКУ, що стосуються правового статусу юридичних осіб, у тому числі
суб’єктів господарювання, що викликає труднощі під час вивчення даного
питання. Також спостерігається зайве дублювання норм, що
регламентують правове становище суб’єктів господарювання, так в ГКУ, і
в ЦКУ наводяться поняття і види товариств.
В законодавстві України є окремі норми щодо регулювання
державного сектору економіки, однак їх ефективність викликає сумніви.
Аналізуючи Методику визначення питомої ваги державного сектору в
економіці, ми прийшли до висновку, що вона втратила свою актуальність
та не в змозі сприяти ефективному виконанню поставлених розробниками
завдань. Це проявляється, зокрема, у тому, що вживається та відповідно
розраховується питома вага державного сектору з позиції «суб’єкта
господарювання державного сектору економіки», тоді як точнішою була б
орієнтація на «об’єкти державної власності». Така уніфікація понять
звужує можливості аналізу, залишаючи поза його увагою частину
державного сектору економіки. Це підтверджується наведеним у
Методиці переліком суб’єктів господарювання державного сектору
економіки, який є стандартним для національного законодавства.
Оптимальний розмір державного сектору економіки постійно змінюється
під впливом найрізноманітніших факторів. Таким чином, розрахунок
питомої ваги державного сектору в економіці потребує перегляду,
оскільки він має відображати обсяг об’єктів державної власності, який
саме у конкретний період розвитку забезпечує виконання державою
власних функцій.
Висновки. Враховуючи особливості державного сектору економіки
і специфіку функціонування його суб’єктів, вважається за доцільне надати
наступне визначення: суб’єкт господарювання державного сектору
економіки – це суб’єкти, засновані власниками (державою), або
управлінські організації, визначені законом як уповноважені власником
органи, які здійснюють управлінську діяльність в економіці і /або на
основі відокремленого майна в межах своєї компетенції безпосередньо
здійснюють господарську діяльність і використовують її результати для
забезпечення сталого та гармонійного розвитку країни вцілому.
Безумовно, представлений аналіз економічної категорії «суб’єкт
господарювання державного сектору економіки» має бути значно
глибшим та всеохоплюючим. Запропоноване виокремлення терміна та
наведене визначення в найбільшій мірі розкриває його сутність та
значення в умовах трансформаційної економіки.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ
Розглянуто методи оцінки ефективності комп’ютерних інформаційних систем.
Визначено прямі й непрямі чинники економічного ефекту впровадження КСБО і відповідно
до цього запропоновано порядок його розрахунку та комплекс показників, що можуть
використовуватись при визначенні ефективності різних складових (модулів) комп’ютерної
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системи бухгалтерського обліку, передбачених структурою бухгалтерської служби
підприємства.
Ключові слова: ефективність впровадження інформаційних технологій, економія
ресурсів підприємства, методика оцінки ефективності комп’ютерних систем, типи ефектів
використання інформаційних технологій.
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EFFECTIVENESS OF COMPUTER SYSTEM ACCOUNTING
Methods for evaluation of computer information systems.The direct and indirect economic
impact factors KSBO and implementation in accordance with the procedure of its calculation and a
set of indicators that can be used in determining the effectiveness of different components
(modules) of computer accounting system,structure provided by accountants of the company.
Key words: effectiveness of information technology, enterprise resource saving, method
evaluation of computer systems, types of effects of information technology.

Голячук Н.В., Власюк С.В., Рихлюк В.С.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА
Рассмотрены методы оценки эффективности компьютерных информационных
систем. Определены прямые и косвенные факторы экономического эффекта внедрения
КСБУ и соответственно этому предложен порядок его расчета и комплекс показателей,
которые могут использоваться при определении эффективности различных составляющих
(модулей) компьютерной системы бухгалтерского учета, предусмотренных структурой
бухгалтерской службы предприятия.
Ключевые слова: эффективность внедрения информационных технологий,
экономия ресурсов предприятия, методика оценки эффективности компьютерных систем,
типы эффектов использования информационных технологий.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Застосування
інформаційних технологій на підприємствах змінюється завдяки їх
інтенсивному розвитку. Якщо основною метою використання
інформаційних технологій в 1980–1990 роках було підвищення
продуктивності праці, економія фінансів, пошук нових форм взаємодії, то
зараз стратегічна роль ІТ полягає в сприянні менеджменту адекватно
реагувати на динаміку ринку, створювати і підтримувати конкурентну
перевагу з метою отримання максимальної вигоди.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемами проектування, розробки, моделювання та
впровадження
автоматизованих
(комп’ютеризованих)
систем
бухгалтерського обліку займалися Б.В.Алахов, А.Л. Бікмулін, С.І. Волков,
В.М. Жеребін, М.А. Ібрагимов, В.І. Ісаков, В.Б. Ліберман, Б.С. Одінцов,
238

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

О.М. Островський, В.Ф. Палій, В.І. Подольський, Р.С. Рашитов,
О.М. Романов, В.С. Рожнов, Я.В. Соколов, С.А. Харігонов, Д.В. Чистов,
І.Б. Шнайдерман, Є.Л. Шурємов та інші. Однак, на сьогодні залишаються
невирішеними питання з визначення ефективності впровадження
комп’ютерної системи бухгалтерського обліку, встановлення її складових,
які впливають на економію ресурсів підприємства; з виявлення та
створення адекватної моделі інтеграції всієї системи, яка б не призводила
до перевантаження бухгалтерського модуля комп’ютеризованої системи
управління підприємством аналітичними функціями.
Проблемами ефективності використання інформаційних систем
суб’єктів господарювання займалися Д. Нортон, Р. Каштан,
В.Є. Козаченко, О.Г. Мурадян та інші. Але комплексного аналізу
існуючих методик оцінки ефективності комп’ютерних інформаційних
систем компаній українськими авторами майже не проводилося. В зв’язку
з цим існує проблема застосування фінансових і нефінансових методів
оцінки ефективності, доцільність їх використання в сучасних умовах
господарювання.
Цілі статті. Вивчення існуючих методик розрахунку ефективності
комп’ютерних інформаційних систем, в тому числі і комп’ютерної
системи бухгалтерського обліку (КСБО); визначеня типів ефектів від
використання інформаційних технологій; розгляд рівнів сучасних ІТтехнологій.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Оцінка
ефективності інформаційних систем – це співставлення результатів
використання інформаційної системи з витратами на її впровадження й
експлуатацію. Порівнянність витрат і результатів припускає їх вираження
в грошовій формі [1, с. 7–8].
Крім цього, слід враховувати ряд необхідних дій управлінського
персоналу підприємства для забезпечення економічного ефекту
впровадження та функціонування КСБО:
збільшення контролю над витратами (оперативний контроль
віднесення витрат на виробничі замовлення; виключення можливості
нецільового використання виробничих запасів);
зниження трудовитрат (скорочення часу формування і обробки
первинних документів; синхронне ведення оперативного, бухгалтерського
і податкового обліку; виключення дублювання вводу інформації в
комп’ютерну систему; скорочення часу для формування бухгалтерської,
податкової та оперативної звітності);
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збільшення часу для прийняття управлінських рішень
(отримання даних оперативного обліку в реальному режимі часу;
отримання попередніх даних бухгалтерського і податкового обліку в
реальному режимі часу; найменування інструментарію для аналізу
інформації).
Ефективність використання сучасних інформаційно-комп’ютерних
технологій в бухгалтерському обліку показує доцільність використання
обчислювальної техніки при формуванні, передачі та обробці даних.
Безпосередньо ефективність використання комп’ютерної системи
бухгалтерського обліку повинна враховувати показники ефективності
функціонування КСБО: грошове вираження експлуатаційних затрат на
КСБО; суму витрат капіталу на впровадження КСБО; грошову оцінка
ризику діяльності підприємства.
На сьогоднішній день існує два принципових підходи до оцінки
ефективності інформаційних проектів й функціонування інформаційної
системи підприємства в цілому: фінансовий, що надає вартісну оцінку
будь-якої компоненти ІС, і змішаний, що містить фінансову й нефінансову
складові. За першим методом не можна охарактеризувати ефект від
застосування ІКТ у фірмі в цілому, насамперед через те, що його певні
наслідки мають якісний характер. Йому відповідає методика розрахунку
сукупної вартості володіння фірмою інформаційними ресурсами. У
найбільш узагальненому вигляді сукупна вартість володіння визначається
як сума витрат на придбання, впровадження й користування
інформаційною системою установи, загальна або у розрахунку на один
комп’ютер. Для автоматизованих обчислень за даною методикою
застосовується програмне забезпечення (ПЗ) відомих фірм: Interpose (ТСО
Advisor Client&Server Model), Gartner Group (ТСО Analyst), Microsoft
(Desktop TCO&ROI Advisor), Intel, IBM, Symantec, але розрахунки
можливі й без готових програм, достатньо знати точний алгоритм.
В основі роботи програмного забезпечення використовується
диференціація витрат на: прямі (бюджетні) й непрямі витрати; капітальні
та поточні вкладення. Такі витрати умовно поділяють за часовою шкалою:
капітальні – здійснюються на етапі розробки автоматизованої системи
підприємства, поточні витрати – на етапі її функціонування.
Інформація про прямі витрати збирається в бухгалтерській звітності,
виокремлюючи загальні витрати на заробітну плату, закупівлю
обладнання й програмного забезпечення, а також суму амортизації на
основні фонди, що відносяться до інформаційних технологій.
Можна виділити наступні прямі й непрямі чинники економічного
ефекту впровадження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку:
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Прямі: зменшення трудомісткості процесу обліку (виключення
дублюючого введення інформації; формування єдиної бази даних);
зменшення чисельності облікового персоналу.
Непрямі: вірогідність інформації; доступ до даних у режимі
реального часу; оперативний контроль; скорочення витрат робочого часу,
пов’язаного з документообігом (підвищення продуктивність праці:
ефективне використання робочого часу й виконання більшого обсягу
робіт); контроль інформації; підвищення рівня професійної підготовки
персоналу.
Непрямі ІТ-витрат дуже часто взагалі не враховуються, однак, за
оцінками Interpose, складають понад 50% середніх ІТ-витрат установ, і їх
обчислення надзвичайно важливе для розрахунку розміру сукупної
вартості володіння. Одним із способів врахування непрямих витрат є
застосування середніх значеннь цих чинників по галузі, які постійно
надають й оновлюють консалтингові фірми [3, с. 13–20].
Найсуттєвіші позиції методики розрахунку сукупної вартості
володіння, запропонованої Interpose, в основу якої покладена класифікація
ІТ-витрат на прямі й непрямі розкрито у багатьох публікаціях [2; 3; 4; 5].
Науковці по-різному підходять до визначення економічної
ефективності впровадження інформаційних систем на підприємствах.
Одна з таких методик, яка в деякій мірі вдосканалена авторами статті,
подана в табл. 1.
Таблиця 1
Показники ефективності впровадження комптерної системи
обліку запасів з врахуванням непрямих чинників
Чинник і розрахункова формула
1
Вірогідність інформації
Еінф

ВЗвитр

ВЗоприб

Кінф

Доступ до даних у режимі
реального часу
Ед

ВЗвитр

ВЗоприб

Кпе

Ведення єдиної корпоративної
бази даних у режимі реального
часу
Екбд

ВЗвитр

ВЗоприб

Ккбд

Опис складових
2
Еінф – вірогідність інформації;
ВЗвитр – вартість витрачених запасів;
ВЗоприб – вартість оприбуткованих запасів;
Кінф – коефіцієнт зростання вірогідності
інформації;
Ед –доступ до даних;
ВЗвитр – вартість витрачених запасів,
ВЗоприб – вартість оприбуткованих запасів,
Кпе– коефіцієнт підвищення ефективності
від зростання доступу до даних;
Екдб – корпоративна база даних;
ВЗвитр – вартість витрачених запасів,
ВЗоприб – вартість оприбуткованих запасів,
Ккбд –коефіцієнт підвищення ефективності
від ведення єдиної корпоративної БД;
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Продовж. табл. 1
1
Контроль інформації
Екі

ВЗвитр

ВЗоприб

К зв

Скорочення витрат робочого часу,
пов’язаного з документообігом
Есврч

ВЗвитр

ВЗоприб

Ксврч

Підвищення рівня професійної
підготовки персоналу
Епр

ВЗвитр

ВЗоприб

К пр

Визначення ціни програмного
продукту
Ец

Вт

Вп

Вв

Вс

Bi

Ефект від впровадження
комп’ютерної системи обліку
запасів
Ексбо
Есврч

Еінф

Ед

Епр

Ец

Екбд

Екі

2
Екі – контроль інформації;
ВЗвитр – вартість витрачених запасів,
ВЗоприб – вартість оприбуткованих запасів,
Kзв – коефіцієнт зниження втрат внаслідок
контролю інформації;
Есврч – скорочення витрат робочого часу;
ВЗвитр – вартість витрачених запасів,
ВЗоприб – вартість оприбуткованих запасів,
Ксврч –коефіцієнт скорочення витрат
робочого часу
Епр – підвищення рівня професійної
підготовки;
ВЗвитр – вартість витрачених запасів,
ВЗоприб – вартість оприбуткованих запасів,
Кпр -коефіцієнт зниження витрат від
підвищення прфесійної підготовки
Ец – ціна програмного продукту;
Витрати на розробку КСБО:
Вm - придбання техніки,
Вn - проектування КСО;
Вв – впровадження;
Вс – супроводження; Ві - інші.
Ексбо – ефект від впровадження;
Еінф – вірогідність інформації;
Ед –доступ до даних;
Екдб – корпоративна база даних;
Екі – контроль інформації;
Есврч – скорочення витрат робочого часу;
Епр – підвищення рівня професійної
підготовки;
Ец – ціна програмного продукту.

Пропонуємо власну методику розрахунку економічної ефективності
впровадження програмного комплексу на підприємстві
Основним показником, що визначає ефективність затрат на
вирішення завдання, є річний економічний ефект.
Річний економічний ефект (ЕЕр) вирішення завдання з
використанням комп’ютерної техніки в порівнянні з ручним способом
визначається за формулою:
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ЕЕ р

(З рп

Зк

Зс ) Ен Зк ,

(1)

де Зрп – затрати ручної праці, пов’язані з роботою тих працівників, які
вирішують дане завдання вручну;
За – затрати, пов’язані з вирішенням завдання з допомогою
комп’ютерної техніки;
Зс – затрати, пов’язані з використанням комп’ютерної техніки та
виробничі витрати;
Зк – капітальні затрати на придбання комп’ютерної техніки та
програмного забезпечення для автоматизації завдання і затрати на
навчання співробітників;
Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.
Якщо Е н = 0,15 тоді формула 1 матиме вигляд:
ЕЕ р

(З рп

Зк

Зс ) 0.15 Зк ,

(2)

Тепер розглянемо кожну складову формули 2 окремо. В наших
розрахунках за основу беремо процес нарахування заробітної плати
працівникам.
Затрати ручної праці бухгалтера, який нараховує заробітну плату
вручну (Зрп):

З рп Т р

кр tr

R,

(3)

де: Т р – трудомісткість вирішення задачі по нарахуванню заробітної плати
вручну;
кр – періодичність нарахування заробітної плати протягом року;
tr середньогодинна ставка бухгалтера по обліку заробітної плати;
– коефіцієнт, що враховує премії і доплати бухгалтера по обліку
заробітної плати;
R – коефіцієнт нарахування на фонд оплати праці.
Затрати ручної праці бухгалтера, який нараховує заробітну плату на
комп’ютері (За):
Зa Т а кр tr

R,

(4)

де Т а – трудомісткість вирішення завдання по нарахуванню заробітної
плати автоматизовано (на комп’ютері);
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Розрахунок затрат (Зс), пов’язаних з використанням комп’ютерної
техніки, та виробничих витрат, здійснюється за формулою;
Зc

P t c
1000

Здм

ЗОП ,

(5)

де P –потужність комп’ютера, Вт;
t – час роботи комп’ютера на протягом місяця;
c – вартість 1 Квт електроенергії, коп.;
Здм – затрати на допоміжні матеріали і устаткування;
Зоп – затрати на обслуговування і профілактичні роботи.
Розрахунок капітальних затрат (Зк) на придбання комп’ютерної
техніки та програмного забезпечення для автоматизації і затрати на
навчання співробітників розраховуються за формулою:
Зk

Вк

Впз

Вн ,

(6)

де Вк – вартість придбаної комп’ютерної техніки;
Впз – вартість програмного забезпечення;
Вн – вартість навчання персоналу роботі з новими програмами.
Після розрахунку річного економічного ефекту від впровадження
комп’ютерної техніки та програмного забезпечення доцільно порахувати
показники річної економії, ефективності капітальних вкладень та терміна
окупності.
Річна економія (Е) визначається за формулою:
Е З рп

За

Зс .

(7)

Ефективність капітальних вкладень (Екв) визначається за формулою:
З рп

Екв

За

Зс .

(8)

Зк

Впровадження інформаційної технології вважається ефективним,
якщо розрахунковий коефіцієнт ефективності капітальних вкладень
більший від нормативного.
Термін окупності капітальних вкладень (Т) визначається за
формулою:
Зк
1
.
(9)
Т
Екв
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Використання запропонованого розрахунку дозволить визначити
ефективність впровадження інформаційних систем на підприємстві та їх
термін окупності.
Істотним чинником при впровадженні комп’ютерних систем є
оцінка реального масштабу підприємства. За даними експертів Gartner
Group [6], ефективність від впровадження системи рівня SAP R/3 цілком
залежить від масштабу підприємства, на якому це впровадження
здійснюється. Зокрема, статистичні дані за західними промисловими
підприємствами дозволяють стверджувати, що при обсягах виробництва
менш 100 млн $ в рік не варто очікувати підвищення відносної
ефективності від впровадження ERP-системи. Стійкий позитивний
результат тут спостерігається лише при оборотах, що перевищують
500млн $, коли відношення отриманого ефекту до витрат на впровадження
та утримання системи доходить до 100%.
Висновки. Розширення і посилення функцій бухгалтерського
обліку, використання його аналітичного потенціалу на сьогодні – основне
і достовірне джерело управлінської інформації. Поява потужних
спеціалізованих програмних продуктів, здатних моделювати варіанти дій з
оцінкою можливих фінансових і виробничо-економічних результатів,
дозволяє створити повний управлінський цикл і використовувати
інформативність бухгалтерського обліку у внутрішньофірмовому
управлінні на більш високому рівні. При цьому в основу моделей повинен
бути закладений принцип системної інтеграції різних видів обліку і
підсистем управління, які виконують роль інструментів планування і
управління.
Запропонований підхід для розрахунку ефективності впровадження
КСБО дає можливість оцінити та кількісно виразити суму ефекту
функціонування КСБО.
1. Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных систем / К.Г. Скрипкин.
– М.: ДМК Пресс, 2002. – 256 с.
2. Мурадян А.Г. Тайное и явное //Business online. – 2001. – № 4. – С. 57–62.
3. Козаченко В.Е.Управление общей стоимостью владения КИС//Корпоративные системы.
– 2002. – № 2. – с. 13-20 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.dgtu.
donetsk.ua/fem/vip97/97_03.pdf.
4. Мурадян А.Г. ИТ-бюджет – приятного аппетита! / А.Г. Мурадян // Business Online. –
2001. – № 4. – С. 53–56.
5. Мурадян А.Г. ТСО изнутри – версия 2 / А.Г. Мурадян // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.telecominfo.ru/?t=414.
6. CNews Analytics за даними Gartner Group для західного ринку.
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Горбатюк М.А.
Березнівський лісовий коледж
СУТНІСТЬ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В публікації підлягають розгляду питання щодо вивчення економічної сутності
витрат та їх місця в сучасних умовах господарювання. Уточнено класифікацію витрат
операційної діяльності з метою забезпечення можливостей раціонального формування та
повного використання інформації для потреб ефективного управління.
Ключові слова: витрати, класифікація витрат, елементи витрат, статті калькуляції.

Gorbatyuk MA.
ESSENCE OF EXPENSES OPERATING
ACTIVITIES TREE OPERATIONS
This publication shall be considering the study of the economic substance of costs and their
place in the contemporary economy. The classification of operating expenses in order to provide
sustainable development and full use of the information needs for effective management.
Key words: cost, classification of costs, cost elements, articles costing.

Горбатюк М.А.
СУЩНОСТЬ ЗАТРАТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В публикации подлежат рассмотрению вопросы изучения экономической сущности
затрат и их места в современных условиях хозяйствования. Уточнено классификацию
расходов операционной деятельности с целью обеспечения возможностей рационального
формирования и полного использования для нужд эффективного управления.
Ключевые слова: затраты, классификация расходов, элементы затрат, статьи
калькуляции.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Основним
мотивом діяльності будь-якого підприємства в ринкових умовах є
максимізація прибутку. Отримання найбільшого ефекту з найменшими
витратами, економія природних, трудових, матеріальних і фінансових
ресурсів залежать від того, як підприємство вирішує питання управління
витратами, котре передбачає пошук способів їх зниження. Витрати є
головним фактором, який впливає на обсяг пропозиції.
Горбатюк М.А.
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Для ефективного управління витратами необхідно володіти
інформацією про об’єкти витрат. Основою теоретично обґрунтованого та
практично доцільного управління витратами є визначення їхньої
структури та розробка системи класифікації.
Класифікація витрат має відповідати вимогам зручності
використання. Її необхідно органічно пов’язати з плануванням та аналізом
витрат. Тільки обґрунтовані та раціонально розроблені групування витрат
дають змогу вирішити поставлені завдання деревообробних підприємств в
ринкових умовах.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Досліджуючи проблему класифікації витрат, можна зробити
висновок про відсутність єдності поглядів провідних вітчизняних та
зарубіжних економістів щодо цього питання. Пропозиції щодо
теоретичного та практичного вирішення висвітлені у наукових працях
М.Т.Білухи, Ф.Ф.Бутинця, С.Ф.Голова, З.В.Задорожного, В.Б.Івашкевича,
Є.В.Калюги,
Я.Д.Крупки,
М.В.Кужельного,
В.О.Ластовецького,
Б.М.Литвина, Н.М.Малюги, Л.В.Нападовської, С.О.Ніколаєвої, В.Ф.Палія,
М.С.Пушкаря, В.С.Рудницького, Я.В.Соколова, В.В.Сопка, П.Я.Хомина,
Є.С.Хендріксена, Ч.Т.Хорнгрена, Дж.Фостера.
Цілі статті. Ціллю статті є дослідження сутності та структури
витрат операційної діяльності деревообробних підприємств відповідно до
сучасних вимог системи управління.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Будь-яка
підприємницька діяльність являє собою процес використання необхідних
ресурсів – матеріалів, засобів праці, робочої сили, – які є об’єктами обліку.
Окремим об’єктом бухгалтерського обліку є операційна діяльність,
складовою якої є облік витрат.
Категорія «витрати» широко використовується як у вітчизняній, так
і зарубіжній економічній і нормативно-правовій літературі.
Так, К.Друрі вважає витрати засобами, які витрачені для отримання
доходів. Р.Ентоні та Дж.Ріс вказують, що собівартість (або витрати) є
вираженою в грошах величина ресурсів, використаних для досягнення
певних цілей, тобто витрати визначаються використанням ресурсів, які
мають бути виражені у грошовому вимірнику для конкретної мети.
Німецький економіст Г.Фандель зазначає, що витрати – це затрати
факторів виробництва у вартісному вираженні. К.Макконел, Р.Кемпбелл і
С.Брю висунули думку, що під витратами слід розуміти виплати, які фірма
повинна здійснити, або ті доходи, котрі вона повинна забезпечити
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постачальнику ресурсів для того, щоби відволікти ці ресурси від
використання в альтернативних виробництвах.
А.С. Хендріксен визначає, що витрати – це рух ресурсів, пов’язаний
із використанням та споживанням товарів (послуг) в процесі отримання
доходу, що зменшує прибуток підприємства [7].
Вчені зі США Ч.Хорнгрен і Дж. Фостер до витрат відносять
використанні ресурси або гроші, які потрібно заплатити за товари чи
послуги.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку визначають витрати
як зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань,
результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення,
пов’язаного з виплатами учасникам.
Значно ширше трактують поняття «витрати» українські науковці.
Так В.В. Сопко вважає, що «використані у процесі виробництва різні
речовини та сили природи на виготовлення нового продукту праці
формують поняття затрати. Грошовий вираз суми затрат на виробництво
конкретного продукту визначає поняття собівартість» [5].
За П(С)БО 16 «Витрати» термін «витрати» має таке трактування:
«зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення
зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком
зменшення капіталу за рахунок цього вилучення або розподілення
власниками)» [3].
Згідно з Податковим кодексом України, «витрати – це сума будьяких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської
діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань,
внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником)».
Таке трактування можна назвати економічним, адже витрати
розглядаються як зменшення економічних вигод.
Велике значення в управлінні витратами має класифікація витрат. В
умовах стандартизації обліку вона повинна відповідати прийнятому на
підприємстві методу калькулювання собівартості продукції і надавати
достовірну інформацію, яка необхідна для прийняття управлінських
рішень та складання фінансової звітності. Класифікація витрат повинна
бути важливим елементом системи управління витратами.
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Вивчаючи ознаки та порядок питання класифікації витрат, що їх
описано в економічній літературі, можна зробити висновок про
відсутність єдності поглядів провідних економістів щодо цього питання.
Як стверджує Л.В. Нападовська, «класифікація витрат – це поділ їх
на класи на основі певних загальних ознак об’єктів і закономірностей
зв’язків між ними. Разом з тим, чим більше визначено ознак класифікації,
тим вищий ступінь пізнання об’єктів» [2].
М.Т. Білуха зазначає, що класифікація витрат «...дозволяє керувати
формуванням собівартості перевезень, робіт та послуг під час виконання
виробничого процесу».
В зарубіжній літературі класифікацію витрат викладено в роботі
Дж.К.Шима і Дж.Г.Сигела. Серед них визначено: 1) роль витрат в системі
управління; 2) ступінь їх просліджуваності; 3) час їх дебатування відносно
надходжень від реалізації; 4) динаміка функціональних змін; 5) ступінь їх
усереднення; 6) значимість для планування, контролю та прийняття
рішень.
Отже, групування витрат і їх класифікація повинні відображати
витрати основної діяльності деревообробних підприємств у абсолютній
достовірності, оскільки лише тоді облікова інформація і складена на її
основі звітність будуть надійною базою для аналізу, управління та
планування.
На деревообробних підприємствах здійснюється групування витрат
операційної діяльності відповідно до П(С)БО16 «Витрати» за такими
елементами: матеріальні витати, витрати на оплату праці, відрахування на
соціальні заходи, амортизація основних засобів і нематеріальних активів
та інші операційні витрати.
До елементу «Матеріальні витрати» належать витрати на сировину.
Характерною особливістю деревообробної галузі є використання
сировини. Сировина служить вихідним предметом праці і утворює основу
готової продукції. Сировиною в лісопильному виробництві є пиловник, в
фанерному – кряжі та цураки, в деревно-плитному та целюлознопаперовому виробництвах – технологічна тріска, в столярно-механічних
та меблевих – пиломатеріали, фанера, шпон, деревні плити.
Проблемним питанням для усіх деревообробних підприємств
України, яка є малолісною державою, є комплексне використання
сировини.
Характеризуючи витрати за елементами, доцільно виділити таку
особливість деяких галузей деревообробки як повна залежність
ефективності використання сировини від кваліфікації і добре
організованої праці робітників. Це стосується працівників, які готують
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сировину до подачі, та працівників (фахівців), які працюють з нею.
Враховуючи ці обставини, необхідно встановити залежність виходу
пиломатеріалів від кваліфікації і якості роботи працівників.
Групування витрат за економічними елементами має не лише
наукове, але й велике практичне значення, однак таке групування не дає
можливості розрахувати собівартість окремих об’єктів калькулювання, що
значно ускладнює здійснення контролю й аналізу витрат за їх цільовим
призначенням.
Тому для розкриття цільового призначення витрат та їх зв’язку з
технологічним процесом, одночасно з обліком витрат за економічними
елементами, на деревообробних підприємствах застосовують їх облік за
статтями калькуляції, на основі яких розраховують собівартість продукції.
При визначенні номенклатури калькуляційних статей для
деревообробних підприємств необхідно врахувати:
- організаційно-технологічні особливості галузі;
- призначення витрат та значна їх питома вага, оскільки галузь
належить до матеріаломістких;
- створення належного інформаційного забезпечення для
здійснення управління.
З метою калькулювання собівартості продукції економічні служби
деревообробних підприємств використовують Методичні рекомендації з
формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, які
виокремлюють на деревообробних підприємствах такі статті калькуляції:
сировина; допоміжні і пакувальні матеріали; паливо й енергія на
технологічні цілі; основна заробітна плата; додаткова заробітна плата;
відрахування на соціальне страхування; витрати на утримання й
експлуатацію обладнання; загально виробничі витрати; інші витрати.
З огляду на те, що на досліджуваних підприємствах значними є
транспортні витрати вважаємо, що їх варто виділити в окрему статтю
калькуляції «Транспортно-заготівельні витрати».
Методичні рекомендації повинні бути максимально орієнтовані на
організаційно-технологічні
особливості
процесу
здійснення
деревообробки. Тому значні відмінності у діяльності деревообробних
підприємств порівняно з іншими суб’єктами промисловості вказують на
доцільність внесення змін у зазначений документ.
Враховуючи особливості витрат, що здійснюють структурні
підрозділи деревообробних підприємств за усіма стадіями технологічного
процесу, пропонуємо таку класифікацію операційних витрат за статтями
калькуляції: пилова сировина в лісопильному виробництві; сировина і
матеріали в інших виробництвах; зворотні відходи (вираховуються);
транспортування сировини; паливо та енергія на технологічні цілі;
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основна заробітна плата основних виробничих робітників; додаткова
заробітна плата основних виробничих робітників; відрахування на
соціальні заходи; витрати пов’язані з підготовкою та освоєнням
виробництва; відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв
цільового призначення; витрати на утримання і експлуатацію
устаткування; загально виробничі витрати; загальногосподарські витрати;
втрати внаслідок технічно-неминучого браку; інші виробничі втрати;
позавиробничі витрати.
Висновки. Узагальнення результатів дослідження щодо сутності
витрат операційної діяльності деревообробних підприємств дозволило
зробити певні висновки:
- витрати виступають показником господарської діяльності
підприємства;
- існуюча класифікація витрат не повністю відповідає вимогам
ринкової економіки;
- запропоновано класифікацію витрат за статтями калькуляції.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION
OF «PROFIT MARGIN»
The article reviews existing approaches to defining the basic concepts used if the
application of marginal analysis approach in the system «CVP», and demonstrated no principled
difference between them.
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Гордеева Т.А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОНЯТИЯ «МАРЖИНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ»
В статье рассмотрены существующие подходы к определению базовых понятий,
используемых при применении маржинального подхода в системе анализа «CVP», и
продемонстрировано отсутствие принципиальной разницы между ними.
Ключевые слова: система анализа «CVP», валовая маржа, маржинальная прибыль,
контрибуция.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
економічної нестабільності підприємства задля забезпечення ефективності
своєї діяльності потребують нових підходів до управління. Основна
операційна діяльність, як генератор прибутку підприємства, підлягає
комплексному аналізу, результатом проведення якого є одержання
інформації про ефективність діяльності підприємства. Особливого
вивчення потребує сукупність витрат операційної діяльності з метою
виявлення резервів їх скорочення.
Важливу роль в обґрунтуванні управлінських рішень щодо
операційної діяльності підприємства може відігравати маржинальний
аналіз, методика якого ґрунтується на вивченні співвідношення між
трьома групами базових економічних показників – витрати, обсяг
виробництва (реалізації) продукції, прибуток – та прогнозуванні величини
кожного з них за умови, що існують достовірні дані щодо величини
інших. В основу даної методики покладено поділ витрат залежно від зміни
обсягу виробництва підприємством на змінні (пропорційні) та постійні
(непропорційні) та використання такої категорії як маржа покриття.
Маржа покриття – це виручка мінус змінні витрати [1].
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І саме тут ми стикаємось із наявністю розбіжностей у трактуванні
понять, які використовуються в контексті маржинального аналізу. Поряд
із маржею покриття доволі розповсюдженими є такі терміни як
маржинальний дохід, валова маржа, маржинальний прибуток, величина
покриття. Тому зауважуючи, що початковим етапом кожного
дослідження, яке проводиться з метою удосконалення теоретичних
положень або розробки практичних рекомендацій, є концептуалізація
понятійного апарату, нами було розглянуто літературні джерела,
присвячені зазначеній тематиці.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Серед вчених-економістів, що займались питаннями
маржинального аналізу в тому чи іншому контексті, можна назвати таких,
як: Бланк І.А., Зуділін А.П., Ковальов В.В., Орлов О.О.,Стоянова О.С.,
Чумаченко Н.Г., Шеремет А.Д, Бернстайн Л.А., Друрі К., Фольмут Х.,
Хорнгрен Ч., Шанк Дж. та інших.
Цілі статті: розглянути існуючі підходи до визначення базових
понять, що використовуються за умови застосування маржинального
підходу в системі аналізу «CVP», продемонструвати відсутність
принципової різниці між ними.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сам термін маржа
(англ. margin від фр. marge від лат. margo край, межа, границя) – термін,
що застосовується у торговельній, біржовій, страховій та банківській
діяльності для позначення різниці між цінами товарів, курсами цінних
паперів, ставками відсотку тощо. Тому у такому своєму трактуванні цей
термін не має прямого стосунку до розуміння економічного змісту даного
показника. На виробництві ж термін «маржа» нерідко застосовується для
позначення різниці між собівартістю та ціною реалізації продукції чи
послуги.
З метою уточнення сутності поняття «маржинальний прибуток» та
інших, що використовують у сфері маржинального аналізу, та виявлення
різниці поглядів щодо його трактування ми звернулись в першу чергу до
економічних словників та праць з економічної теорії.
Тут маржинальний прибуток здебільшого пояснюється як «зміна
загального доходу (виручки), яка виникає в результаті продажу додаткової
одиниці виробленої продукції» [2, c. 309].
На противагу такому підходу значне коло науковців, серед яких
можна назвати Зуділіна А.П. [3], Ковальова В.В. [4], Чумаченка Н.Г [5],
під маржинальним доходом (прибутком) розуміють різницю між
виручкою та змінними витратами.
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Таке ж визначення притаманне і поняттю «маржинальний
прибуток» в роботі І.А.Бланка «Управление прибылью»: «маржинальний
прибуток (marginal profit; contribution) – один з найважливіших показників,
що використовується в системі аналізу «CVP» та являє собою різницю
між сумою чистого доходу від реалізації продукції та сумою змінних
витрат» [6, с. 409], також ним виокремлюється таке поняття як «валова
маржа».
Валова маржа – це різниця між виручкою від реалізації продукції та
змінними витратами. Це розрахунковий показник, який сам по собі не
характеризує фінансовий стан підприємства, проте використовується для
розрахунку ряду інших показників. Співвідношення валової маржі та
виручки від реалізації продукції носить назву коефіцієнт валової маржі [7].
Однак вже у науковому доробку О.С.Стоянової та К.В.Бикової
згадана «валова маржа» прирівнюється до визначення понять
«маржинальний дохід» та «маржинальний прибуток» [8].
Однак відповідно до Ч.Г.Хорнгрена на відміну від маржинального
доходу «валова маржа, або валовий прибуток, розраховується як різниця
між виручкою та виробничою собівартістю реалізованої продукції, яка
включає і постійні накладні виробничі витрати» [9, с. 52].
Крім зазначених термінів, синонімічними до поняття маржинальний
прибуток можуть виступати такі, як: валовий прибуток – різниця між
виручкою та змінними витратами [10, с. 281], сума покриття – різниця між
виручкою та змінними витратами, а також певною частиною постійних
витрат [11, с. 71–72] та контрибуція, що обраховується знову ж таки як
різниця між виручкою і змінними витратами [12]. Отже, можемо особливо
наголосити на тому, що всі вони обраховуються як різниця між виручкою
та змінними витратами, тобто іде множення понять без наявності суттєвих
відмінностей між ними.
Отже, як ми побачили, термін «маржинальний прибуток» – від
англ.marginal revenue – використовується в двох значеннях:
- граничний прибуток – додатковий прибуток, що надходить від
продажу додаткової одиниці продукції;
- прибуток, що отриманий від реалізації після відшкодування
змінних витрат. В цьому випадку маржинальний прибуток виступає в
якості джерела покриття постійних витрат та утворення прибутку.
Така варіативність до певної міри зумовлена багатозначністю
англійського терміна marginal:
- граничний, тобто той, що знаходиться на границі, на межі
загальноприйнятого, звідси походять поняття «маргінал», «маргінальний»;
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- зміна, різниця, звідси походить поняття «маржа» як різниця
процентних ставок та інших показників [13].
Маржиналізм (від фр.marginal – граничний) – це відома економічна
школа, яка використовує методологічний принцип граничних величин під
час аналізу економічних явищ (гранична корисність, гранична
продуктивність, граничні витрати тощо). Співставлення граничної
виручки з граничними витратами використовується для розв’язання
завдань максимізації прибутку від діяльності підприємства. Різниця між
граничною виручкою та граничними витратами демонструє, наскільки
збільшиться прибуток від реалізації додаткової одиниці продукції. Приріст
маржинального прибутку кількісно дорівнює приросту прибутку та
повністю співпадає із різницею між граничною виручкою та граничними
витратами [14].
Загальною ознакою для всіх визначень маржинального доходу є те,
що виручка співвідноситься з неповною собівартістю, до якої включені
лише змінні (прямі) витрати, величина яких змінюється із зміною обсягу
виробництва. Таке порівняння дає можливість здійснити аналіз рівня
маржинального доходу з метою прийняття управлінських рішень в
подальшому.
Крім того, що маржинальний аналіз зосереджує увагу на
вирахуванні суми маржинального прибутку та прогнозуванні на цій основі
точки беззбитковості, не менш важливим для управління операційною
діяльністю підприємства є розрахунок питомого маржинального
прибутку. Для цілей формування прибуткового асортименту слід
розраховувати маржинальний прибуток по кожному виду продукції з
метою визначення її вкладу в загальну суму маржинального прибутку, а
зрештою і прибутку підприємства.
В цьому контексті слід відмітити підхід Х.Фольмута, який визначає
такі види маржинального прибутку залежно від рівнів витрат [11, с. 71]:
- за окремими одиницями продукції;
- за видами продукції;
- за місцями виникнення;
- за підрозділами;
- по підприємству в цілому.
Пропонується за основу градації брати об’єкт маржинального
прибутку, в даному випадку господарську операцію, що пов’язана із
витратами на її проведення та одержанням виручки. Такий підхід в
повному обсязі охоплює суттєві ознаки поняття «маржинальний
прибуток» та дозволяє виявити та обрахувати сукупний маржинальний
прибуток підприємства.
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За результатами проведеного аналізу ми бачимо, що наукове
трактування вищенаведених визначень можна звести до поняття
«маржинальний прибуток», який обраховується як різниця між виручкою
та змінними витратами.
Висновки. Отже, здійснивши дослідження підходів до трактування
поняття «маржинальний прибуток», ми побачили наявність різних думок
щодо його визначення, яка вимагає уточнення його сутності та
концептуалізації з метою розкриття даної економічної категорії.
Для потреб управління саме основною операційною діяльністю
промислових підприємств ми пристаємо до думки тих науковців, які
визначають маржинальний прибуток як різницю між виручкою (доходом
від реалізації) та змінними (прямими) витратами на виробництво
продукції. Проте якщо говорити про маржинальний прибуток в контексті
всієї діяльності підприємства, то дане визначення потребує
доопрацювання в подальших дослідженнях.
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В УКРАИНЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье охарактеризованы основные направления влияния налогового
регулирования на развитие экономики, предложены пути совершенствования налоговой
системы.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Одним із
важливих чинників економічного зростання країни є ефективна податкова
система. Держава за допомогою податків здійснює вплив на економічну
систему країни, отримуючи відповідну суму податкових платежів і
забезпечуючи ті економічні ефекти, які обумовлені впливом податків
(зростання обсягів виробництва, збільшення капіталовкладень, зростання
норм прибутку).
Удосконалення системи оподаткування в різних країнах іде шляхом
посилення стимулюючого впливу податків на економіку. Наприкінці
Гордієнко Є.С., Коханевич Е.М.
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ХХст. функції системи оподаткування були спрямовані на вирішення
таких глобальних завдань, як збільшення дохідної частини державних
бюджетів, забезпечення стабільного зростання мікроекономічних
показників стимулювання економічного розвитку. В основах світового
податкового законодавства для країн, що розвиваються, надається
перевага таким податкам, як мито, акцизний податок, ПДВ, податок на
прибуток, використовуються соціальні пільги та виплати, відбувається
зменшення ставок прибуткового податку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Можна без перебільшення сказати, що, з одного боку, податки
– це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її можливостей у
світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури,
гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту
народу. Проблеми податкового регулювання в Україні у своїх працях
освітлює багато економічних діячів, зокрема: П.Гега, В.Федосова,
В.Федоров, В.Опарін, Ю.Козак, Н.Петренко, Н.Рубана, І.БСтефанюка та
інші. Однак слід відмітити, що науково-теоретичне розроблення шляхів
вирішення колізій у податковій системі України потребує подальшого
опрацювання.
Цілі статті. Метою статті є визначення сучасних проблем
податкового регулювання України та запровадження шляхів їх вирішення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У процесі переходу
економіки України на ринкові умови господарювання постає складна
проблема вдосконалення відносин між державою та платниками податків.
Це пояснюється тим, що сутність, мета підприємництва, а також
економічна основа суспільства перейшли на інший рівень. Податки
повинні слугувати не тільки джерелом отримання доходів бюджету, а й
виступати найважливішим інструментом податкового регулювання
економіки. Крім того, на сьогоднішній день зростає відповідальність за
соціально-економічні наслідки прийнятих управлінських рішень у сфері
оподаткування [5].
Податкове регулювання – цілеспрямований вплив держави на
учасників економічних відносин шляхом використання засобів та
інструментів податкової політики. В основу використання оподаткування
як одного з найважливіших важелів економічної політики держави
покладено властиву податкам і системі оподаткування в цілому регулювальну функцію [2].
Серед важливих завдань, які можна вирішити за допомогою
податкового регулювання, виділяють такі [3]:
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- регулювання попиту та пропозиції;
- вплив на темпи інфляції;
- формування раціональної галузевої структури;
- стимулювання інвестиційних процесів;
- підтримка інноваційної діяльності;
- збільшення обсягів діяльності й розвиток конкурентного
середовища;
- стимулювання раціонального використання ресурсів;
- стримування зростання обсягів виробництва товарів.
Процес оптимізації податкових ставок складний і починається з
оптимізації державних витрат, встановлення співвідношення з
можливостями реальної економіки. При визначенні загального валового
продукту та державного бюджету враховують різні чинники (дефіцит
бюджету, інфляцію, грошову готівку та її кількість тощо).
Податкове регулювання виконує не тільки поточні завдання, а може
брати участь у майбутньому плануванні як окремих податків, так і цілих
напрямів діяльності. Однією з найважливіших проблем для економіки
України є розширення інвестиційної діяльності та залучення інвестицій зза кордону. Для цього потрібно створити відповідний інвестиційний
клімат, і насамперед податковий.
Податкова система є одним з основних елементів державної
економічної політики. Здійснюючи прямий перерозподіл результатів
економічної діяльності, податкова політика безпосередньо впливає на
основні пропорції економічного розвитку. Її формування та реалізація
виступають однією з основних функцій держави в умовах ринку.
Функціонування тіньової економіки поряд з легальною призвело до
суттєвого скорочення в структурі доходів бюджету частки податкових
надходжень, що поставило під загрозу виконання важливих державних
програм [4].
Сьогодні найперспективніший напрям розширення доходів –
залучення тіньових оборотів до сфери легального бізнесу. Але всі
намагання вирішити цю проблему, зокрема й за рахунок удосконалення
системи оподаткування, упорядкування пільг, посилення контрольних
функцій за збором податків, не дали очікуваних результатів. Тіньова
економіка все ще займає провідні позиції [3].
Значний податковий тягар гальмує економічне зростання в Україні,
перешкоджає розвитку інвестиційних процесів, послаблює конкурентоспроможність українських підприємств. Податкова система «карає»
суб’єктів, які здійснюють вкладення в економічний розвиток. Між тим
зниження податкових ставок містить у собі загрозу скорочення
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бюджетних надходжень, що може призвести до порушення виконання
державою покладених на неї функцій, зокрема – у соціальній сфері.
Податкова реформа має вирішувати зазначену суперечність, забезпечити
раціональний баланс між фіскальною та регулюючою функціями податків
в Україні, підпорядкованість податкової політики стратегічним завданням
довгострокового економічного зростання та якісної структурної
перебудови національної економіки [5].
Як відомо, з 1 січня 2012 р. набули чинності зміни до Податкового
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, введені Законом
№4014–VI. За всі роки незалежності України Верховна Рада, інші суб’єкти
законодавчої ініціативи запровадили, на жаль, стільки різного роду
податків, зборів, обов’язкових платежів і т.д.(більше 150-ти), що простому
підприємцю важко в них розібратися без кваліфікованої допомоги. У
зв’язку з цим, певною віддушиною у загальному податковому тиску на
підприємства, слід вважати можливість обрання ними спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності, передбаченої Податковим кодексом
України. У 2012 р. «спрощенці» будуть «грати» із державою за новими
«податковими правилами», які, до речі, не змінювалися протягом 12–ти
років. Ці «правила» передбачені Законом України №4014–VI «Про
внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів
України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від
4 листопада 2011 р. Цей Закон, №4014–VI, врахував частину пропозицій,
що були надані Радою підприємців для вдосконалення спрощеної системи
оподаткування. І хоча нову спрощену систему оподаткування теж не
можна вважати досконалою, проте вона є результатом компромісних
рішень, досягнутих між суспільством і владою [1]. З метою стимулювання
підприємницької діяльності в Україні прийнято такі зміни:
- підвищено граничний обсяг доходу, за яким можливе
застосування спрощеної системи оподаткування (для фізичних осіб – з
500 тис. грн до 3 млн грн, для юридичних осіб – з 1 млн до 5 млн грн);
- впроваджено відсоткову ставку єдиного податку: 3% від доходу
для фізичних осіб з обсягом доходу до 3 млн грн за умови сплати ПДВ, 5%
від доходу – без сплати ПДВ;
- надано фізичним особам – платникам єдиного податку право
реєструватися платниками ПДВ;
- скасовано 50% надбавку, що застосовувалася до фіксованих
ставок єдиного податку за кожного найманого працівника;
Також необхідно звернути увагу на те, що з цього року спрощено
сам механізм процедури звітності та обліку, який раніше не відповідав
концепції спрощеної системи оподаткування.
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Центральний орган державної податкової служби встановлює
порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів
неприбуткових організацій та вирішує питання про виключення
організацій із Реєстру неприбуткових організацій та установ і
оподаткування їх доходів [4].
Відмітимо, що з 2012 р. було прийнято ряд змін, щодо спрощеної
системи, відповідно до Закону №4014–VI від від 4 листопада 2011 р., а
саме:
- скасувати щорічне оформлення свідоцтва платника єдиного
податку;
- скасувати авансові внески для платників єдиного податку, які
сплачують податок за відсотковими ставками. Податок сплачуватиметься
за даними декларації (відповідно до раніше діючого законодавства –
щомісяця авансовими внесками);
- встановити річний звітний період для фізичних осіб з незначним
обсягом доходу (до 150 тис. грн);
- надати право фізичним особам, які не використовують працю
найманих осіб, не сплачувати єдиний податок на час відпустки протягом
календарного місяця, а також хвороби, підтвердженої лікарняним
листком, якщо вона триває календарний місяць і більше;
- встановити для фізичних осіб – платників єдиного податку (за
винятком тих, які є платниками ПДВ) обов’язок щодо ведення книги
обліку доходів (без обліку витрат).
Зважаючи на те, що існуюча система оподаткування малого бізнесу
стала активно використовуватися для мінімізації податкових зобов’язань,
внаслідок чого порушуються інтереси найманих працівників та учасників
податкового процесу, до законодавства внесено такі зміни [6]:
- подання платниками податку на прибуток переліку доходів та
витрат у розрізі контрагентів – платників єдиного податку;
- встановлення вимог для фізичних осіб, які сплачують податок за
фіксованими ставками, щодо надання послуг тільки населенню та
платникам єдиного податку;
- встановлення підвищених ставок єдиного податку за порушення
умов застосування спрощеної системи оподаткування;
- анулювання свідоцтва платника єдиного податку у разі
встановлення порушень.
Відповідно до нового Податкового кодексу з 1 квітня 2012 р.
практично знищується галузь підприємництва та підприємці, що
перебувають на єдиному податку. Згідно з підрозділом 8 розділу ХХ
Податкового Кодексу України, фізичні особи, платники єдиного податку
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не можуть бути платниками податку на додану вартість. Ця норма значно
обмежує діяльність підприємців, що працюють на спрощеній системі
оподаткування. Застосування цієї норми призводить до того, що
підприємства на загальній системі оподаткування не бажають
співпрацювати з таким підприємством. Крім того, норма змушує
підприємців замислюватись, чи залишатися суб’єктом господарювання, чи
ліквідовуватись, оскільки перехід на загальну систему оподаткування є
збитковим для фізичної особи підприємця, суттєво збільшує податкове
навантаження та витрати на ведення бухгалтерського обліку [1].
Висновки. Таким чином, широке використання заходів
податкового регулювання може призводити до викривлення дії ринкових
механізмів, створення нерівних умов конкуренції та невиправданих
переваг для окремих платників. Тому вони повинні бути рівними по
відношенню до всіх суб’єктів господарювання. Отже, дослідження
сучасного стану податкової системи свідчить, що на сьогодні
залишаються відкритими питання переорієнтації чинної податкової
системи на стимулювання процесів соціально-економічного розвитку
країни, вирішення яких може стати кроком до підвищення
конкурентоспроможності держави і сприяти розвитку економіки України.
Державні контрольні органи повинні запобігти тінізації і криміналізації
національної економіки шляхом проведення упереджувальних заходів при
здійсненні контролю за сплатою податків і зборів, тобто вони повинні
здійснювати своєчасний аналіз грошових потоків, товарної маси, обсягу
наданих послуг та фінансового стану суб’єктів підприємницької
діяльності. Також необхідно досягти прозорості фінансової, податкової та
статистичної звітності. Це надасть можливість аналізувати бюджетні
надходження за поточний період і прогнозувати їх на майбутнє.
1.Податковий кодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – №13–14,
ст.112) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
2.Г.Нагорняк. Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення /
Г.Нагорняк, Ю.Вовк // Галицький економічний вісник. – 2010. – №2(27). – С. 140–152
(фінансово-кредитне забезпечення діяльності господарюючих суб’єктів).
3.Іванов Ю.Б. Світові тенденції антикризового податкового регулювання / Ю.Б. Іванов //
Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2010. –
№1(48). – С. 10–15.
4.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.info-works.com.ua/kursovi/
ekonomika_pidpriemstva/1192.html
5.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Table/Jalilo22/001.htm
6.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ogo.ua/articles/view/2012-0111/31647.html
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ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВЫХ РАСХОДОВ
Рассмотрен процесс управления маркетинговыми затратами на предприятии.
Проведено идентификацию маркетинговых расходов, теоретическое обоснование и
усовершенствование методологических основ определения маркетинговых затрат.
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идентификация маркетинговых затрат.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Спад
виробництва, умови жорсткої конкуренції та зростання витрат
виробництва обумовлює потребу відродження економіки, однією з основ
якої є налагодження маркетингової діяльності. В цьому контексті
управління витратами, а саме витратами на маркетинг є важливим
питанням для підприємств, навіть на крупних підприємствах і корпораціях
частка витрат на маркетинг має перевищувати 40% сукупних витрат їх
діяльності. На сьогодні існує велика кількість праць присвячена
управлінню виробничими витратами [2; 6], лише незначна їх кількість
досліджує маркетингові витрати [8; 9]. Така ситуація визначається тим, що
сфера маркетингової діяльності виокремилась достатньо нещодавно, до
Гофербер Ю.В.
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того ж в умовах нестабільності і браку коштів підприємства та зниження
попиту на продукцію на ринку постає з новою актуальністю потреба в
удосконаленні методологічних засад управління маркетинговими
витратами, з точки зору їх раціоналізації та підвищення ефективності.
Визначені причини та оцінені наслідки фінансово-економічної кризи є
додатковим аргументом на користь детального дослідження даного
сегменту діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблема дослідження маркетингових витрат досліджувалась
достатньо давно. Серед дослідників найбільший внесок у розвиток обраної
тематики зробили такі вчені і фахівці: Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен та
П.Доль, серед вітчизняних вчених дослідження були здійснені Г. Багіевим,
А. Дуровичем та Б. Соловйовим, втім досить поверхнево, проте це не
свідчить про повну їх відсутність, на даний момент вони складають лише
загальну картину і потребують подальших досліджень.
Цілі статті: розглянути процес управління маркетинговими
витратами на підприємстві; провести ідентифікацію маркетингових
витрат; теоретично обґрунтувати і удосконалити методологічні засади
визначення маркетингових витрат.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Незважаючи на
значний науковий внесок у цьому питанні, на нашу думку, варто було б
зосередити увагу на деяких важливих аспектах, що відіграють принципову
роль у розбудові маркетингової діяльності підприємства та залишаються
дискусійними і потребують подальших досліджень. Зокрема, це питання
визначення і класифікації маркетингових витрат. Останнє полягає в
детальному дослідженні всіх складових та ідентифікації поглядів на
визначення маркетингових витрат. Зважаючи на все сказане, метою статті
є визначення сутності маркетингових витрат та вивчення особливостей
розрахунку, теоретичне обґрунтування і удосконалення методологічних
засад визначення маркетингових витрат.
В сучасних ринкових умовах підприємства витрачають значні
кошти на маркетинг, який, безперечно, має свої переваги в якості
доступних незлічених інструментів, які допомагають в проведенні аналізу
даних за основними результатами роботи підприємств, в той же час вони
стикаються з проблемами оптимізації і раціоналізації понесених витрат на
маркетингові заходи. У теоретичному плані відсутній єдиний чіткий і
прозорий підхід в трактуванні класифікації цих витрат, тому на практиці
існує проблема в ідентифікації та обліку маркетингових витрат.
Як показують дослідження, витрати на маркетингову діяльність
торговельних підприємств складають 20-39 % (2005 р. – 35,2%; 2006 р. –
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38,2%; 2007 р. – 30,4%; 2008 р. – 37,8%; 2009 р. – 23,1%; 2010 р. – 20,8%)
від загального розміру понесених витрат підприємством, що є досить
негативним явищем, але в той же час аналізуючи динаміку зміни по роках
прослідковується тенденція до зменшення, однією з причини якої є
свідчення зацікавленості керівництва в проведенні ефективного і
доцільного маркетингу. Основними статтями витрат на маркетингову
діяльність підприємства є такі витрати, як витрати на проведення акційних
заходів (66,58% від загального обсягу маркетингових витрат), витрати на
заходи щодо розвитку роздрібного продажу продукції (6,18%), витрати на
рекламу (21,06%), витрати на виплату бонусів по акціях (6,18%). Отож, на
сьогодні підприємства гостро відчувають потребу в маркетингу, але в той
же час нераціонально здійснюють вкладання коштів у вищезазначену
сферу. Причиною цього є:
– складність оцінки ефективності і результативності вкладень в
маркетинг;
– брак уявлення стосовно бачення маркетингової діяльності на
підприємстві, а отже, і визначення маркетингових витрат відповідно;
– відсутність розуміння специфіки маркетингових витрат.
Таким чином, дані дослідження свідчать про необхідність
запровадження ефективної методики удосконалення маркетингової
діяльності з метою визначення повноти реалізації маркетингового
інструментарію й зниження рівня ризику системи маркетингової
діяльності. Розвиток методів управління маркетинговими витратами може
сприяти підвищенню не лише маркетингової діяльності, але і загальній
результативності підприємств.
Досить важливим кроком у вирішені вищенаведених проблем є
ідентифікації маркетингових витрат, а саме обліку їх через визначення
різних категорій витрат, так зарубіжний досвід відносить до такого роду
витрат (Р.Л. Бріттайном):
– витрати на рекламу;
– просування продажу;
– зв’язки з громадськістю;
– навчання споживачів та розвиток і дослідження ринку;
– витрати продажу (заробітна плата торговельних представників,
утримання місць продажу та ін.);
– цінові знижки.
В той час, як транспортування, упакування, завантаження і
кредитування, дослідження ринку були віднесені до витрат
розповсюдження (збут). Недоліком даного підходу є пряма залежність від
індивідуального підходу в розумінні і класифікації витрат, а також
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трактування маркетингу з вузького боку, оскільки витрати трактуються як
витрати на просування.
Співставлення обсягів прибутку і маркетингових витрат
торговельних підприємств Київської обл. представлено на рис. 1.

Рис. 1. Співставлення обсягів прибутку і маркетингових витрат
торговельних підприємств Київської обл. *
* Alt educating business
Тому пріоритетною стала на сьогодні концепція визначення і оцінки
витрат з точки зору управлінського обліку, яка характеризується спробою
обґрунтування прийняття рішень щодо розподілу фінансових засобів,
призначених на маркетинг. При цьому проводиться:
- аналіз витрат з бухгалтерської сторони – характеризується
відносно високим рівнем гнучкості рішень при визначенні розміру
маркетингових витрат;
- маркетингові витрати, які в результаті збільшують ринкову
вартість підприємства – витрати в цьому контексті розглядаються як засіб
впливу на збільшення ринкової вартості підприємства;
- маркетингові витрати, як маркетингові інвестиції – дана концепція
найбільш повно характеризує вітчизняний підхід вчених [1], які
стверджують, що маркетингові служби мають дотримуватися тих самих
принципів інвестування, що і фінансові або інші підрозділи. Тоді легше
будуть сприйматися маркетингові і фінансові завдання, об’єктивніше
оцінюватимуться сильні і слабкі сторони підприємства, простіше
управляти ризиками і відстежувати результат маркетингової діяльності,
що є в свою чергу свідченням перспективи розвитку даної проблеми.
Слід додати, що, крім більш розвиненого рівня аналізу питання
маркетингових витрат, їх сутність на цьому етапі дискусії лишилися на
рівні загальних поділів і прикладних класифікацій, що з практичної точки
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зору не дає можливості безпосереднього використання у виробничогосподарській діяльності. Тобто, беручи до уваги нову перспективу, яка
виникає зі зміни сприймання ролі маркетингу, можна все ж зробити
висновок про схильність авторів вважати вихідним пунктом аналізу
маркетингових витрат у контексті часу вимогу трактування їх не як
витрат, а як розходів, які створюють маркетингові засоби, що протягом
тривалого періоду збільшують ринкову вартість підприємства. На нашу
думку, найбільш доцільним є визначення маркетингових витрат як
грошового вираження маркетингових заходів виробника чи
дистриб’ютора на збут продукції та його стимулювання, зокрема на
рекламу, просування продукції на ринок, проведення маркетингових
досліджень, витрати на розробку концепцій нового товару й т.д.
На сьогоднішній день важливим є згрупувати маркетингові витрати
у відношенні до витрат підприємства за ознакою рівня їх управління, а
саме планування і контролю:
- основні витрати, складають основний бюджет підприємства і
безпосередньо стосуються його діяльності;
- витрати на проведення окремих заходів – зовнішні затрати, але
можливі і внутрішні, наприклад залучення додаткових фахівців;
- допоміжні витрати – складають допоміжний бюджет підприємства,
витрати до яких належать внутрішні витрати, наприклад витрати
організаційної структури, та частково зовнішні, що пов’язані із діяльністю
декількох компаній.
Таке групування дозволить планувати і контролювати їх на одразу
на двох рівнях – макрорівні (окремого маркетингового заходу) та
макрорівні (на рівні маркетингової діяльності підприємства), що, в свою
чергу, дозволяє глибино визначити корені можливих проблем по
перевитратах або причин недосягнення максимальних результатів у разі
проведення ефективних маркетингових компаній. Тому на перший план
слід висунути оцінку маркетингових витрат, саме доцільність та
правильність застосування якої спричиняють ряд проблем при визначенні
маркетингових витрат. Для оцінки ефективності маркетингових витрати
слід виділити такі характеристики:
а) торгова ефективність – для розрахунку показника ефективності
залучаються витрати на здійснення маркетингових заходів;
б) комунікаційна ефективність – для розрахунку показника
ефективності залучаються витрати на здійснення маркетингових заходів;
в) економічна ефективність – зміна прибутковості до зміни
маркетингових витрат до та після проведення маркетингових заходів,
також тут важливим аспектом є врахування майбутнього економічного
ефекту, а не тільки розрахунок витрат.
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Виділені нами види ефективності не вичерпують всієї гами
аналітичних досліджень, пов’язаних з управлінням маркетинговою
діяльністю. Показники першої групи враховують поведінкову реакцію
споживачів, другої – сприймання, формування установки комунікаційної
реакції споживачів. Показник економічної ефективності розраховується з
2007 р. та рекомендується переважно закордонними вченими [3; 10]. Цей
показник певною мірою об’єднує попередні, має значно чіткіше
окреслення понять «прибутку» та «витрат», при цьому дає можливість
врахувати майбутні економічні результати і витрати. Тому, враховуючи
економічно складну ситуацію, ми вважаємо за доцільне відбір за
допомогою додаткових інструментів найефективніших маркетингових
заходів в умовах обмежених коштів [4].
До того ж, слід відзначити, що маркетинг в цивілізованому світі є
головною рушійною силою підприємства, а саме продажів товарів, проте
вітчизняні контролюючі органи мають негативне ставлення до таких
послуг і тим самим понесеним у цьому зв’язку витрат. Це доводить
існуюча судова практика свідчить про те, що податкові органи
упереджено ставляться до маркетингових витрат і аналогічних послуг не
об’єктивно і різнопланово трактують їх. В першу чергу така ситуація
склалася через недосконалість законодавства. Якщо до вступу в дію
Податкового кодексу витрати на маркетинг відображаються у складі
валових витрат лише у разі, якщо вони відповідають витратам на
передпродажні та рекламні заходи (п. 5.4.4 Закону України «Про
оподаткування прибутку підприємств») то за чинного Податкового
кодексу маркетингові витрати зазначені в складі витрат на збут, які
включають витрати, пов’язані з реалізацією товарів, виконанням робіт,
наданням послуг (п. 138.10.3), а саме як витрати на рекламу та
дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку товарів.
Одночасно працівники податкових служб вимагають оформлення
відповідних документів, які підтверджують включення маркетингових
витрат до витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта
оподаткування, а саме:
– документи, що підтверджують факт отримання маркетингових
послуг від іншої особи;
– документи, що підтверджують зв’язок понесених витрат із
господарською діяльністю платника податку.
Таким чином, до витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта
оподаткування, включаються витрати на оплату маркетингових та
рекламних послуг, зокрема, послуг з визначення обсягів продажів
продукції; визначення залишків продукції; визначення відносної динаміки
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продажів продукції; визначення середньоденних продажів продукції. На
нашу думку, така позиція є досить суперечною, до того ж відсутність
понять «валових» доходів і «валових» витрат в новому Податковому
кодексі, а наявність лише просто доходів і витрат є відносним і складним
для сприймання більшістю підприємств, щоб розрізняти витрати і доходи,
бухгалтери мають умовно поділяти їх на бухгалтерські та податкові.
Проте за такої ситуації не можна ставити знак рівності між визнанням
доходів і витрат у бухгалтерському обліку і податковому законодавстві.
Тому ми вважаємо доречним говорити про недосконалість чинного
законодавства і вирішення даної проблеми вбачаємо в приведенні його у
відповідність один з одному, тоді функціонування підприємств та
роз’яснення основних принципів діяльності в економіко-правовому
середовищі будуть доступні та зрозумілі. Наприклад, найбільш доцільним
з нашої точки зору є необхідність в визначенні конкретної класифікації
маркетингових витрат і чіткого визначення, які маркетингові витрати
мають бути віднесені до складу витрат, що враховуються при обчисленні
об’єкта оподаткування, як транспортні витрати; витрати на отримання
необхідної інформації; вартість матеріалів і обладнання; витрати на
підготовку майданчика; будівництво; податки; витрати на подолання
адміністративних бар’єрів, витрати на оплату маркетингових та рекламних
послуг та інше, що виключить незрозумілість з боку підприємств,
неправильність трактувань і можливості двозначних пояснень з боку
контролюючих органів.
Висновки. Отже, зростаюче значення маркетингу в діяльності
підприємств та управління ним визначає актуальність дослідження даної
сфери в цілому і зокрема витрат на неї. У зв’язку з зазначеним існує
необхідність в подальших вдосконаленнях економічного механізму
управління маркетинговими витратами з метою підвищення
конкурентоспроможності продукції, розробки управлінських рішень,
пов’язаних з раціональним витрачанням коштів на маркетингову
діяльність конкретного суб’єкта господарювання [8]. Отже, проведене в
роботі дослідження ідентифікації маркетингових витрат, визначення їх
сутності та показників оцінки дало змогу теоретично обґрунтувати та
вдосконалити методологічні засади формування уявлення про
продуктивний маркетинг на підприємстві. Практичне значення отриманих
результатів полягає у підвищенні якості оцінки ефективності
маркетингових витрат.
Узагальнюючи сказане, питання визначення і ідентифікації
маркетингових залишається досить дискусійним і потребує подальших
досліджень, глибокого вивчення основ і впровадження результатів на
практиці.
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INTEGRATION OF UKRAINE IS WITH EUROPE ON FOUNDATION
OF EAST PARTNERSHIP
Ukraine is one of the most states of Europe relatively demographic and territorial. Ukraine
is now the important partner of the European union, as abuts directly upon its members: By Poland
and Slovakia. Integration of Ukraine in the different European structures is visible from many years
and is a fact, as takes part it in such initiatives as: Synergy of Cherrnomorska, whether East
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Грегор Заяц
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ З ЄВРОПОЮ НА ПІДСТАВІ СХІДНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Україна є однією з найбільших держав Європи відносно демографічним і
територіальним. Україна є тепер важливим напарником Європейського союзу, оскільки
граничить безпосередньо з її членами: Польщею і Словаччиною. Інтеграція України в
різних європейських структурах видима від багатьох років і є фактом, оскільки бере участь
вона в таких ініціативах як: Синергія Чоррноморська, чи Східне Партнерство.
Ключові слова: інтеграція, Європейський союз, партнерство.

Ukraina jest jednym z największych państw Europy pod względem
ludnościowym i terytorialnym. Ukraina jest obecnie ważnym partnerem Unii
Europejskiej, gdyż graniczy bezpośrednio z jej członkami: Polską i Słowacją.
Integracja Ukrainy w różnych strukturach europejskich jest widoczna od wielu
lat i jest faktem, gdyż uczestniczy ona w takich inicjatywach jak: Synergia
Czarnomorska, czy Partnerstwo Wschodnie. To drugie jest szczególnie istotne,
gdyż umożliwia Ukrainie znaczący rozwój gospodarczy i społeczny. Dzięki tej
inicjatywie Ukraina ma perspektywę przyszłego członkowstwa w Unii
Europejskiej. Jest to proces długotrwały, ale umożliwia przeprowadzenie
Ukrainie niezbędnych reform oraz stwarza możliwości polepszenia jej
wizerunku w regionie.
1. Dlaczego Ukraina uczestniczy w Partnerstwie Wschodnim?
Po wygranych przez Wiktora Janukowycza wyborach prezydenckich na
Ukrainie, które odbyły się w styczniu i lutym 2010 r., Ukraina weszła w nową
erę polityczną. Pierwszą wizytę nowy prezydent Janukowycz odbył w Brukseli
(Belgia), a dopiero drugą w kolejności odbył do Rosji. Ten gest pokazuje, że
Janukowycz nie jest postrzegany już jako «antyeuropejski». Europa, w tym
Polska, zaczęła patrzeć na ten gest pozytywnie. Wybory według wielu
obserwatorów z Europy Zachodniej zostały uznane za demokratyczne i nie
widziano potrzeby ich ponownej weryfikacji. Janukowycz otrzymał duży kredyt
zaufania przez Europę, lecz czy z niego skorzysta pokaże praktyczna jego
działalność. Dlatego też należy sądzić, że uczestnictwo Ukrainy w Partnerstwie
Wschodnim będzie się rozwijać. To Partnerstwo Wschodnie jest polsko–
szwedzką inicjatywą, która zakłada integrację między Unią Europejską a
sześcioma państwami Europy Wschodniej (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś,
Gruzja, Mołdowa, Ukraina). Partnerstwo Wschodnie jest rozwijane w ramach
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE.
Spośród wszystkich sześciu państw, do których adresowane jest
Partnerstwo Wschodnie, Ukraina jest największa. Ludność Ukrainy stanowi trzy
piąte wszystkich mieszkańców sześciu państw, a na gospodarkę Ukrainy
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przypada 58 % PKB wypracowanego przez cały region [1]. Dlatego też Ukraina
będąc ważnym partnerem i sąsiadem UE chciałaby być traktowana przez nią na
specjalnych warunkach. Dlatego też sceptycznie początkowo odniosła się do
idei Partnerstwa Wschodniego. Zresztą Ukraina również bez entuzjazmu
traktowała powstanie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w UE. Taka nieufność
Ukrainy do nowych inicjatyw bierze się zapewne stąd, iż Ukraina chce być
nieustannie wyróżniana, a nie być jednym z wielu. UE chce przekonać Ukrainę,
że od stopnia jej zaangażowania i aktywności w Partnerstwie Wschodnim
będzie zależał jej rozwój i w związku tym postęp w integracji z UE. Po
wyborach prezydenckich na Ukrainie w styczniu 2010 r. można spodziewać się
pogłębiania udziału Ukrainy w tej inicjatywie, gdyż pierwsza wizyta
zagraniczna prezydenta Janukowycza w Brukseli świadczy o proeuropejskim
nastawieniu.
Jednakże, wróćmy do idei Partnerstwa Wschodniego. Zostało ono
zainaugurowane na szczycie Rady Europejskiej w Pradze w maju 2009 r. za
czeskiej prezydencji i ma niezwykłą wymowę z co najmniej dwóch powodów.
Po pierwsze, Partnerstwo to jest istotnym elementem Europejskiej
Polityki Sąsiedztwa (EPS), która realizowana jest od sześciu lat (od 2004 r.).
Ten nowy projekt ma za zadanie wzmocnienie wymiaru wschodniego EPS. Jak
można przeczytać z opublikowanych wniosków po szczycie Rady Europejskiej
w Brukseli w czerwcu 2009 r. «Rada Europejska z zadowoleniem wita
propozycje rozwijania wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki sąsiedztwa,
która zmierzać będzie do wzmocnienia polityki UE wobec partnerów
wschodnich w dwustronnych i wielostronnych stosunkach» [2].
Po drugie, data zapoczątkowania Partnerstwa Wschodniego ma
wydźwięk symboliczny. Dwadzieścia lat temu nastąpił demontaż i upadek
systemów totalitarnych w państwach Europy Wschodniej i Środkowej. To
właśnie Polska dała na początku 1989 r. impuls do tych głębokich przeobrażeń
ustrojowych. Teraz, po 20 latach w jednym z państw byłego Bloku
Wschodniego, w Czechach, z inicjatywy również Polski, rozpoczęta zostaje
realizacja współpracy państw dawnego Bloku Zachodniego i Wschodniego.
Nie ma już żadnych podziałów politycznych na mapie Europy. Unia
Europejska chce współpracować i zachęcać do integracji te państwa, w których
proces przemian przebiega w słabszym tempie i nie uległ jeszcze zakończeniu.
Ukraina dzięki Partnerstwu Wschodniemu może szybciej rozwijać swoją
gospodarkę poprzez różnorodne plany i programy unijne dotyczące sfer
społeczeństwa, gospodarki i polityki.
2. Geneza stworzenia Partnerstwa Wschodniego. Wkład Polski
Dotychczas Unia Europejska rozwijała współpracę w różnych
płaszczyznach z różnymi państwami ościennymi. Można tu wskazać na ogólne
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elementy współpracy w ramach np. Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego
utworzonego w 1995 r., czy też współpraca w ściśle określonej dziedzinie, np. w
lotnictwie cywilnym w ramach projektu Europejskiego Wspólnego Obszaru
Lotniczego od 1996 r [3].
Współcześnie od 2004 r. realizowana jest Europejska Polityka
Sąsiedztwa, która składa się z wielu form współpracy regionalnej. Po sześciu
latach jej funkcjonowania można odważnie powiedzieć, że odniosła ona sukces,
która jest rezultatem aktywnych i zdecydowanych działań doprowadzających do
pogłębiania stosunków dwustronnych i wielostronnych między UE a jej
sąsiadami. Najnowsza taka forma współpracy w ramach EPS to Partnerstwo
Wschodnie, które ma na celu bliższą integrację z państwami
wschodnioeuropejskimi, tj. Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją,
Mołdową i Ukrainą.
Inicjatywa współpracy z powyższymi państwami została przedstawiona
po raz pierwszy oficjalnie przez Polskę i Szwecję na szczycie Rady UE ds.
Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych w Brukseli w dniu 26 maja 2008 r. W
polskiej dyplomacji dostrzeżono, że Unia zacieśnia kontakty z regionem
śródziemnomorskim, północnym, ale brak było efektywności w stosunku do
państw Europy Wschodniej. Trafnie wykorzystano tą lukę i pozyskawszy w
Szwecji sojusznika zaproponowano rozpoczęcie nowego wymiaru współpracy z
tym regionem.
Podkreślano wielokrotnie, że taka propozycja będzie przeciwwagą dla
francuskiej propozycji Unii Śródziemnomorskiej zaproponowanej przez
Nicolasa Sarkozy’ego, prezydenta Francji. Według Polski i Szwecji
wzmocnienie współpracy w ramach południowego wymiaru spowoduje silną
konieczność zrównoważenia działań poprzez położenie nacisku na wymiar
wschodni [4]. Jest rzeczą charakterystyczną, że Polska zawsze przywiązywała
dużą wagę do stosunków z niektórymi państwami Europy Wschodniej, w
szczególności chodzi tu o Ukrainę i Gruzję. Ukraina jest dla Polski ważnym
partnerem politycznym. Widać zaangażowanie różnych polityków Polski
sytuacją na Ukrainie, jak chociażby w okresie przemian politycznych na
Ukrainie w 2004 r. zwanym jako «pomarańczową rewolucją». Jej zwolennicy
uzyskali mocne poparcie ze strony władz Polski. Polska popiera starania
Ukrainy w akcesję do Unii Europejskiej i NATO. Polska z uwagą śledziła
wybory prezydenckie na Ukrainie w styczniu 2010 r. Z kolei w dawnym
konflikcie zbrojnym Rosja–Gruzja z 2008 r., Polska zdecydowanie powiedziała
się po stronie tej ostatniej [5]. Dziwić nie powinna zatem sytuacja
zaproponowania przez Polskę ściślejszej formy współpracy z Ukrainą i Gruzją.
3. Formy współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego
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Partnerstwo Wschodnie zachęcą Ukrainę do bardziej aktywnego
włączenia się w integrację europejską. Widać to w oparciu o płaszczyzny
współpracy zaprezentowane przez Komisję Europejską 3 grudnia 2008 r. i
potwierdzone na szczycie Partnerstwa w maju 2009 r. Chodzi o pogłębienie
współpracy w wymiarze dwustronnym oraz w wielostronnym. Jeśli mowa jest o
tej pierwszej formie, to zgłoszono chęć ściślejszej współpracy w dziedzinie
migracji, uelastycznienie przepisów wizowych tak, aby docelowo wprowadzić
ruch bezwizowy. W tym celu powinna zostać przyjęta mapa drogowa, która
będzie określać precyzyjnie warunki realizacji tego celu. Podkreślono też wagę
utworzenia specjalnej Strefy Wolnego Handlu, która miałaby być zbudowana na
serii wszechstronnych dwustronnych umów o wolnym handlu między Unią
Europejską a poszczególnymi partnerami inicjatywy. Szczególnie ważne jest to
dla Ukrainy, gdyż ułatwiłoby to wymianę handlową z Polską.
Ważnym punktem jest również wspieranie reform wewnętrznych i
promowanie procesu integracji europejskiej. Powinno się zatem
zintensyfikować różne formy wsparcia społeczeństw (np. wymiana studentów,
wsparcie lokalnej przedsiębiorczości) oraz uzgodnić plany dostosowywania
ustawodawstwa wewnętrznego państw do norm i standardów UE. Niezwykle
ważne są zapisy o odpowiednim wykorzystaniu i dystrybucji funduszy
pomocowych skierowanych do państw Europy Wschodniej, które
uwzględniałyby realizację i postęp uzgodnionych celów i zdolności
absorpcyjnych.
Z kolei współpraca wielostronna ma być zorientowana na realizację
określonych projektów przez wszystkie strony Partnerstwa, czyli 27 państw UE
oraz 6 państw wschodnioeuropejskich. Współpraca ta ma być komplementarna
wobec dotychczasowych inicjatyw regionalnych realizowanych w ramach EPS.
Wskazano na 3 elementy, które stanowić mają tzw. «wartość dodaną’:
1) stymulowanie współpracy wielostronnej miedzy samymi partnerami
wschodnimi, co sprzyjać będzie budowaniu mocniejszych więzi regionalnych,
2) stworzenie szerokiej platformy współpracy wykraczającej poza
sprawy Morza Czarnego i Bałtyckiego, czyli dla przykładu kwestie dotyczące
granicy lądowej czy inicjatyw w ramach EPS,
3) poszerzenie oferty wobec Białorusi, która nie była dotychczas objęta
żadnym programem pomocowym o charakterze wielostronnym ze strony UE.
Polsko–szwedzka propozycja zakładała finansowanie inicjatywy
wielostronnej z dostępnych aktualnie funduszy przeznaczonych na współpracę
regionalną we wschodnim sąsiedztwie oraz na współpracę transgraniczną.
Można także korzystać z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI),
czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOIR).
4. Stosunek państw UE do inicjatywy Partnerstwa Wschodniego
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Zaproponowana inicjatywa zyskała szeroką aprobatę wśród państw Unii
Europejskiej z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, polski postulat o
stworzeniu takiej formy współpracy została bardzo szybko zaaprobowany i
promowany przez Szwecję. Oznacza to, że rozwój polityki wschodniej przestał
być postrzegany jako sfera zainteresowań przede wszystkim «nowych» państw
Unii (tych, które przystąpiły do niej po 2004 r.) [6]. Włączenie się szybie
poszczególnych państw «starej:» piętnastki pokazało, że projekt ten ma wymiar
szeroki, bez podziału z «minionej epoki».
Po drugie, na kształt projektu polsko–szwedzkiego zaproponowanego w
maju 2008 r. złożyły się wcześniejsze działania innych państw zmierzające w
gruncie rzeczy do tego samego – do pogłębienia współpracy z państwami
wschodnioeuropejskimi. Warto wspomnieć, ze Austria za czasów jej
prezydencji w UE w pierwszej połowie 2006 r. zapowiadała budowę wspólnej
polityki energetycznej, której częścią byłby dialog z Ukrainą i Białorusią jako
państwami tranzytowymi surowców energetycznych. Natomiast kilka miesięcy
później, Niemcy sprawujące prezydencję w UE w pierwszym półroczu 2007 r.
lansowały koncepcję «EPS Plus». Głównym założeniem było zawieranie umów
sektorowych z państwami objętymi EPS co byłoby wyrazem pogłębiania relacji
miedzy Unią a jej sąsiadami [7]. W latach poprzedzającym przedłożenie
propozycji polsko–szwedzkiej istniało wiele projektów i inicjatyw, które miały
ożywić kontakty ze Wschodem. Unia była świadoma pogłębiania współpracy z
państwami regionu Europy Wschodniej, lecz brak było konkretnych propozycji
i rozwiązań. Za sukces polskiej dyplomacji należy uznać fakt zgłoszenia
inicjatywy, która zyskała szerokie poparcie europejskie i w krótkim okresie
czasu została wdrożona w życie. Brak było bowiem w ostatnich latach
inicjatywy, która podnosiłaby znaczenie Polski wśród szerokiej społeczności
międzynarodowej.
5. Stanowisko Ukrainy do nowej inicjatywy integracyjnej
Spośród państw wschodnioeuropejskich, do których kierowana jest ta
inicjatywa, generalnie zyskała ona aprobatę. Jedynie na Ukrainie projekt ten nie
wywołał szerokiego entuzjazmu. Wręcz odwrotnie. Dostrzegalna była fala
sceptycyzmu i krytyki tego projektu, który według ukraińskiej opinii publicznej
mógł jej nawet zagrażać w przygotowaniach do wejścia do UE [8]. Jest
oczywiste, że Polska nie mówiła nic o szybkim wejściu Ukrainy do UE, gdyż
wiele państw samej Unii oponowałaby przed wyznaczaniem szybkich granic
akcesji. Polska opowiada się za wejściem Ukrainy do UE, lecz najpierw muszą
zajść tam właściwe reformy. Polscy politycy podkreślają wręcz wyraźnie, że
Partnerstwo Wschodnie ma być impulsem do przyspieszenia reform na Ukrainie
i szybszego osiągnięcia standardów członkostwa [9].
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Po ogłoszeniu przez Komisję Europejską Komunikatu 3 grudnia 2008 r.
o utworzeniu Partnerstwa Wschodniego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ukrainy z zadowoleniem przyjęło tę inicjatywę. Stwierdzono, że „(…)Z
zadowoleniem przyjmujemy wspólną inicjatywę Polski i Szwecji zmierzającą
do utworzenia ważnego wymiaru wschodnioeuropejskiego polityki zagranicznej
UE. Stworzenie jednej przestrzeni stabilności, bezpieczeństwa i rozwoju na
wschodzie kontynentu europejskiego opartej na europejskich politycznych,
gospodarczych i społecznych zasadach i regułach jest wspólnym celem Ukrainy
i Unii Europejskiej jak również państw stron inicjatywy (…) [10]. Ówczesny
Prezydent Wiktor Juszczenko oraz ówczesna premier Julia Tymoszenko
wielokrotnie pozytywnie wyrażali się o tej inicjatywie. Obecny prezydent
Janukowycz wydaje się będzie kontynuował drogę rozpoczętą przed rokiem.
6. Komunikat Komisji z dnia 3 grudnia 2008 r.
Inicjatywa Partnerstwa zaproponowana w maju 2008 r. już miesiąc
później zyskała formalną aprobatę Rady Europejskiej w Brukseli. Komisja
Europejska została zobowiązana do przedstawienia w terminie do wiosny 2009
r. propozycji przedsiębrania konkretnych rozwiązań dotyczących dwustronnej i
wielostronnej współpracy. Wydarzenia polityczne w Gruzji w połowie 2008 r.
przyspieszyły działania organów Wspólnoty. Destabilizacja polityczna w Gruzji
spowodowana konfliktem zbrojnym z Rosją wywołała falę krytyki tej ostatniej
ze strony państw UE, w tym z Polski. Na nadzwyczajnym szczycie Rady
Europejskiej poświęconym m.in. omówieniu sytuacji w Gruzji w dniu 1
września 2008 r. wezwano Komisję Europejską do przyspieszenia prac nad
projektem Partnerstwa Wschodniego. Stosowny dokument został
zaprezentowany opinii publicznej już 3 grudnia 2008 r [11]. Warto odnotować
szybkie tempo konkretyzowania się idei zgłoszonej w maju 2008 r. Państwa UE
i sama Unia dostrzegły potrzebę budowania szerokiej platformy współpracy z
państwami wschodnimi jako elementu postępującego procesu integracji
europejskiej. Oceniono, że polityka UE względem państw tych państw musi być
aktywna i wyrazista, gdyż służyć to będzie stabilności w regionie i rozwojowi
gospodarczemu wszystkich partnerów.
Komisja dokonała analizy zawarcia porozumienia pod względem
uwarunkowań dwustronnych i wielostronnych. Odnośnie tych pierwszych,
Komisja ocenia, że partnerstwo powinno być indywidualnie dostosowane do
potrzeb każdego z sześciu państw wschodnioeuropejskich. Nie można uogólniać
podejścia. Każdy bowiem podmiot posiada inną specyfikę i inny stopień
rozwoju.
W Komunikacie zaproponowano cztery wymiary służące bardziej
racjonalnemu zaangażowaniu dwustronnego.
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Po pierwsze Komisja uznała, że należy zawrzeć lub zmodyfikować
istniejące bilateralne stosunki umowne. W ramach tego punktu mieszczą się
nowe umowy o stowarzyszeniu, które zastąpiłyby obowiązujące umowy o
partnerstwie i współpracy i odpowiadałyby oczekiwaniom i dążeniom każdego
z państw oddzielnie.
Po drugie, silne znaczenie dla stowarzyszenia z Unią ma integracja
gospodarcza. W związku powyższym konieczne jest utworzenie szerokiej i
kompleksowej strefy wolnego handlu z każdym państwem partnerskim.
Głównym celem takich stref jest możliwie maksymalna liberalizacja wszystkich
dziedzin handlu oraz związana z tym harmonizacja ustawodawstwa w
obszarach dotyczących handlu.
Po trzecie, promowanie tzw. mobilności. Pod tym hasłem Komisja
rozumie zawarcie nowych układów o «mobilności i bezpieczeństwie» (miałyby
regulować walkę z nielegalną imigracją), dostosowanie systemów azylowych do
standardów UE, utworzenie zintegrowanych systemów zarządzania granicami
dostosowanych do prawa wspólnotowego, walka z korupcją i przestępczością
zorganizowaną) oraz nowe podjecie do polityki wizowej. Wprowadzić należy
ułatwienia wizowe z państwami wschodnimi, poprawić opiekę konsularną
państw członkowskich UE w tych krajach.
Po czwarte, partnerstwu służyć musi długoterminowa poprawa
bezpieczeństwa energetycznego. Należy uregulować w sposób przejrzysty
system dostaw gazu i jego tranzytu. Nowe przepisy muszą być zgodne z unijną
polityką handlową, energetyczną i konkurencji. Państwa partnerskie Unia
powinna zachęcać do udziału w programie Inteligentna Energia – Europa [12].
Wszyscy powinni współpracować na rzecz podniesienia poziomu
bezpieczeństwa w sektorze energetycznym jako kluczowym dla bezpieczeństwa
ogólnego państwa.
Natomiast w zakresie realizacji współpracy wielostronnej Komisja
zwróciła uwagę, że Partnerstwo Wschodnie będzie sprzyjało postępom w
stosunkach dwustronnych oraz będzie stanowić forum wspólnego dialogu w
różnych obszarach. Komisja zaproponowała spotkania szefów państw i rządów
państw uczestniczących w Partnerstwie co dwa lata oraz spotkania coroczne
ministrów spraw zagranicznych. Ich zadaniem byłaby kontrola postępów i
udzielanie wytycznych w zakresie dalszych działań politycznych. Inną ramą
współpracy wielostronnej powinny być spotkania co pół roku w ramach sekcji
tematycznych na szczeblu wyższych urzędników państwowych z określonych
obszarów zainteresowań. Wyszczególniono 4 sekcje tematyczne: a) demokracja,
dobre zarządzanie i stabilność, b) integracja gospodarcza i konwergencja z
polityką UE, c) bezpieczeństwo energetyczne, oraz d) kontakty międzyludzkie.
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Komisja w propozycji ustanowienia Partnerstwa Wschodniego wskazała
również wysokość i źródła finansowania, jako istotnego elementu powodzenia
realizacji tej inicjatywy. Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu środków
finansowych w budżecie Partnerstwa przesądzi o efektywności i zaspokojeniu
pilnych potrzeb państw wschodnich. Oceniono, że w latach 2010–2013 łączna
kwota powinna wynieść 600 mln EUR w ramach Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa. Poza tymi środkami, konieczne będzie wsparcie i
pomoc innych darczyńców oraz rozważenie możliwości finansowania przez
Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
7. Praska Wspólna Deklaracja z 7 maja 2009 r.
Komunikat Komisji został wydany w «wigilię» objęcia przewodnictwa w
Unii Europejskiej przez Czechy w pierwszej połowie 2009 r. Prezydencja
Czeska postawiła sobie za swój priorytet przyspieszenie tempa prac nad
sfinalizowaniem idei Partnerstwa Wschodniego. Tak też się stało. Jednym z
istotnych sukcesów prezydencji Czeskiej z całą pewnością było podpisanie
przez przywódców państw i szefów rządów zarówno państw członkowskich UE
oraz 6 nowych państw Europy Wschodniej Wspólnej Deklaracji w sprawie
Partnerstwa Wschodniego w Pradze w dniu 7 maja 2009 r [13]. Wydarzeniem
poprzedzającym było podpisanie przez szefów państw i rządów w czasie
szczytu Rady Europejskiej w Brukseli 20 marca 2009 r. deklaracji w sprawie
Partnerstwa Wschodniego.
W dokumencie tym podkreślono strategiczne znaczenie rozwijania wśród
wschodnich sąsiadów takich wartości jak stabilizacja, dobre zarządzanie oraz
rozwój gospodarczy. Rada wyraziła swoje mocne zainteresowanie
zacieśnianiem stosunków z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją,
Mołdową i Ukrainą. Partnerstwo Wschodnie ma przynieść znaczące
wzmocnienie polityki UE wobec swoich wschodnich sąsiadów w ramach
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, a także przyspieszenie gospodarczej i
politycznej integracji. Po raz wtóry zwrócono uwagę, że Partnerstwo
Wschodnie jest uzupełnieniem innych inicjatyw i w żadnym wypadku ich nie
zastępuje (np. Synergia Czarnomorska). W deklaracji znalazły się punkty
dotyczące współpracy dwustronnej i wielostronnej, o których mowa była w
uprzednim Komunikacie Komisji z grudnia 2008 r. Zaproponowano także
możliwość uczestniczenia w tym przedsięwzięciu różnych aktorów sceny
międzynarodowej, w tym agencji międzynarodowych, parlamentów,
poszczególnych ministerstw, organizacji pozarządowych, instytucji
finansowych oraz przedstawicieli sektora prywatnego.
Przyjęcie takiej deklaracji i przygotowania do pierwszego szczytu
Partnerstwa Wschodniego, na którym zostanie podpisana wspólna deklaracja
przez wszystkie zainteresowane strony stanowiło dla Polski ważny moment,
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gdyż pierwszy raz od wielu lat polskiej dyplomacji udało się przeforsować
poważną inicjatywę. Czas od idei do wdrożenia jej w życie był niezwykle
szybki, około 10 miesięcy (maj 2008 – marzec 2009). Polski minister spraw
zagranicznych Radosław Sikorski podkreślał, że «Unia Śródziemnomorska
wykluwała się przez 10 lat, a jesteśmy w tej chwili mniej więcej w tym samym
punkcie» [14]. Minister zwrócił uwagę, że UE realizuje obecnie dwa ważne
programy: Unię Śródziemnomorską i Partnerstwo Wschodnie. Ważną kwestią
sporną jaka pojawiła się przy podpisywaniu tej deklaracji była liberalizacja
polityki wizowej. Stare państwa członkowskie UE chciały jedynie obiecać
ułatwienia wizowe. Polsce jednak zależało na wprowadzeniu ruchu
bezwizowego. Niestety, nie udało się tego punktu w takim kształcie zamieścić i
ostatecznie zapisano «liberalizację wizową» [15].
Realizacja inicjatywy Partnerstwa Wschodniego napotkała na sprzyjające
okoliczności, jako że przewodnictwo w UE w drugiej połowie 2009 r. objęła
Szwecja. Jako współprojektant idei Partnerstwa jednym z priorytetów swojej
prezydencji ogłoszono efektywne wdrażanie jej w życie.
8. Konsekwencje dla Ukrainy wynikające z Partnerstwa
Wschodniego
Choć inauguracja Partnerstwa odbyła się za Czeskiej Prezydencji I była
kontynuowana przez Szwedzką Prezydencję, to obecna prezydencja Hiszpanii
w pierwszej połowie 2010 r. nie jest tak optymistyczna. Partnerstwo Wschodnie
nie jest priorytetem dla Hiszpanii, gdyż kładzie ona nacisk na rozwój innej
inicjatywy, Unii Śródziemnomorskiej, która jest dla tego państwa ważnym
projektem. Unia Europejska jednak powinna równo traktować wszelkie
inicjatywy integracyjne, a Partnerstwo Wschodnie jest szczególnie ważne, gdyż
dotychczas nie była realizowana polityka wschodnia przez UE. Ukraina, choć
uczestniczyła w różnych projektach integracyjnych, to nie miały one wcześniej
znacznego wymiaru.
Ukraina ma obecnie bradziej pragmatyczne podejście. Partnerstwo
Wschodnie przyczynić się do wzmocnienia na Ukrainie wielu wartości, w tym
wzmocnienie demokracji, poszanowanie praw człowieka, praworządność.
Również problemy gospodarcze, które są dla Ukrainy poważnym wyzwaniem,
można stopniowo i łatwiej rozwiązywać w ramach Partnerstwa Wschodniego.
Choć Ukraina chciałaby szybkiego zniesienia obowiązku wizowego, to ta
kwestia jest bardzo trudna i wymaga jeszcze długich rozmów dwustronnych.
Należy pamiętać, że w tej inicjatywie uczestniczy 33 państwa i nie jest łatwo o
porozumienie w tej czy innej kwestii. Jednakże Ukraina uczestnicząc w PW
buduje pozytywny swój wizerunek na świecie jako państwa aktywnego w
różnych formach współpracy instytucjonalnej.
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Partnerstwo Wschodnie już w miesiąc po praskim szczycie ukazało
praktyczny swój wymiar. W czerwcu 2009 r. odbyły się spotkania platform
tematycznych omawiających współpracę w określonych obszarach. Choć
zagwarantowano finansowanie tej inicjatywy na poziomie 600 mln EUR do
2013 r., to Polska dąży do utworzenia dodatkowego Funduszu Solidarności
[16]. Fundusz ten miałyby wspierać również kraje spoza Unii, które
zainteresowane są reformami w państwach wschodnioeuropejskich, dla
przykładu Kanady, USA. Partnerzy wschodni mogą oprócz wyżej
wymienionych środków liczyć także na dodatkową pomoc z Unii Europejskiej
w postaci pożyczek. Dla przykładu, Komisja Europejska w dniu 29
października 209 r. zwróciła się z apelem do Rady UE o udzielenie pożyczki
finansowej dla Ukrainy w wysokości 500 mln EUR. Pomoc ta miałaby
wesprzeć wdrażanie programu wyjścia z kryzysu gospodarczego uzgodnionego
przez rząd Ukrainy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) [17].
Partnerstwo Wschodnie rozwinęło bardzo szybko swój praktyczny
wymiar. W czerwcu 2009 r. było kilka spotkań platform tematycznych, na
których omawiano wiele ważnych spraw dla wszystkich stron. Pierwsze
spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw stron uczestniczących w
Partnerstwie odbyło się 8 grudnia 2009 r. w Brukseli. Jedną z ważnych spraw,
które omawiano, była kwestia budowania społeczeństw obywatelskiego w
ramach platformy umacniania demokracji. W związku z tym, powołano
specjalny Komitet Sterujący w ramach forum społeczeństwa obywatelskiego.
Pierwsze posiedzenie tego Komitetu odbyło się w Brukseli 22–23 stycznia 2010
r. Określono na nim precyzyjnie rolę i zadania tego forum. Ważną rolę odegrała
dyplomacja Ukrainy, która zaprosiła na następne spotkanie do siebie, do Kijowa
w marcu 2010 r.
Ukraina dzięki uczestnictwu w PW może umocnić swoją pozycję lidera
regionalnego. Dzięki tej inicjatywie szybciej będą przebiegać reformy na
Ukrainie oraz zostanie zapewniona stabilność polityczna i gospodarcza.
Streszczenie
W maju 2008 r. Polska wspólnie ze Szwecją przedstawiły po raz
pierwszy oficjalnie inicjatywę «Partnerstwo Wschodnie», czyli współpraca
państw UE z sześcioma państwami Europy Wschodniej (Armenią,
Azerbejdżanem, Gruzją, Mołdową, Białorusią i Ukrainą). Propozycja ta została
pozytywnie przyjęta przez Unię Europejską i po kilku miesiącach został
zaprezentowany Komunikat Komisji dotyczący rozwijania Partnerstwa
Wschodniego. Do głównych celów tej inicjatywy należą: zawarcie nowych
umów stowarzyszeniowych, stworzenie kompleksowych stref wolnego handlu,
uelastycznienie reżimu wizowego, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
dialog w ramach czterech sekcji tematycznych (są to: a) demokracja, dobre
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zarządzanie i stabilność, b) integracja gospodarcza i konwergencja z polityką
UE, c) bezpieczeństwo energetyczne, d) kontakty międzyludzkie). Inicjatywa ta
formalnie została zapoczątkowana w marcu 2009 r., a w maju 2009 r. odbył się
w Pradze (Czechy) pierwszy jej szczyt. Unia Europejska przeznaczy na
finansowanie tej inicjatywy w latach 2010–2013 środki w wysokości 600 mln
EUR. Partnerstwo Wschodnie rozwijane w ramach Europejskiej Polityki
Sąsiedztwa pokazuje aktywność Unii Europejskiej w stosunkach zewnętrznych
co przyczynia się do wzmocnienia jej wizerunku i roli jako solidnego i
efektywnego partnera na arenie międzynarodowej.
1. B. Wojna, M. Gniazdowski (red.), Partnerstwo Wschodnie – raport otwarcia, Polski Instytut
Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009, s.65.
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającej Ramowy
program na rzecz konkurencyjności i innowacji (Dz.U. UE z dnia 9.11.2006, L 310, s.15–40).
Program ten instrumentem realizacji polityki energetycznej UE. Jego głównym zadaniem jest
wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Na jego realizację w latach 2007–2013 przeznaczono 720 mln EUR.

281

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

13. Rada Unii Europejskiej, Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu partnerstwa
wschodniego w Pradze, 7 maja 2009 r., Nr dok. 8435/09 (presse 78).
14. A. Słojewska, Unia daje miliony dla Wschodu, «Rzeczpospolita» z dnia 20 marca 2009 r.,
(http://www.rp.pl/artykul/13,279462_Unia_daje_miliony_dla_Wschodu.html – dostęp w dniu
29.10.2009).
15. Ibidem.
16. D. Pszczółkowska, Partnerstwo Wschodnie zaczęło się w Pradze, „Gazeta Wyborcza‖ z dnia 8
maja 2009 r.,
17. (http://wyborcza.pl/1,75477,6583319,Partnerstwo_Wschodnie_zaczelo_sie_w_Pradze.html –
dostęp w dniu 28.10.2009 r.).
18. Komunikat prasowy Komisji, Commission proposes 500 million EUR macro-financial
assistance to Ukraine, IP/09/1659, z dnia 30 października 2009 r.

УДК: 657.1:368
Греджева Т.В. , к.е.н., доцент
Таврійський державний агротехнологічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ
СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ
Розглянуто особливості формування страхових платежів на основі методики
актуарних розрахунків та відображення в обліку зароблених страхових платежів залежно від
умов договору та надбання ним чинності.
Ключові слова: облік, страховий тариф, страховий платіж.

Gredzheva T.
FEATURES OF ACCOUNTING AND INSURANCE PREMIUMS
The features of forming of insurance payments are considered on the basis of method of
actuarial calculations and reflection in the account of the begun to work insurance payments
depending on the conditions of the agreement and acquisition them of action.
Key words: account, insurance tariff, insurance payment.

Греджева Т.В.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТА
СТРАХОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Рассмотрены особенности формирования страховых платежей на основе методики
актуарных расчетов и отображения в учете заработанных страховых платежей в
зависимости от условий договора и приобретения им действия.
Ключевые слова: учет, страховой тариф, страховой платеж.

Греджева Т.В.

282

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Одним із
основних та необхідних елементів ринкової інфраструктури є ринок
страхових послуг, який тісно пов’язаний з ринком споживчих товарів,
виробництва, капіталу, праці ті робочої сили. В умовах розвиненої
економіки страхова справа забезпечує надійну охорону інтересів
підприємців від непередбачених стихійних лих, фінансових ризиків,
криміногенних факторів.
Але рівень надійності такої охорони залежить від фінансової
стійкості страховиків, що її забезпечують. Фінансову стійкість ведення
страхової справи визначають зароблені страхові платежі, які, в свою чергу,
визначаються залежно від сформованих страхових тарифів. Від них
залежать ефективність страхових відносин між страховиком і
страхувальником та економічний стан страхової компанії. Адже саме вони
формують страховий фонд для забезпечення виплат, відшкодування
витрат на ведення страхової справи та отримання прибутку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемами визначення суті, змісту та методики розрахунку
страхових тарифів та обліку страхових платежів займалася невелика
кількість вчених, серед яких: В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич,
А.Г. Завгородній, В.С. Приходько, В.С. Лень та ін.
Цілі статті: аналіз особливостей формування страхових платежів на
основі методик розрахунків страхових тарифів за різними видами
страхування та відображення в обліку страхових платежів.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основним
джерелом доходів страховика є надходження страхових платежів за
договорами страхування, які забезпечують виконання зобов’язань перед
страхувальниками та фінансову стійкість ведення діяльності страхових
організацій. Страховим платежем є плата за страхування, яку
страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором
страхування. Величина такого платежу залежить від встановленого
страхового тарифу, який визначається залежно від виду страхування.
В науковій літературі не існує єдиного визначення страхового
тарифу. Базилевич В.Д. визначає страховий тариф як ціну страхового
ризику та інших витрат, необхідних для виконання зобов’язань страховика
перед страхувальником за підписанням ним договору страхування [1, с.
159].
Згідно статті 10 Закону України «Про страхування» страховий
тариф визначається як ставка страхового внеску з одиниці страхової суми
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за визначений період страхування [2].
Отже, поняття страхового тарифу можна визначити як ставку
платежу застрахованого об’єкта за договорами страхування на визначений
період, що визначає ціну страхового ризику та витрат, необхідних для
здійснення страхової діяльності.
Формування оптимального страхового тарифу досить складна та
кропітка праця, яка вимагає використання теорії ймовірності та теорії
великих чисел, високого рівня професіоналізму та значного
інформаційного забезпечення.
Страхові тарифи обчислюються окремо для кожного об’єкта
страхування залежно від виду та форми. При добровільній формі
страхування тарифи обчислюються актуарно на підставі відповідної
статистики настання страхових випадків, а за договорами страхування
життя – також з урахуванням величини інвестиційного доходу, яка
повинна зазначатися у договорі страхування. Конкретний розмір
страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.
Актуарні розрахунки являють собою систему математичних та
статистичних закономірностей, які є основою для встановлення стосунків
між сторонами страхового договору і базуються на математичних
формулах, що визначають механізм формування та використання
страхового фонду в довготермінових страхових угодах.
Розрахунок страхових тарифів здійснюються у два етапи:
1 етап – розрахунок максимального страхового тарифу (бруттоставки) по галузях (сферах управління, видах виробництв, на підставі
статистичних даних). Максимальний страховий тариф розраховується з
метою визначення та подальшого затвердження нормативів платежів
обов’язкового страхування, що відносяться на собівартість продукції;
2 етап – розрахунок страхових тарифів для кожного об’єкта
страхування з урахуванням ступеня ризику.
Брутто-ставка (Тb) складається з двох частин: нетто-ставки, яка
розраховується на підставі даних збитковості та ймовірності настання
страхових випадків і покриває збитки по страхових випадках за
статистикою попередніх років; страхового навантаження, яке визначається
у відсотках до брутто-ставки і покриває видатки страхової компанії на
ведення справи і розраховується за формулою.

Tb

Tn

де Тn – нетто–стравка;
N – навантаження.
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Нетто-ставкою є ціна страхового ризику, основна частина страхових
тарифів, призначена для формування ресурсів страхових організацій на
виплату страхового відшкодування у майновому страхуванні. За одиницю
розрахунку приймається окремий об’єкт, а одиниця платежу
розглядається на різних рівнях – країни, регіону, району з урахуванням їх
особливостей та специфікою прояву ризику у просторі і часі.
Навантаження розраховується виходячи із витрат на ведення
страхової діяльності та запланованого прибутку. Воно покриває витрати
страховика на ведення діяльності, фінансування превентивних заходів та
забезпечує планову норму прибутковості страховика. Отже, до бруттоставки у складі навантаження включається прибуток, оскільки
страхування є одним з видів підприємницької діяльності.
Розрахунок навантаження (N) здійснюється з урахуванням того, в
якому вираженні представлені елементи навантаження. Якщо зазначені
елементи представлені в абсолютних числах, використовується формула:

N

Ns

Npr

Nr ,

(2)

де Ns – витрати на ведення страхової діяльності;
Npr – витрати на фінансування превентивних заходів;
Nr – заплановано норма прибутковості.
Якщо одна частина елементів навантаження визначаються в
абсолютних числах, а інша – у відносних, до брутто-ставки застосовується
формула:

Tb

Tn Ns
.
1 Npr , r (%)

(3)

Якщо елементи навантаження в повному обсязі представлені у
відсотках до брутто-ставки, то застосовується формула:

Tb

Tn
.
1 N (%)

(4)

Відповідно до Правил формування, обліку та розміщення страхових
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя,
зароблені страхові платежі визначаються збільшенням суми надходжень
страхових премій протягом звітного періоду на суму незаробленої премії
на початок звітного періоду і зменшенням отриманого результату на суму
285

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

незаробленої премії на кінець звітного періоду [3].
Облік страхових платежів ведеться на рахунку 76 «Страхові
платежі» у кореспонденції з 36 «Розрахунки з покупцями та
замовниками». Порядок відображення в обліку страхових платежів
залежить від визначених договором страхування умов їхньої сплати
страхувальником і набрання чинності договору страхування (табл. 1).
Таблиця 1
Відображення в обліку страхових платежів
з урахуванням умов за договорами страхування
№
1

Зміст операції
Д-т
К-т
2
3
4
Договір страхування набирає чинності
з моменту внесення першого страхового платежу
1 Отримано кошти в якості страхових платежів
31
363
Відображено суму належних страховику
2
363
76
страхових платежів
3 Відображено зароблені страхові платежі
76
7031
Договір страхування набирає чинності із зазначеної в ньому дати
Відображено суму належних страховику
1
363
76
страхових платежів
2 Відображено зароблені страхові платежі
76
7031
Договором страхування передбачено попередню сплату страхових платежів
1 На суму отриманих авансових внесків
31
68
2 З набранням чинності договору страхування
68
363
3 Нарахування страхових платежів
363
76
4 Відображено зароблені страхові платежі
76
7031
Умовами договору страхування передбачено утримання страхових платежів із
суми належного страхувальнику страхового відшкодування
904
363
1 Утримання страхових платежів
363
76

Висновки. Виходячи з викладеного матеріалу, можна зробити
висновок, що страхові платежі визначаються на підставі встановлених
страхових тарифів, які являють собою ставку платежу застрахованого
об’єкта за договорами страхування на визначений період, що визначає
ціну страхового ризику та витрат, необхідних для здійснення страхової
діяльності. Для їх розрахунку використовується методика актуарних
розрахунків на базі теорії ймовірності, методів математичної статистики,
експертних оцінок та розрахунку дохідності.
Розмір страхових платежів розраховується для кожного об’єкта
страхування та за кожним договором окремо. Облік встановлених
страхових платежів ведеться залежно від моменту набуття чинності
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договору страхування, а всі страхові платежі обліковуються страховиком в
якості зароблених на відповідному рахунку доходів.
1. Базилевич В. Д. Страхова справа / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – К.: Товариство
«Знання», КОО, 2002. – 203 с.
2.Закон України «Про страхування» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=85%2F96-%E2%F0&pass=4/UMfPEGznhhkDb.ZiHwyAkvHdlOUsFggkRbI1c.
3.Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування,
іншими, ніж страхування життя, затверджені Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.04 № 3104 // [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0019-05.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Україна
географічно знаходиться на перетині двох потужних напрямків іноземних
інвестицій – прямі інвестиції із західноєвропейських країн і
реекспортовані інвестиції з країн Центральної Європи та Росії. В східному
напрямку ситуація із залученням іноземних інвестицій в Україну на
сьогодні дещо нагадує ситуацію країн Центральної Європи на початку 90-х
рр. минулого століття [1]. У зв’язку з цим дуже важливо вивчити форми і
методи урядів цих країн, спрямовані на залучення іноземних інвестицій, і
застосувати в Україні.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Фундаментальними та прикладними теоретичними
проблемами залучення інвестицій присвячені праці провідних зарубіжних
вчених, таких як Л.Дж. Гітман, М.Д. Джока, Р. Холт, С. Барнес та інші.
Провідними вітчизняними науковцями також багато уваги приділяється
залученню іноземного капіталу. Її у своїх працях вивчають
Т.В. Мацибора, П.І. Гайдуцький, І.А. Бланк, В. Мертес, А.А. Пересада,
С.К. Реверчук.
Цілі статті. Метою даного дослідження є розгляд найбільш
впливовіших міжнародних рейтингів та визначення рейтингової позиції
України.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Інвестиційний
клімат держави – це сукупність політичних, правових, економічних та
соціальних умов, що забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності
вітчизняних та закордонних інвесторів.
Інвестиційний клімат безпосередньо впливає на основні показники
соціально-економічного розвитку країни. Позитивний інвестиційний
клімат сприяє вирішенню соціальних проблем, забезпечує високий рівень
зайнятості населення, дозволяє оновлювати виробництво, проводити
модернізацію й нарощування основних фондів підприємств,
впроваджувати новітні технології тощо. Отже, в даний час стабілізація
інвестиційного клімату є найважливішим завданням для України [2].
Охарактеризувати інвестиційний клімат України можна за
допомогою світових кредитних та інвестиційних рейтингів, у яких
проаналізовано основні ключові фактори ведення бізнесу з погляду
іноземних інвесторів та аналітиків.
Наукова розробка порівняльних оцінок інвестиційного клімату чи
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інвестиційної привабливості регіонів чи країн світу є відносно молодою, а
її історія налічує близько 40 років.
Серед перших досліджень у цій сфері були наукові розробки
представників Гарвардської школи бізнесу, коли в основу оцінювання
була покладена експертна шкала, яка базувалась на вивчені таких
характеристик: інвестиційного законодавства як для іноземних, так і для
національних інвесторів; можливостей ввезення капіталу; стійкості
національної валюти; політичної ситуації в країні.
Одним із найвпливовіших міжнародних рейтингів є оцінювання
інвестиційної привабливості країн, розроблене конференцією ООН з
торгівлі і розвитку (UNCTAD) і яке складається з рейтингів країн за двома
показниками:
1. Індекс залучення прямих іноземних інвестицій (Inward FDI
Performance Index).
2. Індекс потенціалу залучення прямих іноземних інвестицій (Inward
FDI Potential Index).
На основі результатів ранжування ЮНКТАД щорічно публікує
доповідь стосовно міжнародних інвестицій.
Не менш важливим є рейтинг Світового Економічного Форуму,
який щорічно проводить світовий огляд конкурентоспроможності та
оприлюднює
індекс
конкурентоспроможності
країн
(Global
Competitiveness Index, GCI).
Рейтинг конкурентоспроможності заснований на комбінації
загальнодоступних статистичних даних та результатів опитування
керівників компаній, яке проводиться за підтримки мережі партнерських
організацій. Індекс глобальної конкурентоспроможності було розроблено
для Світового Економічного Форуму професором Колумбійського
університету Ксав’є Сала-і-Мартіном і вперше було опубліковано у 2004
році.
Україна з індексом 3,9 значно втратила в рейтингу Світового
Економічного Форуму, посівши серед 139 країн світу 89 місце перед
Гамбією і Гондурасом. Наша держава залишається позаду таких країн як
Естонія, Чехія, Польща, Литва, Азербайджан, Словацька Республіка і
Казахстан, демонструючи значне відставання середньосвітового індексу
(4,18). Ще більшим є відставання України від інноваційних економік.
У минулому році Україна займала 82 місце з індексом 4,0 серед 133
країн світу.
Міжнародна фінансова корпорація формує рейтинг країн за
простотою ведення бізнесу, оцінюючи держави за десятьма показниками:
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нескладність реєстрації бізнесу; одержання ліцензій і дозволів; наймання
працівників; реєстрація прав власності; легкість одержання кредитів;
захист прав інвесторів; сплата податків; зовнішня торгівля; виконання
контрактів; закриття бізнесу. У 2010 році Україна посідає 145 місце ( із
183 можливих) за показниками легальності ведення бізнесу. Такі дані
наводить 8 – ме щорічне видання Doing Business 2011, підготовлене
спільно фахівцями Світового Банку та Міжнародної Фінансової
корпорації.
Рейтинг ступеня економічної свободи країн, що визначає
американський аналітичний центр Heritage Foundation, що складається за
50-ма аналітичними параметрами, розподіленими на 10 категорій
економічної свободи: торговельна політика, податкове навантаження,
ступінь втручання держави в економіку, монетарна політика,
інвестиційний клімат, стан банківського і фінансового ринків, заробітна
плата та ціни, захист власності, законодавство і ступінь організації ринку.
За даними Heritage Foundation, Україна опустилася з 162 на 164 місце в
рейтингу економічних свобод 179 країн світу та зайняла останнє місце в
Європі. Перед Україною опинилися Узбекистан (163 місце), Білорусь
(155), Росія (143).
Індекс сприйняття корупції (англ. Corruption Perceptions Index, CPI)
– щорічний рейтинг країн світу, що укладається організацією Transparency
International з 1995 року. Країни у рейтингу впорядковані за показником
рівня корупції, який базується на оцінках підприємців та аналітиків за
десятибальною шкалою.
Індекс базується на декількох незалежних опитуваннях, у котрих
беруть участь міжнародні фінансові та правозахисні експерти, в тому
числі з Азіатського та Африканського банків розвитку, Світового банку та
міжнародної організації Freedom House. Індекс являє собою оцінку від 0
(найвищий рівень корупції) до 10 (відсутність корупції). Україна у
рейтингу 2010 р. знаходиться на 134 місці з 178 держав, хоча у 2007 р.
вона знаходилась на 118 місці серед 180 держав, які брали участь у
рейтингу.
Саме однією із складових негативного іміджу України на
інвестиційному ринку є високий рівень корупції. Середній індекс
сприйняття корупції України становить за остання вісім років 2,5 при
тому, що значення «0» означає повністю корумповану країну, а «10» –
відсутність корупції.
Важливу роль під час оцінки інвестиційного іміджу держави
відіграють також кредитні рейтинги міжнародних агенцій Moody’s,
Standart and Poor’s, Fitch, Rating and Investment Information. В основу
системи оцінювання цих агентств покладено різні позначки, що базуються
290

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

зазвичай на перших чотирьох літерах латинської абетки, які вказують
класи від АА до ССС. Поруч із категорією вказується прогноз його зміни
найближчим часом, який може бути позитивним, негативним або
стабільним (табл. 1).
Найбільш скептично ставиться до довгострокових боргових
зобов’язань України агенція Standart and Poor’s, яка відносить їх до
найнижчого класу ССС, стверджуючи при цьому, що в майбутньому
ситуація навряд чи зміниться. На три позиції з (ВВ-) до (В-) знизився
рейтинг кредитних зобов’язань України в Fitch Rating. Найменше
зниження позицій нашої держави у кредитних рейтингах Rating and
Investment Information та Moody’s, однак у майбутньому прогнозується
подальше зниження рейтингу [4].
Таблиця 1
Динаміка кредитних рейтингів України [3]

2006 р
2007 р
2008 р
2009 р
2010р

Moody’s

Standart and
Poor’s

Fitch

В1
позитивний
В1
позитивний
В1
позитивний
В2
негативний
В2
негативний

ВВстабільний
ВВстабільний
В
негативний
ВВВ
стабільний
В+
стабільний

ВВпозитивний
ВВпозитивний
В+
негативний
Внегативний
Встабільний

Rating and
Investment
Information
ВВнегативний
ВВ
стабільний
ВВнегативний
ВВнегативний
В+
стабільний

Висновки. Протягом останніх років Україна демонструє регрес
майже у всіх світових рейтингах, що пов’язано насамперед зі світовою
економічною кризою, яка спричинила зниження кредитоспроможності
багатьох країн світу, у тому числі й країн ЄС. Падіння рейтингів України
зумовлює зниження її інвестиційної привабливості та, як наслідок,
зменшення у майбутньому потоку іноземних інвестицій. Окрім того
рейтинги міжнародних організацій та установ дозволяють побачити
реальну ситуацію у країні, виявити слабкі сторони. Вагому роль у знижені
кредитоспроможності економіки України відіграла незрозуміла і нечітка
кредитна та фінансова політика країни. яка спричинила, по-перше, падіння
національної валюти, по-друге, паніку на ринку депозитів та втрату
платоспроможності як банків, так і клієнтів. Зокрема, Україні слід
приділити значну увагу зміцненню фінансових ринків, підвищенню
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товарних ринків та зменшити залежність національної економіки від
експортоорієнтованих галузей.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Світова практика
ринкового господарювання свідчить, що активний пріоритет стратегічної
орієнтації держави на формування економічної безпеки – це гарантія
незалежності країни, умова стабільності й ефективної життєдіяльності
мешканців території, досягнення ними благополуччя. Забезпечення
економічної та інформаційної безпеки в Конституції України (ст. 17)
визначено як однією із найважливіших функцій держави [6]. Один із
загальних принципів господарської діяльності і в Україні, закріплений у
Господарському кодексі – «захисту прав споживачів та безпеки
суспільства і держави. А економічна стратегія повинна забезпечувати
економічну безпеку держави» [3].
Оцінка рейтингу видів безпеки представлена в табл. 1.
Таблиця 1
Оцінка рейтингу видів безпеки *
Вид безпеки
Значимість, %
Рейтинг в ієрархії
Економічна безпека
92
1
Соціальна безпека
77
2
Політична безпека
66
3
Продовольча безпека
64
4
Науково-технологічна безпека
63
5
Екологічна безпека
61
6
Військова безпека
60
7
Інформаційна безпека
44
8
Міжнародна безпека
40
9
Медико-біологічна безпека
35
10
Регіональна безпека
22
11
* власні дослідження, 2010 р.
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Виходячи з цього, науковці та практики переконливо стверджують,
що формування стійких основ економічної безпеки належить до числа
найважливіших національних пріоритетів.
Наші дослідження показують, що в ході системної трансформації, як
і будь-яких інших масштабних перетворень у суспільстві й економіці
зокрема, у період сучасних фінансових й економічних потрясінь економіка
держави особливо відчуває виклики щодо посилення рівня економічної
безпеки [5]. Аналіз світової практики підтверджує факт, що у такі періоди
підвищується нестійкість економіки, порушується її нормальне
функціонування, виникають загрозливі й ризиковані структурні
перетворення. Особливо чіткими загрози та нестабільність появляються в
умовах економічної кризи [4].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. На думку багатьох дослідників, економічна безпека має
складну внутрішню структуру, у якій виділяються три її найважливіших
складові [1]:
1. Економічна незалежність. Практично економічна незалежність
означає можливість контролю за національними ресурсами, досягнення
такого рівня виробництва, ефективності і якості продукції, що забезпечує
її конкурентоспроможність та дозволяє на паритетних засадах брати
участь у світовій торгівлі, коопераційних зв’язках і обміні науковотехнічними досягненнями.
2. Стабільність і стійкість національної економіки, що обумовлює
захист власності у всіх її формах, створення надійних умов та гарантій для
підприємницької
активності,
стримування
факторів,
здатних
дестабілізувати ситуацію.
3. Здатність до саморозвитку і прогресу, що особливо важливо в
сучасному світі, який динамічно розвивається.
Таким чином, економічна безпека, на нашу думку, – це загальна
сукупність умов і факторів, що забезпечують незалежність національної
економіки, її стабільність та стійкість, здатність до постійного відтворення
та розвитку.
Цілі статті: розглянути теоретичні та прикладні питання
економічної безпеки держави; обґрунтовати показники оцінки
економічної безпеки; запропонувати заходи щодо активізації досліджень
економічної безпеки держави.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. За своєю
фундаментальною сутністю безпека – це стан об’єкта в системі його
зв’язків з погляду здатності до самовиживання в умовах внутрішніх та
зовнішніх загроз, а також за дії непередбачених та важкопрогнозованих
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факторів [8] За іншими визначеннями, економічна безпека — стан
економіки, за якого забезпечується досить високе і стійке економічне
зростання; ефективне задоволення економічних потреб; контроль держави
за рухом і використанням національних ресурсів; захист економічних
інтересів країни на національному і міжнародному рівнях. Складова
частина національної безпеки, її фундамент і матеріальна основа.
Об’єктом економічної безпеки виступає як економічна система узята в
цілому, так і її складові елементи: природні багатства, виробничі і
невиробничі фонди, нерухомість, фінансові ресурси, людські ресурси,
господарські структури, сім’я, особа.
Для оцінки рівня економічної безпеки використовується система
показників. Показники економічної безпеки — це найбільш значущі
параметри, що дають загальне уявлення про стан економічної системи в
цілому, її стійкості і мобільності: зростання ВВП, рівень і якість життя
більшості населення, темпи інфляції, рівень безробіття, структура
економіки, майнове розшарування населення, криміналізація економіки,
стан технічної бази господарства, витрати на науково-дослідні роботи,
конкурентоспроможність, імпортна залежність, відкритість економіки,
внутрішній і зовнішній борг держави. Сучасні дослідження
підтверджують, що для оцінки економічної безпеки краще
використовувати не самі показники, а їхні порогові (критичні) значення –
індикатори. Порогові значення – це критичні величини, недотримання
значень яких перешкоджає нормальному ходові розвитку різних елементів
відтворення, призводить до формування негативних руйнівних тенденцій
у сфері економічної безпеки. Методика оцінки рівня економічної безпеки
України затверджена Міністерством економіки [7]/
Очевидно, що за межами оптимальних значень граничних
показників економічної безпеки національна економіка втрачає свою
здатність до динамічного саморозвитку, конкурентоспроможності на
зовнішніх і внутрішніх ринках; стає об’єктом експансії національних та
транснаціональних монополій, роз’їдається корупційними схемами та
кримінальним середовищем; страждає від внутрішнього і зовнішнього
пограбувань національного багатства, відчуває тиск зовнішніх
територіальних претензій.
Серед загальної сукупності показників економічної безпеки
виділяються наступні їх групи [2]:
− економічного зростання;
− природно-ресурсного,
виробничого,
науково-технічного
потенціалу країни;
− динаміки та стійкості господарського механізму, а також
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мінливості від впливу зовнішніх факторів;
− якості життя населення.
Очевидно, що серед показників економічної безпеки можна
актуалізувати такі групи:
– показники виробництва товарів та послуг;
– показники інвестиційної та інноваційної діяльності;
– показники рівня життя населення;
– показники фінансового стану.
Узагальнюючи вищезазначене, можливо стверджувати, що
економічна безпека держави – це здатність її суб’єктів господарювання
забезпечувати ефективне задоволення суспільних потреб на
національному і міжнародному рівнях. Іншими словами, економічна
безпека – це сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, які сприяють
ефективному динамічному росту національної економіки, її здатності
задовольняти потреби суспільства, держави, індивіда, забезпечувати
конкурентоспроможність на зовнішніх і внутрішніх ринках, що убезпечує
її від негативного впливу різного роду загроз і втрат.
Висновки. Дослідження показників та змісту економічної безпеки
надзвичайно важливе в умовах динамічної та інтернаціоналізованої
економік. Проведення таких досліджень сприятиме опрацюванню
пропозицій щодо посилення стійкості та конкурентоспроможності
національної економіки.
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Гуменюк Д.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Определено влияние мирового финансового кризиса на развитие финансовой
системы Украины. Аргументировано необходимость принятия во внимание противоречий и
последствий финансовой глобализации для развития национальной финансовой системы.
Предложено меры для минимизации внешних шоков для Украины.
Ключевые слова: глобализация, финансовая система, економичный кризис,
финансовые шоки.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток
фінансової системи України має органічно вписуватись у загальну
стратегію реформування національної економіки, забезпечення її
конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі, зменшення її
відставання від розвинутих країн. Ефективне функціонування фінансової
системи сприяє розбудові політики фінансової модернізації, важливою
складовою якої є фінансова стабілізація. Разом з тим практично
Гуменюк Д.О.
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недостатньо висвітлений аналіз цієї проблеми в контексті глобальної
фінансово-економічної кризи 2008–2009 років, загрози її виникнення в
сучасних умовах. Адже криза нанесла Україні особливі втрати: ВВП у
2009 р. склав 88,2% у порівняно з 2008 р., в той час коли в країнах СНД
цей показник становив 93,1%; в країнах Євросоюзу (ЄС – 27) – 95,7%; в
країнах ОЄСР – 96,5%; в країнах БРІК зростання склало 104,5% [1, с. 545–
546].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Витоками теоретичних положень про роль і місце фінансової
системи в економічному розвитку, визначення залежності темпів і якості
економічного зростання від провідних тенденцій розвитку фінансів
суб’єктів господарювання, державних фінансів, міжнародних фінансів та
фінансового ринку є праці Дж. Кейнса, Ф. Модільяні, Дж. Міда,
М. Фридмена, Я. Тінбергена. Серед сучасних західних економістів істотні
напрацювання зроблені Р. Манделлою, М. Флемінгом, Дж. Стігліцом,
Дж. Бюкененом та іншими. Суттєвий внесок зробили вітчизняні учені –
В. Базидевич, В. Бодров, В. Геєць, І. Лютий, М. Крупка, В. Опарін,
П. Єщенко, І. Радіонова, А. Чухно, Л. Шинкарук та інші, в працях яких
розкриті важливі питання розвитку національних фінансових систем,
узагальнено вплив світової фінансово-економічної кризи на стан
фінансової системи України.
Невирішені частини загальної проблеми. Поза увагою дослідників
лишається з’ясування суперечностей та недоліків функціонування
національної фінансової системи, виявлення можливостей реформування
діяльності її структурно-координаційних ланок, механізмів мінімізації
негативних впливів світової фінансово-економічної кризи, її наслідків для
економічного розвитку України. Недостатнім є дослідження економічних
флуктуацій – багаторазової зміни значення величини макроекономічних
показників: адже фінансова криза супроводжується зростанням темпів
інфляції, кризою неплатежів, різким коливанням валютних курсів та
курсів цінних паперів, припиненням надходжень іноземних інвестицій і
навіть їх відпливом з окремих сфер.
Цілі статті. Метою статті є з’ясування причин і аналіз сучасних
тенденцій розвитку національної фінансової системи, узагальнення
теоретичних підходів до визначення сутності і характеру дії механізму
зовнішніх фінансових шоків та розробка практичних пропозицій щодо
мінімізації впливу світової фінансово-економічної кризи на стан, темпи і
якість економічного розвитку країни.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В економічній
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літературі фінанси розглядають як систему економічних відносин між
державою, юридичними та фізичними особами, а також між окремими
державами і міжнародними економічними інститутами й організаціями
щодо акумуляції та використання грошових засобів на основі розподілу і
перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу [2,
с. 476], а фінансову систему – як сукупність фінансових відносин різних
рівнів та інститутів, що забезпечують їхнє функціонування [3, с. 337],
мають особливості в створенні та використанні фондів фінансових
ресурсів.
Наведені визначення сутності фінансів та фінансової системи
показують їх винятково важливу роль в економічному розвитку будь-якої
країни. Але фінансова система кожної країни не функціонує ізольовано:
величезні фінансові ресурси транснаціональних корпорацій і
мультинаціональних банків, зростаючі транскордонні фінансові
трансакції, інтенсивне формування новітніх механізмів та інструментів
світового фінансового ринку породжують фінансову глобалізацію. Під
впливом останньої виникають неоднозначні і суперечливі тенденції
розвитку фінансових систем, в яких відображається позитивний і
негативний вплив глобалізації. Так на основі фінансової глобалізації
спостерігається реальне економічне зростання багатьох національних
економік; з’являються нові можливості для економічної диверсифікації
світових фінансових потоків; зростають інвестиційні ресурси, які
вкладаються в країни, що розвиваються. Інтеграція фінансових ринків,
збільшення трансграничних потоків капіталу, зміна в базі інвесторів є
позитивними наслідками глобалізації. Але водночас з’являються вкрай
негативні тенденції розвитку національних фінансових систем, а саме:
- відбувається зростання темпів розповсюдження імпульсів
нестабільності фінансової системи з однієї країни або групи країн до
інших;
- посилюється ризик закриття позицій в період різкої зміни
макроекономічних показників та зростають обсяги вивозу іноземного
капіталу, передусім з банківської сфери;
- активізація ризикованого використання залучених коштів,
прийняття фінансово-кредитними установами на себе значного ризику,
виникнення у ряді випадків загрози банкрутства.
Ці тенденції здатні набувати значного поширення в умовах
циклічності розвитку світової економіки. Глобалізовані фінансові ринки
вражають економіку більшості країн, про що свідчать дані останньої
економічної кризи. Як зазначає Дж. Стігліць, «в сучасних умовах усі
частини фінансової системи тісно взаємопов’язані, а сама вона займає в
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економіці центральне місце, і тому збій у діяльності одного великого
фінансового закладу може зруйнувати функціонування усієї системи» [11,
с. 44]. Так, глобалізація міжнародної фінансової системи характеризується
складним взаємо переплетінням кризи ліквідності, фінансової кризи та
кризи капіталістичної економіки як соціальної моделі [4, с. 131].
Основними причинами розгортання кризи міжнародної фінансової
системи, на нашу думку, є проблеми, які накопичувались протягом
тривалого періоду, а саме:
- по-перше, надлишок нагромадженого капіталу в економічно
розвинутих країнах і пошук можливостей його використання в умовах
значного перегріву цим капіталом економічної системи розвинутих та
інших країн. Необмежене і сприятливе кредитування на ринку іпотечного
житла, що супроводжувалось спекулятивним ціноутворенням на об’єкти
нерухомості посилило кризу споживання;
- по-друге, недотримання оптимального співвідношення кредитних
ресурсів над вкладеними депозитами, що веде до виникнення дефіциту
ліквідності в фінансово-кредитних установах. Подібна ситуація
спостерігалася і в Україні: обсяг наданих банками кредитів за
2007–2008 рр. зріс майже в 3 рази, при цьому більше половини загального
їх обсягу припадало на кредити, надані в іноземній валюті (на 01.01.2008р.
– 52%). Широка реклама, простота отримання кредитів, більш низькі
процентні ставки за кредитами в іноземній валюті порівняно з
національною, спричинила випереджальні темпи кредитів, наданих
фізичним особам, ніж кредити, надані суб’єктам господарювання (3,5 раза
проти 2,8);
- по-третє, фінансова експансія, яка посилюється на основі
випереджального зростання спекулятивного фінансового капіталу у
порівняно з капіталом, що обслуговує реальний сектор, зростання питомої
ваги прибутку, що спрямовується на споживання, порівняно з потребами
його нагромадження у реальному секторі. Так, в США співвідношення
отриманого прибутку складало в цілому 0,61 у 1948–1979 рр. і 0,43 у
1980–2007 рр. [5, с. 10], що свідчить про порушення довгострокової
рівноваги між інвестиціями, ВВП та споживанням;
- по-четверте, валютна гегемонія тріади США-ЄС-Японія у
сформованій Ямайській світовій валютній системі справляє негативний
вплив на фінансові системи більшості країн. Режим керовано-плаваючих
валютних курсів проведення антициклічної та врівноважуючої платіжний
баланс монетарної політики у єдності її грошово-кредитної та валютнокурсової складових дозволяє цим країнам розповсюджувати валютні та
фінансові шоки на інші країни. При цьому ключовою детермінантою стає
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відкритість економіки країни: її високий рівень посилює залежність від
ключових валют тріади.
Для України характерним є незавершений характер ринкових та
інституціональних перетворень, що обумовлює трансформацію ланок
фінансової системи (фінансового ринку, страхових фондів і страхового
ринку, державних та місцевих бюджетів, державного кредиту та інших) і
вимагає чіткого законодавчого урегулювання їх взаємодії. Тому
провідною тенденцією розвитку фінансової системи повинно стати
законодавче ті інституційне регулювання для досягнення міни кількісних і
якісних показників фінансових процесів в економіці через механізм
формування грошових фондів, їх розподілу і перерозподілу, використання
з метою забезпечення стійкості функціонування національного
господарства.
Іншою важливою тенденцією розвитку фінансової системи повинна
стати зміна стратегії реформування, орієнтація переважно на власні
ресурси та інтелектуальний потенціал економічного зростання. Механізм
організації фінансової системи вимагає чіткість визначення стратегічних і
поточних цілей, форм та методів мобілізації переважно внутрішніх
необхідних фінансових ресурсів, важелів та інструментів впливу на різні
напрямки економічного розвитку.
Найбільш важливим важелем впливу на економічний розвиток є
бюджетно податкове регулювання: адже державні видатки і податки,
чутливість економічного середовища до змін у сфері фіскальних відносин
здатні прискорити або уповільнити темпи і якість економічного зростання.
Переважаючим повинно стати невпинне посилення стимулюючої і
регулюючої функцій податкової системи за рахунок скорочення
податкового тиску на підприємницький сектор при одночасному
розширенні бази оподаткування, застосуванні альтернативних джерел
фінансування пенсійних та соціальних програм, спрощення механізму
обчислення і сплати податків, активізації потенціалу непрямих податків.
Маневруванням податковими ставками, пільгами, змінами умов
оподаткування, зміною різних видів податків, як зазначають дослідники,
держава створює умови для прискорення розвитку певних галузей,
територій, виробництв, підприємств, сприяє вирішенню актуальних для
суспільства проблем [10].
Головними тенденціями розвитку бюджетно-податкової складової
фінансової системи в Україні у 2005–2010 рр. були розширення
соціальних функцій держави і відповідно посилення податкового тиску на
економіку; дисбаланс між зростанням ВВП та зміною надходжень до
ВВП, що свідчить про суттєве недовикористання податкового потенціалу.
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За оцінками 2010 року, ВВП в Україні становить 1245,3 млрд грн (949,9
млрд грн офіційно визнаний і 295,4 млрд грн – припадає на тіньовий
сектор) [11]. Невирішеними залишаються проблеми спрощеного
оподаткування, що викликає негативні процеси в середньому та малому
підприємництві. Зокрема, відбувається створення схем уникнення від
оподаткування, дроблення середніх підприємств з метою використання
спрощеної системи оподаткування.
Також невирішеними залишаються проблеми розвитку банківської
системи, а саме: недостатній рівень капіталізації банків, незадовільна
система управління ризиками, стан захисту прав кредиторів, вкладників та
позичальників. Подолання цих та інших недоліків вимагає зміцнення
довіри до банківської системи з боку вкладників та інвесторів і активізація
діяльності банків із залучення коштів з їх наступною трансформацією в
кредити та інвестиційні ресурси для реального сектору економіки. В
умовах глобалізації важливо продовжувати роботу з адаптації
банківського законодавства України до законодавства Європейського
Союзу, рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду та
інших міжнародних організацій. Це дозволить підвищити ефективність
функціонування грошово-кредитної системи, її стійкість до можливих
внутрішніх і зовнішніх факторів дестабілізуючого впливу.
Отже, безумовного вдосконалення вимагає грошово-кредитна
складова фінансової системи країни: основною тенденцією її розвитку
повинно стати досягнення відносної фінансової стабільності, узгодженість
між монетарними і фіскальними методами впливу на економічне
зростання. На цій основі можливе перетворення фінансової системи в
генератор докорінних змін в розвитку економіки, подолання негативної
динаміки макроекономічних показників (табл. 1).
Як свідчать дані табл. 1, за останні роки різко збільшилося
співвідношення дефіциту державного бюджету в ВВП (до 5,9%),
відношення державного та гарантованого боргу до ВВП (39,5%) при
одночасному зменшенні показника інвестицій в основний капітал (15,7% у
2010 р. проти 21,1% у 2005 р.) та зростанні рівня державної зовнішньої
заборгованості на одну особу в 3,2 раза (з 247,9 дол. США до 799,7 дол.
США). Це відображає негативні тенденції розвитку фінансової системи в
Україні і вимагає розробки та реалізації заходів державного регулювання
економіки спрямованих не лише на уникнення фінансового краху, а
передусім, на вирішення проблем інноваційно-інвестиційного розвитку
країни.
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Таблиця 1
Динаміка основних макроекономічних показників розвитку України
протягом 2005–2010 рр.*
Показники
Відношення витрат державного
бюджету до ВВП, %
Співвідношення дефіциту (-),
профіциту (+) бюджету до ВВП,%
Темпи зростання реального ВВП (у
пост. цінах 2007р.)
Рівень інфляції (за рік), %
Темпи зростання реальної зарплати до
попереднього року
Відношення інвестицій в основний
капітал до ВВП, %
Відношення державного та
гарантованого боргу до ВВП, %
Відношення сальдо поточного
рахунку платіжного балансу до ВВП,
%
Рівень державної зовнішньої
заборгованості на одну особу,
дол. США

2005

2006

2007

2008

2009

2010

26,6

25,5

24,4

25,5

26,5

27,9

-1,8

-0,7

-1,1

-1,5

-4,1

-5,9

85,2

104,2

102,7 107,3 107,9 102,3

110,3 111,6 116,6 122,3 112,3 109,1
120,3 118,3 112,5 106,3

90,8

110,2

21,1

23,0

26,1

24,6

16,6

15,7

17,7

14,8

12,3

20,0

34,8

39,5

2,9

-1,5

-3,7

-7,0

-1,5

-2,1

247,9 270,9 298,0 401,3 579,7 799,7

* Складено на основі офіційних даних: [6; 7; 8; 9].
Зокрема, позитивний вплив фінансової системи на економічний
розвиток може бути досягнутий за рахунок:
- синхронізації інструментів удосконалення бюджетно-податкової,
грошово-кредитної і валютної складової із структурної перебудовою
економіки. Монетарно-фіскальна координація сприяє досягненню
високого рівня ВВП, показників обмінного курсу, рівня державних витрат,
рівня зайнятості;
- зниження податкової ставки з податку на прибуток в розмірі
встановленому державою на рівні певної відсоткової ставки в залежності
від вартості придбаних технологій або новітнього обладнання,
використання якого сприяє власному виробництву інноваційної продукції;
- внесення змін до Податкового кодексу України, якими б
передбачалось зарахування на спеціальний рахунок інноваційно активних
підприємств 50% від податку на прибуток, що був одержаний від
виконання інноваційних проектів, за умови використання його виключно
на фінансування НДДКР;
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- розробки і впровадження фінансових інструментів державної
підтримки інноваційної діяльності підприємств малого та середнього
бізнесу, які забезпечують великі корпоративні інтегровані структури
новими інноваційними рішеннями, науково-технічними розробками,
здатними перетворити їх у повноцінні транснаціональні компанії за
рахунок концентрації фінансових ресурсів.
Реалізація означених аспектів удосконалення умов розвитку
фінансової системи України дозволить не лише забезпечити її позитивний
вплив на динаміку макроекономічних показників, але й сприятиме
покращенню структурно-функціональної взаємодії її окремих ланок.
Самодостатня фінансова система є основою для врегулювання боргової
проблеми, запорукою для підвищення інвестиційної привабливості
економіки, фінансової стабільності, досягнення високого кредитного
рейтингу держави.
В Україні офіційний державний борг складає орієнтовно за різними
оцінками від 15% від ВВП до 39% при законодавчому обмеженні 60%.
Такі розбіжності пояснюються протиріччями трактування поняття
«державний борг»: вітчизняне законодавство не передбачає включення до
складу державного боргу боргових зобов’язань місцевого самоврядування
та державних підприємств. Залучені Україною позики вирізняються своєю
короткостроковістю і високим рівнем процентних ставок, що за умов
незбалансованого державного бюджету загострює проблему державного
боргу.
Розв’язання боргової проблеми за рахунок видатків бюджету
означає суттєве скорочення бюджетних видатків на соціальноекономічний розвиток. Не полегшує обслуговування державного боргу і
його реструктуризація, яка здатна лише перенести строки сплати держави
за її борговими зобов’язаннями. Потрібна докорінна зміна розвитку
фінансової системи, її підпорядкування нагальним потребам стабільного
економічного зростання, досягнення необхідних темпів приросту ВВП та
повної зайнятості, забезпечення фінансування соціальних програм,
формування достатніх обсягів інвестиційних та кредитних ресурсів.
Висновки. Аналіз сучасних тенденцій розвитку фінансової системи
України свідчить про відносну самостійність функціонування її кожної
ланки. Недоліки в організації фінансової діяльності суб’єктів
господарювання негативно впливають на фінансові можливості бюджету
через зменшення надходжень до доходної частини бюджету. Негаразди
фінансової системи всередині країни здатні посилюватися під впливом
розладу світової фінансової системи, під час якої відбувається відплив
іноземних капіталів.
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Світова фінансова криза 2008–2010 рр. показує необхідність
перегляду кейнсіанської теорії і відмови від більшості положень концепції
монетаризму щодо ролі держави у регулюванні економічних процесів.
Розгортання кризових явищ є свідченням, за визначенням Дж. Стігліца,
«краха неокласичної моделі» [11, с. 293], неспроможності монетаристської
теорії, в основі якої знаходяться твердження про апріорну спроможність
ринкової системи автоматично досягати макроекономічної рівноваги.
Фінансова криза змусила практично всі розвинені країни перейти на
державне управління фінансовою системою і економікою в цілому.
Це окреслює напрямки подальших досліджень, а саме: 1)
обґрунтування законодавчого урегулювання взаємодії складових
фінансової системи, що забезпечують її цілісність і ефективність
функціонування; 2) пошук шляхів зменшення обсягів фінансових
запозичень; 3) оптимізація рівня податкових вилучень до бюджету; 4)
використання традиційних та новітніх інструментів залучення особистих
накопичень населення в інноваційно-інвестиційну сферу, підприємницьку
діяльність, відновлення довіри населення до фінансово-кредитних
інститутів; виявлення впливу дуалістичної природи долара США, який є
одночасно і національною валютою і світовими грішми, та пошук
альтернативних світових грошей.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
БРАКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВІ
У статті розглянуто основні класифікації браку на підприємстві та недоліки
затвердженого плану рахунків. Запропоновано шляхи щодо удосконалення ведення
бухгалтерського обліку бракованої продукції на виробництві з метою більш детального
розкриття інформації для полегшення виявлення проблем та прийняття управлінських
рішень щодо їх вирішення.
Ключові слова: бухгалтерський облік, план рахунків, брак, бракована продукція,
класифікація браку.

Gura N., Kravec O.
WAYS OF IMPROVING THE ACCOUNTING
FOR PRODUCTION DEFECTIVE PRODUCTS
The article reviews the basic classification of defects and deficiencies of the approved chart
of accounts. suggested ways to improve the accounting for the production of defective products to
more detailed disclosure of information to facilitate the identification of problems and making
managerial decisions on their avoidance.
Key words: accounting, chart of accounts, defects, defective products, classification of
defects.

Гура Н.А., Кравец Е.С.
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ЗАБРАКОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассмотрены основные классификации брака на предприятии и недостатки
утвержденного плана счетов. Предложены пути по совершенствованию ведения
бухгалтерского учета бракованной продукции на производстве с целью более детального
Гура Н.О., Кравець О.С.
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раскрытия информации для облегчения выявления проблем и принятия управленческих
решений по их исправлению.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, план счетов, брак, бракованная продукция,
классификация брака.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими
науковими
та
практичними завданнями.
В
бухгалтерському обліку для поліпшення доступу до інформації
керівникам підприємства та групування бухгалтерської інформації
використовується план рахунків. Проте не завжди загальноприйнятого
плану вистачає для розподілу і узагальнення усієї потрібної інформації,
що призводить до незручності з точки зору аналізу діяльності
підприємства, що виконує керівництво з метою прийняття управлінських
рішень. Зокрема, така економічна категорія, як брак у виробництві
потребує більш поглибленого відображення в обліку для зручності
пошуку потрібної інформації, виявлення причин і винуватців та розробки
шляхів зменшення браку на виробництві.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у визначення економічної категорії браку та
ведення його обліку зробили такі вчені, як Коблянська О.І.,
Бутинець Ф.Ф., Швець В.Г., Лень В.С., Гливенко В.В., Кучерак Д.Д. та
інші. Проте, з огляду на зміни у законодавстві, зокрема зміну
бухгалтерського плану рахунків, ці дослідження мають досить загальний
характер і спрямовуються більше на правильність звітності, аніж на
внутрішню бухгалтерію.
Цілі статті. Метою статті є дослідження шляхів вдосконалення
бухгалтерського обліку бракованої продукції на підприємстві.
Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання:
- дослідження сутності економічної категорії браку;
- виділення основних класифікацій браку на підприємстві;
- розробка рекомендацій щодо покращення внутрішнього обліку
браку на підприємствах з огляду на основні класифікації.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В Інструкції про
застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій брак
визначений як «продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не
відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним
умовам, і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або
можуть бути використані тільки після додаткових витрат на виправлення»
[2].
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Брак класифікують за видами (ознаками), причинами і винуватцями.
Під видом (ознакою) браку розуміється зміст дефекту (наприклад,
відхилення від розмірів і допусків, хвилястість поверхонь, неправильний
крок різьби тощо), при виявленні якого продукція вважається бракованою
[3, с. 382].
Більшість вчених розрізняють брак виправний і невиправний. Брак
невиправний – це забраковані дефекти, які усувати економічно недоцільно
або технічно неможливо. До виправного браку відносять забраковані
вироби, дефекти яких технічно можливо і економічно доцільно усувати.
Виправний брак вимагає додаткових витрат для доведення
продукції до заданої якості. Невиправний брак і витрати на нього – це
втрати для підприємства.
В обох випадках підприємство частково покриває витрати на брак
через утримання компенсації з винуватців браку (робітників,
постачальників), а також через вартість оприбуткованих відходів від
забракованої продукції.
За місцем виявлення брак поділяється на внутрішній, виявлений на
підприємстві на різних стадіях виробничого процесу, і зовнішній,
виявлений у споживача продукції. В останньому випадку від споживача на
підприємство надходить рекламація на якість продукції.
В.С. Лень та В.В. Гливенко [5] виділяють також технологічно
неминучий брак. Причина виникнення даного виду браку, пов’язана з
недосконалістю технологічного процесу. У кожному виробництві існує
певний відсоток виробів, які через недоліки технології виявляються
бракованими. Зменшити втрати від цього виду браку можна лише за
рахунок вдосконалення технологічного процесу.
З огляду на таку класифікацію, плану рахунків, затвердженого
Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1591, в якому він
був суттєво скорочений, для ефективного управління підприємством і
розкриття вичерпної інформації щодо браку на виробництві не достатньо.
Згідно з цим планом рахунків для обліку бракованої продукції виділяють
рахунок 24 «Брак у виробництві» [1].
На підставі класифікації слід будувати синтетичний (за
субрахунками) та аналітичний облік втрат від браку продукції
(напівфабрикатів, деталей, вузлів або робіт).
Для синтетичного обліку втрат від браку і групування інформації
залежно від місця його виявлення можна ввести наступні субрахунки до
рахунка 24 «Брак у виробництві»:
– 241 «Внутрішній брак»;
– 242 «Зовнішній брак».
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Аналітичний облік втрат від браку доцільно вести в розрізі видів
браку за можливістю його виправлення, за техніко-технологічними
особливостями процесу виробництва, за місцем виникнення та за видом
продукції.
Для зручності пропонується наступний підхід до кодування
аналітичних рахунків з обліку втрат від браку, який наведено на рис. 1.
Код аналітичного
рахунку

Код
синтетичного
рахунка

Номер
рахунка 24
«Брак у
виробництві»

Код
синтетичного
субрахунку

Номер
субрахунку
(1-«Внутрішній
брак»
2-«Зовнішній
брак»)

Вид браку за
можливістю
виправлення:
1-виправний
2-невиправний
За технічними
особливостями
виробництва:
1-запланований
2непередбачений
Код цеху:
00-брак з вини
підприємствапостачальника
01…Н-код цехувинуватця
Код виду
продукції
001…К

Рис. 1. Структура побудови аналітичних рахунків з обліку втрат від
браку *
* Побудовано автором на основі джерела: [7]
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Відомо, що між синтетичними й аналітичними рахунками існує
нерозривний зв’язок, тобто на аналітичних рахунках відображаються ті ж
зміни, що й на синтетичних, але більш докладно.
Використання запропонованого підходу щодо ведення аналітичного
обліку втрат від браку дасть можливість задовольняти інформаційні
потреби управлінського обліку шляхом групування та перегрупування
даних аналітичних рахунків за різними видами браку. Інформація про
розмір втрат від запланованого браку в розрізі структурних підрозділів
підприємства та видів продукції дасть можливість управлінському
персоналу встановлювати відхилення від запланованих показників, у
випадку необхідності переглядати їх або приймати рішення щодо
доопрацювання
конструкторської
документації,
удосконалення
технологічного процесу, модернізації виробничого обладнання та
оновлення інструментів.
Окрім цього, можна запровадити зазначення технічно неминучого
браку, що входить до собівартості готової продукції та витрат на
виправлення браку до звіту про фінансовий результат. Або зазначати усі
втрати від браку разом, а розподіл вносити в примітки до звіту.
Така додаткова звітність допомогла б керівництву краще оцінювати
ситуацію на підприємстві для прийняття рішень стосовно технічного
удосконалення виробництва, або найму більш кваліфікованого персоналу,
залежно від того, що спричинило брак. До того ж якщо підприємство є
акціонерним товариством, його акціонери зможуть краще орієнтуватись в
його справах.
Висновки. Загалом брак є досить важливою категорією у
виробництві, що впливає на прибутковість підприємства, а отже, має бути
висвітлений у звітності для внутрішніх і зовнішніх користувачів для
прийняття рішень.
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СТРАТЕГІЧНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ПРОГРАМ
В статті наведено авторське трактування категорій «план маркетингу», «програма
маркетингу», «стратегічна програма маркетингу». Автром розглянуто методику оцінки
якості стратегічних програм маркетингу в розрізі двох напрямків оцінки - якості
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METHODS BASED AS STRATEGIC MARKETING PROGRAMS
In the article author interpretation of categories is resulted «marketing plan», «marketing
program», «strategic program of marketing». The method of estimation of quality of the strategic
programs of marketing is considered Avtrom in the cut of two directions of estimation - quality of
forming and quality of realization.
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В статье приведена авторская трактовка категорий «план маркетинга», «программа
маркетинга», «стратегическая программа маркетинга». Автром рассмотрена методика
оценки качества стратегической программы маркетинга в разрезе двух направлений оценки
- качестве формирования и качества реализации.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Проблеми
вивчення результативності маркетингу впродовж довгого часу є
предметом дослідження багатьох зарубіжних і вітчизняних учених. В
даний час виникає істотна необхідність зіставити маркетингові витрати і
фінансові результати підприємства, обґрунтувати і зв’язати маркетингові
стратегії з відповідними економічними показниками. Це пояснюється тим,
що маркетинг апелює в основному такими поняттями, як «прихильність,
лояльність споживачів», «обізнаність про товарну марку», «зростання
частки ринку», «забезпечення конкурентних переваг» та ін., що частенько
«не сприймається як реальні показники довгострокових результатів
діяльності фірми» [4, с. 9]. Тому необхідна розробка специфічних
прийомів, способів і методик, що дозволяють забезпечити кількісне
вираження маркетингових стратегій підприємства у вигляді обґрунтованої
системи показників оцінки результативності. В зв’язку з цим особливої
актуальності набуває обґрунтування напрямів вивчення результативності
управління стратегічним маркетингом.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Огляд літературних джерел [1–7] дозволяє зробити наступні
висновки:
1) на сьогоднішній день відсутній однозначний підхід до
визначення понять «План маркетингу» і «програма маркетингу». Багато
авторів використовують ідентичні терміни для характеристики цих
понять, що, природно, не сприяє розумінню їх вмісту;
2) не розглядається стратегічний підхід до визначення вмісту
«програма маркетингу»;
3) існує декілька підходів до структуризації планів і програм
маркетингу, причому в деяких випадках під структурою програми
маркетингу розуміється структура плану маркетингу.
Цілі статті. Мета роботи удосконалити методичний інструментарій
оцінки якості стратегічних маркетингових програм.
Сучасна практика функціонування вітчизняних підприємств на
ринку свідчить про тенденцію, що постійно посилюється, до планомірної
організації маркетингової діяльності в цілях підвищення результативності
функціонування підприємства. Проводити довгострокову стратегічну
політику, уникати значних економічних і соціальних втрат, звести до
мінімуму ризики виникнення кризисних ситуацій і добиватися стабільного
розвитку і перспективних успіхів дозволяють маркетингові програми, які
обумовлює пошук такого варіанту поведінки, який за інших рівних умов
дозволить отримати максимальний ефект при мінімальних втратах.
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Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З концептуальної
точки зору план маркетингу – це ширше поняття, що охоплює процес
постановки цілей підприємства в області маркетингу, визначення
стратегій маркетингу, розробку заходів по реалізації маркетингових
стратегій, розробку бюджету маркетингу і здійснення контролю за
проведенням маркетингових заходів. Огляд існуючих підходів до
визначення поняття «програма маркетингу» дозволив виділити дві її
основні характеристики: вона розглядається як сукупність тактичних
заходів в розрізі комплексу маркетингу і визначає хто, коли, що і як
робитиме для реалізації цих заходів. Отже, програма маркетингу
розглядається як частина плану маркетингу і стосується розробки
комплексу заходів щодо реалізації маркетингових стратегій з вказівкою
відповідальних виконавців і термінів виконання робіт.
Враховуючи вищесказане, дамо наступні визначення даних
поняттям.
План маркетингу – це системний документ, що є інструментом
аналізу, планерування, реалізації і контролю за маркетинговій діяльності
підприємства, направлений на приведення до повнішої відповідності
можливостей підприємства до вимог ринку.
Програма маркетингу – це сукупність заходів щодо реалізації
маркетингового плану в розрізі комплексу маркетингу з вказівкою
відповідальних виконавців, термінів виконання робіт і фінансових
ресурсів на їх виконання в рамках бюджету маркетингу.
У сучасних умовах, для яких характерні нестабільність
маркетингового середовища, недолік навиків стратегічного мислення у
працівників і керівників, переважно короткостроковий характер
планерування діяльності підприємств виникає необхідність забезпечення
стратегічної спрямованості діяльності по розробці і реалізації програм
маркетингу.
Стратегічний характер програмі маркетингу додає її націленість на
перспективу, визначення стратегічної лінії поведінки підприємства і
головних орієнтирів для його довготривалого зростання. Саме
стратегічний підхід до розробки стратегічних маркетингових програм
дозволяє передбачати подальші дії підприємства відповідно вимогам
ринку, що змінюються, і розробити комплекс взаємопов’язаних заходів в
області товарної, збутової, цінової і комунікаційної політики з
врахуванням можливої реакції конкурентів.
Стратегічна програма маркетингу – це сукупність заходів
стратегічного характеру за реалізації маркетингових стратегій в розрізі
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комплексу маркетингу з вказівкою відповідальних виконавців, термінів
виконання робіт і пріоритетністю розподілу фінансових ресурсів.
Розробка стратегічних маркетингових програм є ключовою метою
процесу стратегічного управління маркетингом на підприємстві, оскільки
у результаті визначає його ефективність і досягнення довготривалих
конкурентних переваг на ринку.
Оцінка якості стратегічної програми маркетингу є важливою
умовою реалізації поставлених в ній цілей і завдань. Кінцеві результати
програми маркетингу багато в чому визначаються двома
взаємозв’язаними чинниками: якість складання менеджерами програмних
заходів маркетингової діяльності підприємства і рівень виконання розділів
стратегічної програми маркетингу всіма категоріями персоналу.
Відповідно до вказаних чинників розглянемо два напрямки оцінки якості
стратегічних програм маркетингу:
оцінка якості формування стратегічної програми маркетингу;
оцінка якості реалізації стратегічної програми маркетингу.
Для оцінки якості формування стратегічної програми маркетингу
доцільно розглядати три аспекти: структурний, змістовний і ресурсний.
Структурний аспект відображає вимоги, що пред’являються до
логічної побудови стратегічної програми маркетингу, і включає наступні
критерії: структуризація розділів стратегічної програми маркетингу (S1),
кількісне вираження поставлених цілей і завдань (S2), визначення термінів
реалізації окремих заходів (S3), розподіл відповідальності (S4),
забезпечення погодженої взаємодії служб і відділів (S5).
Змістовний аспект передбачає оцінку того, наскільки представлена
програма маркетингу відображає націленість на перспективу, її
взаємозв’язок з іншими аспектами маркетингової діяльності підприємства,
а також облік всіх ситуаційних змінних, що виникають в зовнішньому
середовищі. Тут розглядаються наступні критерії: стратегічна
спрямованість програми маркетингу (C1), забезпечення узгодженості з
цілями і стратегією розвитку підприємства (C2), забезпечення
спадкоємності стратегічних, тактичних і оперативних заходів (C3),
ситуаційний характер планерування діяльності (C4), гнучкість і
адаптивність до змін в маркетинговому середовищі (C5).
Ресурсний аспект відображає забезпеченість процесу реалізації
стратегічної програми маркетингу відповідними ресурсами: кадровими
(R1), інтелектуальними (R2), інформаційними (R3), фінансовими (R4) і
матеріальними (R5).
Дослідження доцільно проводити в розрізі чотирьох основних
розділів стратегічної програми маркетингу: стратегічна програма
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маркетингових дослідження, стратегічна програма управління
асортиментом і якістю товарів; стратегічна програма управління збутом і
розподілом товарів; стратегічна програма управління рекламою і
стимулюванням збуту.
Оцінка якості процесу формування стратегічних програм
починається з привласнення кожному критерію вагової оцінки, отриманої
за допомогою використання методу парних порівнянь, який передбачає
використання математичних і логічних висновків з інтегрованою
перевіркою однорідності отримуваних результатів.
Визначення інтегрального індексу якості розробки кожного розділу
стратегічної програми маркетингу проводиться у декілька етапів:
1. Визначення одиничних показників якості розробки стратегічної
програми маркетингу (qi) як відношення величини 1-го критерію для
аналізованого аспекту (Si ; Ci ; Ri( до величини 1-го параметра ідеального
варіанту програми.
qS
i

QS
i
QS
0

qiC

QiC
QC
0

qiR

, де QiS
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, де QiС

miС

QiR
Q0R

, де QiR

biS ; Q S
0

miR

miS

biС ; Q С
0

miС

biR ; Q0R

b0S

b0С

miR

b0R ,

(1)

де qiS , qiС , qiR – одиничний коефіцієнт якості розробки стратегічної
програми маркетингу відповідно по структурному, змістовному і
ресурсному аспектах;
miS , miC , miR – значущість критеріїв, визначена методом парних
порівнянь відповідно по структурному, змістовному і ресурсному
аспектах;
biS , biS , biS – бальна оцінка критерію оцінюваної стратегічної
програми маркетингу відповідно по структурному, змістовному і
ресурсному аспектах;
b0S , b0S , b0S – бальна оцінка критерію ідеального варіанту стратегічної
програми маркетингу відповідно по структурному, змістовному і
ресурсному аспектах;
QiS , QiC , QiR – зважена оцінка критерію оцінюваної стратегічної
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програми маркетингу відповідно по структурному, змістовному і
ресурсному аспектах;
Q0S , Q0C , Q0R – зважена оцінка критерію ідеального варіанту
стратегічної програми маркетингу відповідно по структурному,
змістовному і ресурсному аспектах;
2. Визначення групових показників якості розробки стратегічної
програми маркетингу відповідно по структурному, змістовному і
ресурсному аспектах (IS, IC, IR).
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3. Визначення інтегрального показника якості розділу стратегічної
програми маркетингу за формулою:

I INT
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Оцінка якості реалізації стратегічної програми маркетингу
відображає міру узгодження і задоволення інтересів споживача з
врахуванням наявних можливостей і обмежень ресурсів. Відповідно до
цього доцільно виділити два аспекти в цьому напрямі:
рівень фактичного виконання стратегічної програми маркетингу;
ступінь досягнення цілей реалізації стратегічної програми
маркетингу.
Для оцінки рівня фактичного виконання стратегічної програми
маркетингу необхідно мати систему показників, яка повинна
характеризувати реальність і оперативність її виконання, обґрунтованість і
забезпеченість ресурсами, а також бути об’єктивною, досить повно
характеризувати всі напрями діяльності в області реалізації стратегічних
програм маркетингу; відображати результати роботи кожного підрозділу і
їх вплив на результати реалізації маркетингових програм. На наш погляд,
дана система показників включає наступні коефіцієнти: коефіцієнт
реальності, коефіцієнт оперативності, коефіцієнт надійності, коефіцієнт
економічності.
Коефіцієнт реальності стратегічних маркетингових програм (Кр)
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відображає міру їх дійсної реалізації в заданий період часу в конкретних
зовнішніх і внутрішніх умовах:
I

J

Aij( 2)
i 1 j 1

КP

I

; Кр

1,

J

Aij(1)
i 1 j 1

де Aij(1) – кількість запланованих заходів;

Aij( 2 ) – кількість реалізованих заходів;
j – кількість розділів стратегічної програми маркетингу;
i – кількість заходів в кожному розділі.
Коефіцієнт оперативності (Ко) відображає своєчасність виконання
запланованих заходів щодо реалізації стратегічних маркетингових
програм працівниками підприємства і таку швидкість їх реалізації, яка
забезпечує максимальне досягнення поставлених цілей при збереженні
стійкості процесів виконання маркетингових програм.
I

J

Aij(3)
КО

1

i 1 j 1
I

; КO

1,

J

Aij(1)
i 1 j 1

де Aij(3) – кількість заходів, виконаних з порушенням терміна виконання.
Коефіцієнт надійності (КН) характеризує здатність працівників
забезпечувати виконання запланованих маркетингових заходів в рамках
виділених ресурсів.
I

J

Aij( 4 )
КН

1

i 1 j 1
I

; КН

1,

J

Aij(1)
i 1 j 1

( 4)

де Aij – кількість заходів, виконаних з перевитратою ресурсів, виділених
на їх реалізацію.
Коефіцієнт економічності (КЕ) показує долю витрат на реалізацію
стратегічної програми маркетингу (ВСПМ) в загальній сумі витрат обігу
підприємства (В загал).
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Ке

ВСПМ
100% .
Взагал

Реалізація програми маркетингу зрештою направлена на досягнення
певної мети. Для того, щоб процес розробки стратегічних програм
маркетингу був конструктивним, необхідна наявність методики, що
дозволяє оцінити ступінь досягнення цілей. Тому другий напрям
передбачає оцінку ступеня досягнення цілей реалізації стратегічної
програми маркетингу. Така оцінка дозволяє конкретизувати стратегію
розвитку підприємства у вигляді сукупності певної мети, оцінити вклад
кожного цільового орієнтиру в реалізацію загальної стратегії розвитку
підприємства і здійснювати усесторонній контроль результативності
стратегічного управління маркетингом.
Для розрахунку впливу чинників на приріст результативного
показника в детермінованому аналізі будується аддитивна модель, що є
діленням суми алгебри декількох факторних показників, що
характеризують міру досягнення цілей стратегічної програми маркетингу,
до суми максимальних значень кожного факторного показника:
n

R=

Si
i 1

S max

100% .

Для визначення фактичного стану об’єкту маркетингових зусиль до
і після реалізації стратегічної програми маркетингу доцільно
використовувати метод експертних оцінок (із застосуванням 10–бальної
шкали). Очікуване значення оцінюється також за 10–бальною шкалою на
основі прогнозних оцінок стану об’єкта маркетингових зусиль (цільових
орієнтирів) в результаті реалізації стратегічної програми маркетингу.
За допомогою способу пропорційного ділення, який заснований на
пропорційному розподілі приросту результативного показника R за
рахунок зміни чинника S, розраховується вплив зміни цільових орієнтирів
реалізації стратегічної програми маркетингу на рівень досягнення цілей.
Висновки. Таким чином, запропонована методика оцінка якості
формування і реалізації стратегічної програми маркетингу, дозволяє
виявити проблемні ділянки, пов’язані із структурним, змістовним і
ресурсним аспектами процесу розробки програми маркетингу, а також
визначити перспективні напрями діяльності, пов’язані з усуненням
недоліків в області їх реалізації.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Формування
ефективного продовольчого ринку є доволі складною справою, оскільки
вимагає вирішення багатьох суперечливих завдань. Чільне місце
посідають завдання щодо забезпечення населення продовольством за
рахунок переважно внутрішніх джерел, поступового зменшення
залежності від іноземних виробників продовольства, створення
продовольчої безпеки як важливої складової національної безпеки.
Забезпечення національного продовольчого ринку власними
товарними ресурсами у першу чергу залежить від стану аграрного
виробництва, темпів розвитку харчових переробних підприємств.
Ефективність функціонування аграрної сфери як джерела
забезпечення продовольчого ринку власними товарними ресурсами
залежить від аграрної політики як органічної складової економічної
політики держави. Нині ця політика, незважаючи на перманентність
реформ, залишається недосконалою. Практичній реалізації реформ у
межах аграрної політики держави стає на заваді аграрна криза –
неспроможність
виробничих
відносин
оптимізувати
розвиток
продуктивних сил.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. У розробку наукових проблем становлення ринку, його
маркетингових досліджень, системи економічних відносин учасників
продовольчого ринку вагомий внесок зробили такі вітчизняні вчені як
В. Андрійчук, В. Бойко, О. Березін, П. Гайдуцький, Й. Завадський,
І. Лукінов, П. Макаренко, Л. Мельник, О. Могильний, О. Олійник,
О. Онищенко, С. Ляшенко, М. Павловський, Б. Пасхавер, В. Рапштина,
П. Саблук, В. Шиян, О. Шпичак, О. Царенко, В. Юрчишин, В. Яценко.
Однак питання оптимізації функціонування продовольчого ринку
розглядаються без врахування здобутків теорії та практики світового
досвіду, глобалізації економічних відносин, а також не виходять на рівень
формування концептуальних засад та узагальнення інструментарію щодо
шляхів вирішення існуючих проблем.
Цілі статті. Метою дослідження є аналіз основних підходів щодо
визначення суті продовольчого ринку, наведена його класифікація.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Серед усіх ринків
найважливіший – продовольчий ринок, оскільки лише його продукція
забезпечує існування людства. В економічному відношенні аграрний
ринок – це сфера взаємодії суб’єктів ринку щодо забезпечення
виробництва і вільного руху сільськогосподарської продукції,
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продовольчих товарів, технологій, засобів виробництва і послуг для
агропромислового комплексу, аграрної науково-технічної продукції [5].
Продовольчий ринок є частиною національного ринку, на якій
предметом купівлі – продажу виступають сільськогосподарська продукція
та продовольство. Кінцевою метою і завданням функціонування
продовольчого ринку є забезпечення продовольчої безпеки держави.
Оскільки значна частина сільськогосподарської продукції
використовується безпосередньо для харчування або переробляється і
споживається населенням як продовольство, її ринок доцільно розглядати
в контексті формування продовольчого ринку. Ринок продовольства
належить до найскладніших ринкових систем, що охоплює майже всі
галузі суспільного господарства. Цей ринок на відміну від інших ринкових
систем має свої особливості, а саме: постійне функціонування; сезонність
виробництва і споживання багатьох продуктів харчування [3].
За економічною сутністю продовольчий ринок є саморегульованою
системою відтворення. Структурні елементи економічних відносин
формуються на основі прямих і зворотних ринкових зв’язків, перебувають
під впливом платоспроможного попиту і пропозиції.
Формування ринку продовольчої продукції – важлива функція
держави, яка має забезпечувати створення державного фонду і запасів
сировини та продуктів її переробки; централізовані державні закупівлі
потрібної кількості сільськогосподарської продукції і продуктів її
переробки.
Нині загальнодержавні потреби в продуктах харчування
забезпечуються через закупівлю на товарних біржах, аукціонах.
Товарні біржі, аукціони, виставки-ярмарки, система споживчої
кооперації, сільськогосподарські ринки є основними складовими ринкової
інфраструктури сільськогосподарської продукції та продуктів її
переробки.
Відповідно до Закону України «Про товарну біржу» товарна біржа є
організацією, яка створюється на принципах добровільності й об’єднує
зацікавлені юридичні та фізичні особи, які здійснюють виробничу та
комерційну діяльність з метою надання послуг в укладанні біржових угод,
визначенні товарних цін, попиту і пропозиції на товари, створення умов
для забезпечення товарообігу та пов’язаних з ним торговельних операцій.
Основною метою створення товарних сільськогосподарських
(продовольчих) бірж є організований збут сільськогосподарської
продукції, регулювання ринку і більш стале забезпечення населення
продовольчими товарами, а переробні підприємства – сировиною.
Основне завдання біржі – це визначення реальної ціни біржових товарів і
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страхування ризиків небажаної зміни ціни на них.
Нині товарна біржа визначається як форма організації ринку, що
забезпечує вільну торгівлю товарами і взаємопов’язана з фондовою
біржею, біржею праці тощо.
Лозинська Т.М. продовольчий ринок розглядає як систему, що
складається із множини взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів, а
отже, його стан визначається сукупністю значень параметрів, характерних
для даної системи.
Страшинська Л.В. вважає, що продовольчий ринок включає
наступні галузі [4]:
- сільське господарство (крім виробництва непродовольчої
сировини) та інші види діяльності з виробництва продовольчих ресурсів:
рибне господарство, розлив мінеральних вод, соляну промисловість;
- харчову промисловість та її інфраструктуру, що забезпечує
зовнішні умови здійснення виробничого процесу: вантажний транспорт,
холодильне та складське господарство, технічне та консультативне
обслуговування й інші послуги;
- торгівлю продовольчими товарами.
Окрім значення та суті продовольчого ринку, важливою є його
класифікація.
Так, Березін О.В. пропонує наступну класифікацію продовольчого
ринку [2]:
1) за масштабами поширення: регіональний (локальний);
внутрішньодержавний (національний); міждержавний (світовий);
2) за
характером
спрямування
продовольчих
ресурсів:
безпосередньо для харчування; для виробництва інших видів
продовольства; для забезпечення нехарчових потреб (наприклад,
виробництво медичних препаратів із продовольчої сировини тощо);
3) за видами сировини для виробництва продовольства: ринок
продуктів рослинного походження; ринок продуктів тваринного
походження; ринок рибопродуктів і продуктів моря; ринок продуктів з
дикорослої сировини;
4) за рівнем технологічної обробки вихідної сировини: ринок
консервованих продуктів; ринок хлібобулочних виробів (через технологію
випікання); ринок сушених, в’ялених, мочених продуктів тощо;
5) за видами продуктів: ринок овочів, фруктів, баштанних тощо;
ринок м’яса і м’ясопродуктів; ринок молока і молокопродуктів; ринок
дикорослої продукції; ринок жирів; ринок риби, рибопродуктів і продуктів
моря; ринок цукру; ринок зернових і зернобобових продуктів; ринок
кондитерських виробів; ринок хлібобулочних виробів тощо;
6) за рівнем розвитку та стадіями життєвого циклу – достатньо
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висвітлений в економічній літературі.
Островський П.І. вважає, що сільськогосподарська продукція на
ринку виступає як товар у вигляді сировини і продуктів харчування. Усі
ознаки класифікації ринків характерні і для аграрних ринків [1].
При класифікації ринків за територіальною ознакою виділяють
внутрішній, національний, регіональний і світовий ринки.
Класифікація ринків за товарно – галузевою ознакою включає три
групи:
І група – ринок машин і обладнання;
ІІ група – ринок мінеральної сировини і пального;
ІІІ група – ринок сільськогосподарської сировини (вовна, прядильні
матеріали – льон, бавовна; шкури); ринок продовольчої сировини (зерно,
цукрові буряки, цукор, олія, масло, м’ясо, кава, фрукти, овочі).
Організаційна структура на внутрішньому ринку виділяє два
сектори – оптовий і роздрібний.
Висновки. Отже, ринок – це комплексне поняття, яке включає в
себе одночасно сферу обміну товарів, економічний простір, де
відбувається обмін товарів, систему товарно-грошових відносин, що
складається в процесі обміну товарів.
Сучасний ринок характеризується розгалуженою та багаторівневою
структурою.
Окремо слід виділити ринок продовольства, який належить до
найскладніших ринкових систем, що охоплює майже всі галузі
суспільного господарства.
Формування ринку продовольчої продукції – важлива функція
держави, яка має забезпечувати створення державного фонду і запасів
сировини та продуктів її переробки; централізовані державні закупівлі
потрібної кількості сільськогосподарської продукції і продуктів її
переробки.
Нині загальнодержавні потреби в продуктах харчування
забезпечуються через закупівлю на товарних біржах, аукціонах.
Успішне функціонування ринку агропромислової сфери в Україні
потребує, окрім основних складових ринкової інфраструктури розвитку
інформаційної служби, маркетингових служб, особливо реклами
вітчизняних товарів, яка є важливим елементом конкуренції та боротьби
за ринок збуту.
1. Аграрний маркетинг. Навч. посібн. / За ред. П.І. Островського П.І. – К.: Центр навчальної
літератури, 2006. – С. 34–35.
2. Березін О.В. Продовольчий ринок України: теоретико – методологічні засади формування
і розвитку: Монографія / О.В. Березін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 184 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Висвітлено важливу і складну проблему для сільського господарства, якою є
кредитне забезпечення галузі, і яку можна вирішити тільки на системних засадах.
Ключові слова: фінансові відносини, кредитне забезпечення галузі.

Demyanenko M.
THE FEATURES OF FINANCIAL RELATIONS IN AGRARIAN
SECTOR OF ECONOMY
Are reflected important and difficult problem for agriculture, which the credit
providing of industry is, and which can be decided only on system principles.
Key words: financial relations, credit providing of industry.

Демьяненко Н.Я.
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В АГРАРНОМ
СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Отраженыоважную и сложную проблему для сельского хозяйства, которой является
кредитное обеспечение отрасли, и которую можно решить только на системных принципах.
Ключевиые слова: финансовые отношения, кредитное обеспечение отрасли.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Реформи, що
відбулися, вплинули на всі сторони економічного життя.
Дем’яненко М.Я.
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Але, на наш погляд, все ж такі найбільш принципові зміни
відбулися у фінансових відносинах. Принциповість таких змін полягає у
докорінній зміні ролі грошей в економічних відносинах. Якщо раніше, при
плановій (директивній) системі господарювання, основну роль відігравали
матеріальні потоки, а гроші виконували другорядну роль,
опосередковували ці процеси, виступали як загальний вимірник вартості
матеріальних ресурсів, то в ринкових умовах вони, фінансові інструменти,
становляться основним регулятором ринкових відносин.
Така трансформація фінансових відносин суттєво підвищила роль
грошей, а отже і фінансових інструментів в економічному житті
суспільства, і таким чином, породило проблему їх уніфікації. Вважається,
що оскільки гроші є загальним еквівалентом, то уніфікованими для всієї
економіки мають бути і фінансові інструменти і механізми.
Ми поставили під сумнів таке розуміння фінансових відносин щодо
аграрного сектора і пропонуємо інше бачення цих процесів, суть яких
полягає у пріоритетності біологічних факторів, над фінансовими в процесі
економічної (господарської) діяльності в галузі сільського господарства.
Пояснюється це тим, що грошовий потік і рух фінансових ресурсів
у сільському господарстві суттєво відрізняється від інших галузей. І це
пояснюється біологічними факторами, які є первинними і тому вони
впливають на фінансові інструменти, а не навпаки, як вважається зараз.
Мова йде, у даному випадку, про біологічні активи які і виступають
в якості основних об'єктів сільськогосподарського виробництва і які
функціонують у відповідності із біологічними законами.
Саме тому, на наш погляд, ця особливість має бути базовою при
конструюванні фінансових відносин у сільському господарстві, оскільки
фінанси в даному випадку, виконують обслуговуючі (сервісні) функції,
суть яких полягає в тому, щоб своєчасно у відповідності з біологічними
потребами об’єктів виробництва, які реалізуються через технологічні
процеси, забезпечувати їх вчасно фінансовими ресурсами.
Така вимога базується на особливості технологічних процесів з
біологічними активами, які полягають у тому, що вони носять, у більшості
випадків, незворотній характер, тому призупинившись за певних умов
більше передбаченими технологічними умовами часу можуть не
завершитися у повному обсязі, або не відбутися взагалі.
Саме в цьому, на наш погляд, полягає основна особливість
фінансових відносин в аграрному секторі, яка суттєво відрізняє їх від
інших галузей економіки, і яка до недавнього часу не визнавалась не у
теоретичному плані, ні у практичному використанні, що негативно
відображалась на фінансових відносинах суб'єктів господарювання з
фінансовими структурами.
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Цілі статті. Фінансові відносини в аграрному секторі мають
широкоформатний характер. Не ставлячи за мету в даному випадку
дослідження всіх аспектів цієї складної проблеми для ілюстрації
наведених положень зупинимось на двох позиціях: податкових і
кредитних відносинах, як таких, від урегульованості яких багато
залежить не тільки фінансовий стан окремих суб’єктів
господарювання, а і економічне благополуччя галузів в цілому.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Податки у
сільському господарстві були введені у 1991 році за уніфікованим
принципом [1]. В результаті зразу ж отримали підвищене податкове
навантаження для сільськогосподарських виробників ( більше 20% від
доходу).
Оскільки у господарств ще був запас міцності (реформування ще
тільки розпочалось) рівень сплати таких податків спочатку становив 80%,
але через 3 роки знизився до 30% з тенденцією подальшого зниження
рівня їх сплати. Виникла загроза фінансового калапса для аграрного
сектора.
Вихід із ситуації, що склалась, був знайдений шляхом
запровадження фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) [2]. У
такий спосіб вдалося стабілізувати податкові відносини у галузі, сплата
ФСП через 3 роки становила 98% і далі цей рівень вже не знижувався.
Тобто в даному випадку на практичному рівні підтвердилась
закономірність встановлена А. Лаффером, що збільшення надходжень до
бюджету зі збільшенням податкового навантаження відбувається тільки
до певної межі, після чого відбувається зворотній процес.
Таке ж положення в сільському господарстві мало місце і з
податком на додану вартість (ПДВ) [3]. Цей складний як у розумінні суті
і адмініструванні податок за. уніфікованим підходом був запроваджений і
у сільське господарство. І зразу ж з’явились проблеми щодо цього
податку. Справа в тому, що ПДВ є непрямим податком і для того, щоб він
не впливав негативно на результати господарської діяльності
передбачався спеціальний механізм його адміністрування, суть якого
полягала в тому, що платник цього податку перерахував до бюджету
різницю між надходженням ПДВ у складі виручки від реалізації продукції
(податкове зобов’язання) і сплаченим ПДВ при придбанні матеріальних
ресурсів, які були використанні при виробництві цієї ж продукції
(податковий кредит). У випадку, коли податковий кредит перевищував
податкове зобов’язання платнику ПДВ різниця мала відшкодуватись
податковими органами як зайво сплачений суб’єктом господарювання
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податковий платіж.
Такий теоретично правильний підхід виявився складним у
практичній реалізації для сільськогосподарських виробників. Справа в
тому, що в силу специфіки сільськогосподарського виробництва в
середньому господарстві півроку витрати виробництва перевищують
доходи (надходження від реалізації продукції), внаслідок чого у цей період
податковий кредит перевищує податкове зобов'язання і тому податкові
органи повинні відшкодовувати сільськогосподарським підприємствам
такі суми.
Але, практично ситуація, як правило, складалась таким чином, що
навіть якщо б податкові органи виконували такі зобов’язання вчасно,
всерівно розрив в у часі між сплатою підприємству зобов’язань складав 23 місяці. При діючий системі розрахунків на той час ця розбіжність була
набагато більшою, внаслідок чого платники цього податку зазнавали
значних необґрунтованих фінансових втрат.
Отже, із викладеного можна зробити висновок що: уніфікований
"підхід, тобто без врахування специфіки галузі, до запровадження
оподаткування сільськогосподарських виробників себе не виправдав;
зараз податкове навантаження у сільському господарстві України
мінімізоване, воно є набагато нижчим ніж в інших галузях економіки
(відсоток до ВВП у 2005 р. становив у сільському господарстві – 1,68%,
обробній промисловості – 4,40%, по економіці в цілому – 7,7 %; і інших
країнах – відсоток до доходу (виручка від реалізації) у 2005 р. становив: в
Україні – 4,7%, Білорусі – 12,6%). ФСП за своїм розміром є нижчим за
земельний податок, оскільки при запровадженні ФСП земельний податок
входив до його складу. У такому стані ФСП втрачає стимулюючу
функцію особливо щодо сільськогосподарських угідь. При такому рівні
оподаткуванні втрачають і місцеві бюджети, оскільки частка ФСП у
загальних податкових надходженнях до місцевих бюджетів становить
менше одного відсотка (2005 р. – 0,67%; 2007р. – 0,29%; 2009р. – 0,20%).
Отже, в перспективі, як показують дослідження, потрібно
переходити від мінімізації оподаткування, до його оптимізації.
Аналогічна ситуація спостерігалася і з кредитуванням. Перехід на
уніфікований підхід одержання кредитів сільськогосподарськими
виробниками привів до того, що до 1998 р. кредитування галузі практично
припилилось (рівень залучення кредитів до витрат становив менше 1%).
Причина полягала в тому, що в силу специфіки галузі на чисто
ринкових умовах залучати кредити сільськогосподарські виробники не
могли навіть теоретично (при рівні рентабельності у 1999 р. (- 22,1 %)
процентна ставка становила 52,6%, у 2000 р. – відповідно, 9,0% і 40, 3%).
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Саме на таку ситуацію у свій час звернув увагу Д. Рикардо і
прийшов до висновку, що звернення до банку за позиками грошей
залежить від співвідношення норми прибутку, яку можна отримати за
допомогою цих грошей, і норми відсотка, під який банк позичає гроші.
Якщо % за кредит вищий за норму прибутку, то як він стверджував, тільки
марнотрат може брати такі кредити.
У нас не звертали на це уваги внаслідок такого підходу склалась
ситуація, коли 4 роки підряд (1996–1999 рр.), вся галузь сільськогосподарського виробництва перетворилась у збиткову За ринковими
принципами, які передбачають недоцільність будь-якої діяльності за
умови її збитковості, виробництво в аграрному секторі повинно було
припинитися.
В таких умовах Уряд України приймає відповідальне рішення –
запроваджує для сільськогосподарських підприємств спеціальний режим
кредитування, суть якого полягає у частковій компенсації за рахунок
Державного бюджету процентних ставок за кредити.
Таке рішення, ми вважаємо, відповідальним тому, що така акція на
той час вважалася не ринковою (а отже не популярною) і не
підтримувалась не тільки політиками, а і багатьма економістами.
Пізніше з’ясувалось, що рішення було не тільки правильним, а і
ефективним. У такий спосіб вдалося не тільки розбалакувати рух
кредитних ресурсів, а і значно збільшити їх надходження в аграрний
сектор.
Так, обсяг залучених в аграрний сектор кредитів у 2008 р. досяг 20.1
млрд. грн, проти 10,4 млрд. грн у 2005 р., тобто зростання за 4 роки
становило майже у 2 рази; став стабільно високим (80–90%) рівень
повернення кредитів; підвищилась частка довгострокових кредитів до
50% в останні (передкризові) роки. В цілому ефективність бюджетної
підтримки кредитування проявилась в тому, що на 1 грн бюджетних
коштів вдалося залучити 15–20 грн кредитних ресурсів.
Але не дивлячись на це, вартість кредитів для сільського
господарства залишається самою високою серед інших галузей економіки.
Внаслідок цього потреба в кредитах сільськогосподарських виробників
задовольняється не повною мірою. Особливо це відчувається після
фінансової кризи, коли надходження кредитів в аграрний сектор
скоротилось більше ніж у 2 рази (20,1 млрд. у 2008 р. і 5,8 млрд. у 2009 р.).
Знизився і рівень повернення одержаних кредитів (2009 р – 71%), зросла
заборгованість по кредитах, в тому числі прострочена, суттєво
скоротились розміри бюджетної підтримки (з 1 млрд. грн – 2008 р. до 383
млн. грн – 2009 р.). Це, а також негативні наслідки вступу до СОТ для
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сільського господарства, вимагають пошуку нових підходів до кредитного
забезпечення галузі.
Висновки. Отже, дослідження показує, що таку важливу і складну
проблему для сільського господарства, якою є кредитне забезпечення
галузі можна вирішити тільки на системних засадах. Мається на увазі:
- створення Державного-комерційного аграрного банку з широким
спектром банківських послуг як органу проведення фінансово-кредитної
політики держави щодо аграрного сектора економіки, включаючи
організацію і контроль іпотечного кредитування;
- формування Спеціального фонду кредитної підтримки, як засіб
здешевлення і зменшення ризиковості кредитування сільськогосподарського господарства;
- залучення комерційних банків, особливо для кредитування
крупних проектів.
Всі ці заклади становитимуть фінансово-кредитну структуру
аграрного сектора, виступати як єдиний блок під егідою і методичним
керівництвом Державного аграрного банку, який має розробляти політику,
методологію і механізми фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників.
1. Закон УРСР «Про податки з підприємств, об'єднань і організацій», 1991 р.
2. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» 17.12. 1998 р.
№320.
3. Закон України «Про податок на додану вартість» 20.12.1991 р.
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сільськогосподарського призначення, їх подальше відображення у фінансовій звітності.
Ключові слова: запаси сільськогосподарського призначення, визнання та оцінка
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Учет на сельскохозяйственных
предприятиях имеет определенные особенности, которые, в первую
очередь, связаны с наличием специфических объектов учета, таких как:
материалы сельскохозяйственного назначения, текущие биологические
активы животноводства и растениеводства, продукция сельскохозяйственного производства.
С переходом на рыночные условия ведения хозяйства сельскохозяйственные предприятия столкнулись с целым рядом проблем, среди
которых изменения в учете в связи с введением в действие П(С)БУ 30
«Биологические активы».
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Теоретические и практические проблемы внедрения П(С)БУ
30 в экономику в целом и в сельском хозяйстве в частности исследовали
отечественные ученые-экономисты. Среди них можно выделить:
Ф.Ф.Бутынца, С.Ф.Глава, М.Я.Демьяненко, В.М.Жука, М.Ф.Огийчука,
В.Б.Моссаковского, П.Т.Саблука и других.
Цели статьи. Целью статьи является изучение объекта учета
запасов сельскохозяйственного назначения, особенностей определения их
оценки и отражения в финансовой отчѐтности, а также рассмотрение
путей усовершенствования существующих методик бухгалтерского учета
биологических активов согласно требованиям П(С)БУ 30 «Биологические
активы».
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Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Согласно П(С)БУ 30
«биологический актив» – это животное или растение, которое в процессе
биологических преобразований способно давать сельскохозяйственную
продукцию и/или дополнительные биологические активы, а также
приносить другим способом экономические выгоды.
Сельскохозяйственная продукция при ее отделении от
биологического актива (в растениеводстве это зерно, фрукты, ягоды,
полученные во время сбора урожая; в животноводстве – шерсть, молоко,
яйца, мед, полученные во время стрижки, надоя, сбора) или при
прекращении процессов жизнедеятельности биологических активов
(древесина, полученная при вырубке деревьев) прекращает быть
элементом биологических активов и признается как отдельный актив.
Основными критериями признания биологических активов
являются:
- переход рисков и выгод, связанных с правом собственности на
биологический актив;
- управление биологическим активом и контроль за его
использованием;
- уверенность, что предприятие получит в будущем экономические
выгоды, связанные с его использованием в сельскохозяйственной
деятельности;
- стоимость биологического актива может быть достоверно
определена.
Запасы, поступающие на предприятие, зачисляются на баланс по
первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость складывается поразному в зависимости от источника поступления запасов (приобретение
за плату, взнос в уставной капитал, результат собственного производства,
обменные операции и безвозмездное получение).
Первоначальной стоимостью биологических активов и материалов
сельскохозяйственного назначения, приобретенных за плату, является
себестоимость запасов, определѐнная согласно П(С)БУ 9 «Запасы».
При первоначальном признании сельскохозяйственная продукция, в
отличие от биологических активов и материалов сельскохозяйственного
назначения, оценивается по справедливой стоимости, уменьшенной на
ожидаемые расходы на месте продажи.
Большинство ученых выступают против понятия «справедливая
стоимость», они считают, что это условное понятие. Если исходить из
содержания (названия) справедливая стоимость, то руководитель
предприятия может поставить цену продукции такую, которую он считает
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целесообразной, и не нужна ему информация ни о ценах на активном
рынке (рыночная стоимость), ни данные бухгалтерии. Он будет считать,
что продукция его предприятия имеет такую справедливую цену.
В процессе учѐта биологические активы требуют пересмотра
оценки на каждую отчѐтную дату, поскольку в процессе
биотрансформации происходят количественные и/или качественные
изменения, которые приводят к изменению их стоимости. Так ценность
деревьев, предназначенных для производства пиломатериалов, с годами
будет увеличиваться, а ценность молочного скота по мере старения стада,
наоборот, понижаться. Биологические активы отражаются на дату
промежуточного и годового баланса по справедливой стоимости,
уменьшенной на ожидаемые расходы на месте продажи. Определение
справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной
продукции базируется на ценах активного рынка.
Следовательно, цена активного рынка будет близка к реальной
рыночной цене биологического актива, за вычетом сложившегося уровня
сбытовых расходов. Сбытовые расходы включают комиссионные
брокерам и дилерам, сборы регулирующих органов и товарных бирж,
налоги на передачу собственности, а также пошлины. К сбытовым
расходам не относятся транспортные и прочие расходы по доставке
активов на рынок.
В связи с тем, что активный рынок в Украине до сих пор не
сформирован, проблемным на сегодняшний день остаѐтся вопрос об
определении стоимости биологических активов на дату баланса [3, c. 35].
При отсутствии активного рынка для определения справедливой
стоимости используют информацию из других доступных источников
(п.14 П(С)БУ 30):
- цена последней сделки по продаже аналогичной продукции. При
этом достоверное определение цены биологического актива возможно при
условии, что последняя сделка по ним осуществлялась несколько дней
назад. Если же такие операции осуществлялись больше года назад, то цена
такой операции не будет отображать реальную рыночную стоимость
оцениваемого биологического актива;
- рыночные цены на аналогичные активы, скорректированные с
учетом индивидуальных характеристик, особенностей или степени
завершенности биологических преобразований актива, для которого
определяется справедливая стоимость;
- базовые отраслевые цены на другую продукцию, которые могут
послужить основой для расчета справедливой стоимости данного актива.
Например, цена на крупный рогатый скот, выраженная в ценах за 1 кг.
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При отсутствии данных о рыночных ценах на биологические
активы справедливую стоимость рассчитывают как дисконтированную
стоимость ожидаемых денежных потоков, исключая при этом любой
прирост стоимости в результате биотрансформации этих активов в
будущем.
Иногда справедливая стоимость актива почти совпадает с
себестоимостью, особенно в тех случаях, когда биотрансформация
незначительна или она отсутствует. Например, саженцы фруктовых
деревьев, посаженные непосредственно перед отчѐтной датой или
начальная стадия роста древесных насаждений в 25-летнем
производственном цикле.
Значительная часть П(С)БУ 30 отведена признанию доходов и
расходов. Доходы и расходы, возникающие как при первоначальном
признании биоактива и его оценки по справедливой стоимости за вычетом
расходов, ожидаемых на месте продажи, так и вследствие изменений этой
стоимости в процессе биотрансформаций, признаются в тех периодах, в
которых они возникают. Эти доходы и расходы учитываются при
формировании финансового результата в целом за отчетный период.
Согласно П(С)БУ 30 и Методических рекомендаций бухгалтерского
учета биологических активов, финансовый результат от сельскохозяйственной деятельности определяется в три этапа:
1) финансовый результат от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и дополнительных биологических активов, что
отображается в учете как первоначальная стоимость;
2) финансовый результат от реализации сельскохозяйственной
продукции и дополнительных биологических активов, оценка которых
осуществляется по справедливой стоимости за вычетом ожидаемых
расходов на месте продажи;
3) финансовый результат от изменения справедливой стоимости
биологических активов на дату баланса, которые оцениваются по
справедливой стоимости без расходов на месте продажи.
Данная ситуация приводит к искажению общего финансового
результата предприятия, поскольку доходы не могут признаваться
дважды: и по факту, например, сбора урожая, и по факту его продажи.
Если оценивать собранный урожай по справедливой цене и признать
доходы в сумме, равной этой оценке, то при фактической продаже можно
только скорректировать ранее признанный доход, если цена продажи не
совпала с ранее сделанной оценкой. Кроме того, с методологической
точки зрения этот способ слишком неудобен и громоздок, с практической
– далеко не всегда применим [4, c. 49].
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Выводы. Таким образом, в подходе определения оценки
биологических активов и продукции сельскохозяйственного производства
не учтено, что современная экономика Украины – это экономика
переходного периода и не все принципы и правила рыночных отношений
здесь действуют. Определение суммы расходов на месте будущей
продажи
проблематично,
с
одной
стороны,
в
связи
с
несформированностью активных рынков, а с другой – в связи с
нелогичностью условий применения такого метода вычисления суммы
расходов. Возможный выход из данной ситуации это создание
специальной комиссии, которая занималась бы мониторингом цен на
сельскохозяйственную продукцию на активном рынке и доводила до
районных сельскохозяйственных управлений справедливую стоимость на
каждый вид биологических активов и сельскохозяйственную продукцию.
Все эти изменения влияют на определение финансового результата.
П(С)БУ 30 является в первую очередь актуальным для структур
агропромышленного комплекса, которые активно работают на
международных фондовых рынках и заинтересованы в использовании
общепринятых учетных правил, согласованных с международными
стандартами учета и отчетности.
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THE ORDER OF INCOME FORMATION IN TAX ACCOUNTING
This research paper contains the analysis of ―income‖ category formation according to the
norms of Tax Code of Ukraine.
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
ПО НОРМАМ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
В статье исследованы особенности формирования категории прибыли с учетом
норм Налогового кодекса Украины.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Як відомо, саме
на даних бухгалтерського обліку грунтується фінансова, податкова,
статистична та інші форми звітності. Таким чином, необхідна інформація
для цілей оподаткування повинна була визначатись у системі
бухгалтерського обліку без ведення додаткового податкового обліку.
Проте, довгий час підприємства України фінансовий результат визначали
окремо для податкового та для бухгалтерського обліку і звітності.
Податковий кодекс прописує, що для обрахунку об’єкта
оподаткування платник податку на прибуток використовує дані
бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат. Таким чином, у
Податковому кодексі вперше спостерігається спроба наблизити
бухгалтерський та податковий облік. Так, актуальним продовжує бути
дослідження методологічних засад податкового законодавства і їх зв'язку з
принципами бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Сутність поняття прибутку та особливостей його формування
досліджувало багато вчених, зокрема: І.Бланк, С.Нікітін, В.Палій,
Я.Соколов, С.Панчишин, а також Е.С.Хендріксен, К.Макконел, С.Брю,
Д.Соломон, М.Чумаченко та інші. Питання формування прибутку за
Податковим кодексом України залишається нерозкритим з огляду на
нещодавне введення у дію норм вищезгаданого закону.
Цілі статті. Метою написання даної статті є дослідження
особливостей формування показника прибутку у податковому обліку
відповідно до норм Податкового кодексу.
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Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. При введенні в дію
розділу ІІІ Податкового кодексу «Податок на прибуток підприємств»,
визначення прибутку для податкового обліку наблизилось до визначення у
бухгалтерському обліку. Більше того, п. 44.2 розділу ІІ ПКУ регламентує:
для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток
використовує дані бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з
врахуванням положень цього Кодексу [2].
Зміни відбулися у самому визначенні об’єкта оподаткування. ПКУ
виділяє два об’єкти оподаткування – для резидентів та нерезидентів:
- прибуток із джерелом походження з України та за її межами визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на
собівартість реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг) та
суму інших витрат звітного податкового періоду;
- дохід (прибуток) нерезидента з джерелом походження з України.
Таким чином, для розрахунку прибутку можна використати
формулу:
Прибуток = Доходи – Собівартість – Інші витрати.
де Прибуток - це прибуток звітного податкового періоду;
Доходи - доходи звітного податкового періоду;
Собівартість - собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт,
наданих послуг;
Інші витрати - інші витрати звітного податкового періоду.
Розглянемо детальніше кожну з трьох складових, які впливають на
розмір обчислюваного оподатковуваного прибутку.
Згідно з визначенням, яке дає ПКУ, доходи - це загальна сума
доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого
(нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.
До складу доходів, які враховуються при визначенні об’єкта
оподаткування (прибутку), включаються:
- доходи від операційної діяльності, які складаються, у першу чергу,
з доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг;
- інші доходи, що включають доходи у вигляді дивідендів,
отриманих від нерезидентів, від операцій оренди/лізингу, за операціями в
іноземній валюті, суми штрафів, безповоротної фінансової допомоги,
доходи від реалізації необоротних активів тощо.
Доходи, які сьогодні не враховуються у розрахунку
оподатковуваного прибутку не дуже відрізняються від аналогічних у
Законі України про прибуток [1], проте існують суттєві відмінності:
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1.
віднині у дохід не потраплятимуть отримані аванси й
передоплати;
2. вартість безоплатно отриманих платником товарів (робіт, послуг)
визначається з метою включення до доходу на рівні не нижчому від
звичайної ціни;
3. сума поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника
платника податку та повернутої не пізніше 365 днів з дня її отримання, не
включається до оподатковуваного доходу.
Змін зазнали і дати визнання доходу.
Дохід від реалізації товару тепер визнається за датою переходу
покупцеві права власності на такий товар. Дохід від надання послуг
(виконання робіт) визнається за датою складання акта чи іншого
документа, оформленого відповідно до вимог законодавства, який
підтверджує надання послуг (виконання робіт). Таким чином, на зміну
правилу визнання валових доходів за першою подією прийшов метод
нарахувань, який орієнтується на перехід права власності на товар та не
залежить від його оплати. Тобто факт отримання оплати за товари
(роботи, послуги) тепер взагалі не впливає на формування
оподатковуваного прибутку (в тому числі дата отримання авансу не
вважається датою отримання доходу).
Щодо дати визнання інших доходів, тут теж є нововведення:
1. оподаткування коштів цільового фінансування - тепер ці суми
включаються не при їх отриманні, а при здійсненні витрат, пов’язаних з
виконанням умов цільового фінансування. Правда, це не стосується
коштів цільового фінансування, направлених на компенсацію витрат
(збитків) платника податку, а також для надання підтримки підприємству
без установлення умов витрачання таких коштів - ці суми, як і раніше,
включатимуться до складу доходів на дату отримання (п. 137.2);
2. посередницькі операції - датою отримання доходу комітента від
продажу за договором комісії (агентським договором) вважається дата,
зазначена у звіті комісіонера.
Датою отримання інших доходів, момент визнання яких ПКУ не
передбачив, є дата їх виникнення згідно положень П(С)БО [3].
Розглядаючи інші складові формули розрахунку оподатковуваного
прибутку визначимося із загальним поняттям витрат.
Згідно п.14.1.27 ПКУ, витратами вважаються будь-які витрати
платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах,
здійснюваних для провадження господарської діяльності платника
податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у
вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого
337

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок
його вилучення або розподілу власником).
Витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування,
складаються з:
- витрат операційної діяльності;
- інших витрат.
У свою чергу, витрати від операційної діяльності включають:
- собівартість реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих
послуг);
- витрати банківських установ.
Варто відзначити, що за новими нормами ПКУ, собівартість
придбаних та реалізованих товарів визначається відповідно до ціни їх
придбання з урахуванням ввізного мита і витрат на доставку та доведення
до стану, придатного для продажу.
До інших витрат, що враховуються при обчисленні обєкта
оподаткування, включають:
- загальновиробничі витрати;
- адміністративні витрати;
- витрати на збут;
- інші операційні витрати;
- фінансові витрати [5];
- інші витрати звичайної діяльності, не пов’язані безпосередньо з
виробництвом та реалізацією товарів (робіт, послуг).
До інших витрат також відносяться будь-які інші витрати
господарської діяльності, стосовно яких ПКУ не встановив відповідних
обмежень.
Податковий кодекс також окремо виділяє витрати, які не
включаються до розрахунку обєкта оподаткування, зокрема:
- як і при визначенні доходів, при визначенні витрат тепер не
враховуються передоплати та аванси;
- витрати на придбання товарів (робіт, послуг) та інших
матеріальних та нематеріальних активів у фізосіб - єдиноподатників, за
винятком сфери інформатизації;
- витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді на придбання у
нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами (крім
витрат на користь постійних представництв нерезидентів), у сумі, що
перевищує 4% доходу (виручки) від реалізації продукції (без ПДВ та
акцизного податку) за попередній звітний рік. При цьому, якщо перелічені
послуги (роботи) оплачують на користь офшорного нерезидента, витрат
не відображають взагалі;
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- витрати, понесені (нараховані) у зв'язку з придбанням у
нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу (знову ж, крім витрат,
нарахованих на користь постійних представництв нерезидентів), у сумі,
що перевищує 5% митної вартості обладнання, імпортованого за
відповідним контрактом. Причому такі витрати не включаються до складу
витрат взагалі, якщо нерезидент має офшорний статус, або коли особа, на
користь якої нараховується плата за послуги, не є бенефіціарним
(фактичним) отримувачем (власником) такої плати за послуги.
Крім того, Податковий кодекс містить чимало інших обмежень та
особливостей, що стосуються окремих витрат. Розглянемо лише ті види
витрат, які зазнали змін, у порівнянні з попередніми правилами
оподаткування:
1. Витрати подвійного призначення:
- витрати з роялті: загалом відносяться до складу витрат, але є певні
обмеження, у тому числі для нерезидентів;
- витрати на навчання та професійну підготовку, перепідготовку,
підвищення кваліфікації працівників при виконанні певних умов можна
включати до витрат у повному обсязі;
- витрати на проведення реклами - включаються до витрат повному
обсязі без обмежень;
- витрати на відрядження - збільшено розмір добових, які можна
включити до складу таких витрат; при цьому не вимагається наявність
позначок приймаючої сторони у посвідченні про відрядження - досить
мати наказ керівника про направлення у відрядження та підтверджуючі
документи (наприклад, транспортні квитки).
2. Заборона визначення витрат щодо товарів (результатів робіт,
послуг), отриманих (наданих) після 01.04.2011 р. у частині їх вартості,
проавансованої до такої дати, у разі якщо такі аванси у минулому
враховували у складі валових витрат за датою їх оплати, а також у період
перебування на спрощеній системі оподаткування.
3. Витрати за довгостроковими договорами: для платників, зайнятих
виробництвом товарів (робіт, послуг) з довготривалим (більше одного
року) технологічним циклом, за умови, що договорами не передбачено
поетапного їх здавання, витрати, пов’язані з таким виробництвом
включаються до звітного податкового періоду.
4. Операції з пов’язаними особами - діє нова обмежувальна норма:
витрати у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у пов’язаних осіб
визначаються виходячи з договірних цін, але не вище за звичайні ціни, що
діяли на дату такого придбання, якщо договірна вартість відрізняється
більше ніж на 20% від звичайної ціни. Це положення поширюється також
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на операції з неплатниками і нестандартними платниками податку на
прибуток.
Як бачимо, автори Податкового кодексу спробували максимально
наблизити класифікацію витрат бухгалтерського і податкового обліку.
Проте, структура витрат, подана у Податковому кодексі, досить заплутана
і дещо відрізняється від правил бухгалтерського обліку в частині
формування собівартості продукції.
Так, до складу собівартості, відповідно до Податкового кодексу,
включаються усі витрати, які прямо пов’язані із виробництвом таких
товарів, виконанням робіт, наданням послуг, тоді як в бухгалтерському
обліку, відповідно до П(С)БО 16 [4], у виробничу собівартість
включаються змінні загальновиробничі і постійні розподілені
загальновиробничі витрати. Відповідно до нових правил податкового
обліку всі загальновиробничі витрати будуть обліковуватись у складі
«інших витрат». Також, згідно з П(С)БО 16, до складу собівартості
входять і витрати від втрати браку, що складаються із повністю
забракованої по технологічним причинам продукції, а в податковому
обліку фактична вартість остаточно забракованої продукції не
включається до складу витрат платника податку, крім втрат від браку, які
складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин
продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів) та витрат на виправлення
такого технічно неминучого браку, у разі реалізації такої продукції. Норми
цих втрат/витрат встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Зміни відбулися також у самій формі податкової звітності.
Декларація про прибуток підприємства з ІІ кварталу 2011 року подається
за новим зразком і складається з Декларації та 17 додатків [6].
Порядок відображення доходів та витрат у Декларації має свої певні
особливості та нюанси.
Зокрема, облік доходів з 1 квітня 2011 року ведеться без
коригування одержаних сум на вартість одержаних від замовників авансів
по яких не було реалізації. Облік витрат ведеться згідно даних обліку з
надходження запасів на підприємство, без коригування на суми оплачених
авансів постачальникам, за якими не було надходжень ресурсів.
Разом з тим, на відміну від підходів бухгалтерського обліку до
визнання доходів і витрат, в податковому законодавстві враховується
суспільне значення витрат, реалізуються механізми недопущення
ухилення від оподаткування та оптимізується база оподаткування.
Висновки. Отже, методологічними засадами податкового
законодавства стають принципи бухгалтерського обліку. Зокрема порядок
визначення об’єкту оподаткування ґрунтується на принципах нарахування
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та відповідності доходів і витрат, відповідно до якого для визначення
фінансового результату звітного періоду необхідним є порівняння доходів
звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих
доходів.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
В статье рассмотрены экономическая сущность и классификация основных средств
для оптимизации их структуры.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Основні засоби
формують матеріально-технічну базу підприємства. Від правильного та
раціонального обліку основних засобів залежить процес їх відтворення,
поповнення, оновлення та в кінцевому рахунку – забезпеченість
підприємства конкурентноспроможними, сучасними засобами праці.
Розвиток цього напряму економіки залежить від своєчасного отримання
надійної, достовірної, прозорої та повної обліково-економічної інформації.
У зв’язку з цим, зростає роль і значення обліку основних засобів як
найважливішої функції управління підприємством. Однак наразі існуючий
порядок організації обліку операцій з основними засобами не дає змогу
провести повний економічний аналіз і не в повній мірі забезпечує
інформацією щодо їх здійснення систему управління підприємством.
Нечіткість нормативно-правового регулювання, численні зміни правової
бази сприяли перекручуванню сутності основних засобів, відсутності
взаємозв’язку між фінансовим та податковим обліком основних засобів, а
також до неоднозначного сприйняття фахівцями інформації про них.
Вищенаведене зумовлює актуальність теми дослідження
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Наукові дослідження даної проблематики знаходять
відображення у працях таких вчених: В.Моссаковського, М.Півторак,
В.Завгородного, В.Савченко, Н.Ткаченко та інших. Однак донині ряд
принципових питань щодо сутності та класифікації основних засобів
залишаються дискусійними та потребують уточнення.
Цілі статті. Метою статті є дослідження економічної сутності
основних засобів підприємства та їх класифікації.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сучасний етап
переходу економіки до ринкових відносин характеризується відповідними
механізмами та процесами, змінами у структурі та формах власності,
організації й управлінні виробництвом, розподілі та споживанні. Усе це
зумовлює постановку та розв’язання проблеми розвитку механізму
господарювання саме на рівні підприємства. Україна має великий
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економічний потенціал і ефективність її господарства залежить від того,
як використовується цей потенціал і основні засоби зокрема. Роль
основних засобів у процесі виробництва, особливості їх відтворення в
умовах ринкової економіки обумовлюють особливі вимоги до інформації
про наявність, рух, стан і використання основних засобів.
З погляду економічної категорії, основні засоби – це частина
постійного виробничого капіталу, яка виступає у формі засобів праці та
поступово, протягом багатьох виробничих циклів, переносить свою
вартість на виготовлений продукт.
Значення вивчення та дослідження такої економічної категорії як
основні засоби зумовлюється наступним:
– основні засоби, які призначені для використання у виробничій
сфері, складають матеріальну основу продуктивних сил, виробничий
апарат та засоби праці, наявність та склад яких визначає економічний
потенціал суспільства. «Економічні епохи відрізняються не тим, що
виробляється, а тим, як виробляється, якими засобами праці» [1, с. 191];
– основні засоби, які використовуються у невиробничій сфері
створюють умови, сприяють підвищенню рівня науки та культури,
покращанню здоров’я та соціальному розвитку суспільства;
– підвищення якісного складу основних засобів – це передумова
підвищення продуктивності праці.
Якщо розглядати еволюцію такої економічної категорії як основні
засоби, то першим вченим, який виділив це поняття, був А.Сміт. Ним було
введено у політичну економію узагальнюючі поняття основного та
оборотного капіталу. Так, він вбачав розбіжністю між основним і
оборотним капіталом спосіб, у який вони приносять дохід. Що стосується
саме основного капіталу, то, на його думку, основний капітал – це капітал,
направлений на поліпшення землі, купівлю машин та устаткування,
інструментів та інших предметів, які приносять дохід, залишаючись у
одній і тій же натурально-речовій формі у одного власника. Однією з
складових основного капіталу, вважав А. Сміт є наявність «… придбаних і
корисних здібностей усіх жителів або членів суспільства. Придбання
таких здібностей, враховуючи також утримання їхнього володаря
протягом його виховання, навчання й учнівства, завжди потребує дійсних
витрат, що являють собою основний капітал, що ніби то реалізується в
його особистості. Ці здібності, які є частиною майна такої особи, водночас
стають частиною багатства всього суспільства, до якого вони належать.
Велику спритність і уміння робітника можна розглядати з тієї ж точки
зору, як і машини і знаряддя виробництва, що скорочують або
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полегшують працю і які, хоча і потребують певних витрат, але
відшкодовують ці витрати разом із прибутком» [2, с. 283].
А. Сміт вважав, що основний капітал в обігу взагалі не знаходиться
тому, що весь час знаходиться у одного власника, а прибуток він
приносить лише за допомогою оборотного капіталу. Це була помилка
Сміта, тому що у обігу беруть участь обидві частини капіталу. Він невірно
трактував обіг як рух речей та передачу права власності з рук у руки.
Дійсно, елементи основного капіталу можуть не рухатись, але в обігу буде
перебувати їх вартість. Не можна погодитись, виходячи з уречевленої
форми основного капіталу, з віднесенням А. Смітом до нього придбаних
корисних здібностей усіх жителів або членів суспільства. Але ж основний
капітал, а отже, і основні засоби – це в першу чергу активи. Тобто
необхідно виходити як з функції капіталу у процесі виробництва, так і з
його натуральної форми.
У Д. Рікардо в основі поділу капіталу на основний та оборотний
лежить строк використання цих частин капіталу [3]. Він вірно відзначив,
що однаковий вид капіталу, залежно від галузі, де він знаходиться або
розглядається, може виступати як основний або як оборотний капітал.
Дж.С.Міль більш чітко вказав на багаторазову участь основного
капіталу у виробничому процесі: «… значна частина капіталу, втілена в
знаряддях виробництва, що відрізняються більш-менш тривалим
існуванням яка використовується роллю у виробництві, не виключається з
нього, а залишається в ньому, причому функція цієї частини капіталу не
вичерпується одноразовим ужитком. До цього розряду капіталу
відносяться будинки, машини й усі або велика частина предметів,
іменованих приладами або інструментами. Довговічність деяких із них
дуже значна, і їхнє існування як знарядь виробництва подовжується
багаторазовим повторенням виробничих операцій. «Капітал, що існує в
будь-яких із таких довговічних форм і дохід від якого надходить протягом
відповідно тривалого періоду, називається основним капіталом» [4, с.
195]. Таким чином, Дж.С.Міль вказав на такі ознаки основного капіталу,
як тривале існування, багаторазовий ужиток та одержання доходу від його
використання протягом тривалого періоду.
К. Маркс вже зазначав, що засоби праці протягом усього процесу їх
функціонування зберігають свою форму по відношенню до продукту.
Після повного фізичного зносу вони йдуть на брухт та замінюються
новими. Для придбання засобів праці необхідно авансувати капітал
одразу, але брати участь у обороті цей капітал буде частинами, по мірі
зносу засобів праці. К.Маркс остаточно визначив головну розбіжність між
видами капіталу, яка, на його думку, полягає у способі перенесення своєї
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вартості на виготовлений продукт [5, с. 189].
Необхідність введення поняття «основні засоби» в практику обліку
викликана двома причинами:
– застосуванням в обліку методу подвійного запису, за допомогою
якого господарські засоби знаходять у балансі двостороннє відображення.
В активі балансу вони відображаються з боку матеріального їх складу і
називаються основними засобами; в пасиві – з боку джерел їх
формування, тобто частини статутного, додаткового й іншого капіталу;
– на відміну від основного капіталу основні засоби відображають не
лише вартісну сутність засобів праці, але і їх споживче призначення.
Категорія основних засобів запозичала від категорії основних фондів
вартісну сутність, а від засобів праці – споживчу сутність. Тим самим таке
з’єднання дає можливість господарській практиці забезпечити єдність
вартісного обліку і споживчого аспекту руху і використання засобів праці.
Розглянемо сутність основних засобів у діючих нормативноправових актах. Згідно з пп. 14.1.138 ст. 14 Податкового кодексу «основні
засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин
наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування,
бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не
перевищує 2500 грн, невиробничих основних засобів і нематеріальних
активів), що призначаються платником податку для використання у
господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500
грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним
зношенням та очікуваний строк корисного використання (експлуатації)
яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або
операційний цикл, якщо він довший за рік)» [6]. Необхідно відмітити, що
у 2011 році критерій вартості основних фондів залишався у розмірі 1000
грн і тільки з першого січня 2012 року він становив 2500 грн
Однак у класичному політекономічному визначенні основних
засобів немає якихось обмежень у розмірі їх вартості у грошовому виразі.
Важливо лише, що вони беруть участь у виробничому процесі
багаторазово і переносять свою вартість на виготовлений продукт
частинами.
У зарубіжній обліковій практиці основні засоби розглядаються як
довгострокові активи. У Законі України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» дається таке визначення активів: «активи –
це ресурси, отримані підприємством в результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, приведе до збільшення економічних
вигод у майбутньому» [7]. У трактуванні Міжнародних Стандартів
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бухгалтерського обліку активи – це ресурси, які контролюються
підприємством, придбані у минулому, використання яких забезпечить
економічну вигоду у майбутньому. Звичайно, це не означає безпосередньо
отримати якусь суму прибутку, а мається на увазі використання, яке
забезпечить збільшення господарських коштів або зменшення зобов’язань
підприємства.
У міжнародній системі обліку, як, до речі, тепер і у вітчизняному
обліку, із введенням в дію Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» та Національних стандартів бухгалтерського обліку, а
саме П(С)БО 7 «Основні засоби» [8] не ставиться якихось вартісних
обмежень при віднесенні активу до основних засобів. Головне, щоб цей
актив використовувався у діяльності підприємства протягом більше
одного року та його використання забезпечувало економічну вигоду у
майбутньому.
Відповідно до МСБО 16 «основні засоби – це матеріальні активи,
якими підприємство володіє з метою їх використання в процесі
виробництва, постачання товарів, здійснення послуг, надання в оренду,
або для цілей управління, й які, як передбачається, будуть
використовуватися протягом більш одного звітного періоду» [9, с. 19].
МСФЗ 16 поширюється на всі види активів, що відповідають даному
визначенню, крім лісних угідь і подібних відтворених природних ресурсів.
Таке визначення основних засобів, на наш погляд, вдало підкреслює
спосіб їх використання, але не враховує всіх ознак, що визначають їх
сутність.
П(С)БО 7 «Основні засоби» визначає основні засоби як матеріальні
активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі
виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду
іншим особам або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних функцій, очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він
довший за рік) [8].
Відбувається перерозподіл між об’єктами, які раніше відносились
до основних засобів, та об’єктами, які відносились до малоцінних
швидкозношуваних предметів. Малоцінні швидкозношувані предмети
виділено в окрему групу «Інші необоротні матеріальні активи».
Протягом строку служби об’єктів основних засобів підприємства
акумулюють перенесену на виготовлену продукцію вартість у формі
амортизаційних відрахувань. Функціонування основних засобів у
фізичному вигляді завершується після закінчення строку служби об’єкта
основних засобів, і відбувається перетворення накопичених
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амортизаційних відрахувань у нові об’єкти основних засобів, які
приходять на зміну зношеним та вибулим з експлуатації.
З метою ведення обліку основних засобів і складання звітності,
планування їх відтворення, проведення переоцінок та інвентаризацій у
практиці необхідно якимось чином згрупувати об’єкти основних засобів за
окремими ознаками у однорідні групи, тобто класифікувати. Під
класифікацією основних засобів слід розуміти групування їх за певними
ознаками в якісно однорідні групи. Класифікація полегшує поточний
облік основних засобів, спрощує складання звітності про наявність та рух
основних засобів.
В.П. Завгородний і В.Я. Савченко зводять класифікацію основних
засобів тільки до однієї їхньої ознаки – «у залежності від характеру участі
основних фондів у процесі розширеного відтворення» й підрозділяють за
цією ознакою на виробничі й невиробничі основні засоби [11, с. 157].
Більш детальну класифікацію пропонує у своїх роботах Н.М. Ткаченко
[12, с. 140]. Автор групує основні засоби: за функціональним
призначенням (виробничі, невиробничі), за галузями народного
господарства (промисловість, будівництво, сільське господарство і т.д.), за
натурально-матеріальним складом або видами, за використанням (діючі,
недіючі, запасні) й приналежності (власні, орендовані).
Відповідно до типової класифікації основні засоби поділяються за
приналежністю, використанням та призначенням. За приналежністю
основні засоби поділяються на власні та орендовані; за використанням –
на діючі та недіючі; за призначенням – на виробничі і невиробничі. До
власних основних засобів відносяться ті, які належать певному
підприємству. Власні основні засоби можуть формуватись за рахунок
статутного (пайового, акціонерного) капіталу, допоміжного фінансування
з відповідних джерел на розширене виробництво, власних прибутків.
Орендовані основні засоби не належать певному підприємству, однак на
підставі договору оренди використовуються в її господарській діяльності.
Орендовані основні засоби відображаються у балансі тільки орендодавача,
що виключає можливість їх подвійного обліку.
До діючих основних фондів відносяться ті, які знаходяться в
експлуатації, у тому числі ті, які тимчасово не використовуються або здані
в оренду іншим підприємствам на договірних засадах. До недіючих
основних засобів відносяться ті, які знаходяться в резерві (в запасі, на
складі).
За функціональним призначенням та видом діяльності (виробнича,
комерційна, банківська) основні засоби поділяють на два види – виробничі
та невиробничі. Виробничі основні засоби є знаряддями праці, за
допомогою яких працівник впливає на предмет праці, або являють собою
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необхідні для здійснення процесу торгівлі, заготівель, виробництва та інші
матеріальні умови, та які безпосередньо беруть участь у виробничому
процесі або якимось чином сприяють його здійсненню та багаторазово
беруть участь у виробничих циклах, що повторюються, поступово
зношуються і, не змінюючи своєї натуральної форми, по частинах
переносять свою вартість на виготовлений продукт. Невиробничі основні
засоби є необхідною умовою суспільного відтворення. До них належать ті
основні засоби, які не беруть безпосередньої участі у основній діяльності,
а призначені для обслуговування потреб, вони функціонують тривалий час
і поступово зношуються, але не беруть участі у виробництві матеріальних
благ і тому втрачена ними вартість не переноситься на продукт.
Відшкодування втраченої ними вартості здійснюється за рахунок
національного доходу.
За галузями діяльності основні виробничі засоби поділяються на
такі, які використовуються у промисловості, сільському господарстві,
транспорті, зв’язку, будівництві, торгівлі, громадському харчуванні,
лісовому господарстві, матеріально-технічному постачанні і збуті,
заготівлях, інших видах діяльності сфери матеріального виробництва, а
також у житлово-комунальному господарстві, охороні здоров’я, фізичній
культурі, соціальному забезпеченні, освіті, культурі, мистецтві, науці та
науковому обслуговуванні, кредитуванні, управлінні та основні засоби, які
використовуються громадськими організаціями.
Для кожної галузі народного господарства, враховуючи її
специфіку, класифікація основних засобів за натуральним складом,
виробничим призначенням конкретизується, але при цьому зберігається
можливість
приведення
всіх
галузевих
класифікацій
до
народногосподарської.
Згідно із П(С)БО 7 у бухгалтерському обліку виділяються такі
групи основних засобів: земельні ділянки; капітальні витрати на
поліпшення земель; будинки, споруди та, передавальні пристрої; машини
та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар
(меблі); робоча і продуктивна худоба; багаторічні насадження; інші
основні засоби [8].
У системі оподаткування виділяють 16 груп основних засобів та
інших необоротних активів: група 1 – земельні ділянки; група 2 –
капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом;
група 3 – будівлі, споруди, передавальні пристрої; група 4 – машини та
обладнання; група 5 – транспортні засоби; група 6 – інструменти,
прилад,інвентар (меблі); група 7 – тварини; група 8 – багаторічні
насадження; група 9 – інші основні засоби; група 10 – бібліотечні фонди;
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група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи; група 12 – тимчасові
(нетитульні) споруди; група 13 – природні ресурси; група 14 – інвентарна
тара; група 15 – предмети прокату; група 16 – довгострокові бібліотечні
активи [6].
Отже, щодо основних засобів введено суттєві новації. Згідно зі
ст. 145 Кодексу основні засоби поділено на 16 груп замість колишніх
чотирьох. По суті, це ті самі групи, що і в П(С)БО 7 «Основні засоби».
Відмінність полягає у тому, що у правій колонці таблиці 1 (класифікація
груп основних засобів та інших необоротних активів) встановлено
мінімально допустимі строки корисного використання. Тобто строк
використання окремих груп основних засобів не може бути менший, ніж
це встановлено ст. 145 Податкового кодексу [6]. Наприклад, для будівель
мінімально допустимий строк корисного використання – 20 років. Якщо за
обліковою політикою підприємства він становить 15 років, цей строк не
годиться для податкового обліку. Одразу виникає запитання, що робити з
колишніми чотирма групами. Досі у нас був облік за групами, а не
пооб’єктний облік. Про те, як перейти на пооб’єктний облік станом на
перше квітня 2011 р., написано у п.6 підрозділу 4 «Перехідних положень»
Податкового кодексу України. Хоча на практиці зробити це майже
неможливо, оскільки пропонується зовсім інший підхід.
Станом на перше квітня 2011 р. слід провести інвентаризацію.
Тобто має бути підтверджена фактична наявність тих основних засобів,
які значаться на балансі в бухгалтерському обліку. Маємо первинну чи
дооцінену вартість, маємо суму зношення і ці дані переносимо у
податковий облік. Але тут є особливості. По-перше, до переоціненої
вартості основних засобів не включається сума дооцінки основних засобів,
проведеної після 1 січня 2010 р. По-друге, потрібно пам’ятати визначення
основних засобів. Це матеріальні активи, що призначаються платником
податку для використання у господарській діяльності. Невиробничі
основні засоби перенести ми не зможемо. Тепер за даними
бухгалтерського обліку основні засоби переносимо у податковий облік.
При цьому якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними
бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних
фондів за даними податкового обліку, то тимчасова податкова різниця, яка
виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт
із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років.
Висновки. Отже, необхідною умовою раціональної організації
обліку основних засобів є їх класифікація. Її орієнтація на загальних для
усіх галузей національної економіки ознаках – визначенні різних груп
основних засобів та їх об’єднання по спільних функціях у виробничому
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процесі має домінуюче значення для організації бухгалтерського обліку.
Завдяки цьому основні засоби розділяють по групах, які підлягають обліку
та контролю на бухгалтерських рахунках. Також забезпечується єдність
групування по видах об’єктів у всіх галузях економіки, що дозволяє
досягти співставлення облікових показників різних підприємств. Для
забезпечення своєчасного та правильного обліку основних засобів та
контролю за їх збереженням і використанням на підприємстві має бути
розроблена економічно обґрунтована класифікація основних засобів за
такими ознаками: натурально-речовим складом, функціональним
призначенням, використанням, належністю, за відношенням до галузі
народного господарства. Розглянуті сутність та класифікація основних
засобів дають змогу оптимізувати їхню структуру – забезпечити
ефективне їх використання, сприяти покращенню стану сучасного
виробництва.
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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
На основі проведеного дослідження щодо сучасних підходів до трактування
«інвестиційного потенціалу підприємства» уточнено сутність самого терміна.
Запропоновано розглядати дану категорію як сукупну взаємодію двох понять та визначено
їхнє співвідношення.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний потенціал, підприємство, інвестиційна
діяльність, капітал, економіка.

Dorosh Yu.
ESSENCE DESCRIPTION OF INVESTMENT POTENTIAL OF
DOMESTIC ENTERPRISES
On the basis of the conducted research in relation to the modern going near interpretation
of «investment potential of enterprise» essence of term is specified. It is suggested to examine this
category, as the combined co-operation of two concepts and certainly their correlation.
Key words: investments, investment potential, enterprise, investment activity, capital,
economy.

Дорош Ю.В.
СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
На основе проведенного исследования относительно современных подходов к
трактовке «инвестиционного потенциала предприятия» уточнена сущность самого термина.
Предложено рассматривать данную категорию, как совокупное взаимодействие двух
понятий, и определенно их соотношение.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный потенциал, предприятие,
инвестиционная деятельность, капитал, экономика.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
існування різноманітних економічних напрямків та удосконалення теорій
«інвестиційного процесу», вважливим стає завдання формування єдиного
підходу до визначення й оцінки інвестиційного потенціалу в цілому та
видів економічної діяльності зокрема. Розв’язання даної проблеми
дозволить ефективно використовувати та примножувати існуючий та
Дорош Ю.В.
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набутий інвестиційний потенціал та стимулювати пошук інвестиційних
можливостей для розподілу його невикористаної частини. Першим
кроком у вирішенні цих завдань має стати правильне розуміння сутності
терміна «інвестиційний потенціал», яке дозволить істотно підвищити
точність, вірогідність його оцінки та збільшить ефективність і стабільність
інвестиційної політики.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженнями інвестиційної проблематики займаються ряд
зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів: Л.Дж. Гітман,
М.Д. Джонк, У. Шарп, Дж. Кейнс, Дж. Хансон, У. Шарп, Дж. Бэйли,
Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Фолом’євим А.В., Денисенко, В.Г.,
Гриньова В.М, Лепейко Т.І., Макух Т.О., Матвєєв В.В., Марголіна А.М.,
Калініченко З.Д., Коюда В.О., Коюда О.П., Кольцової О.А., Бойчука Р.М.,
Федоніна О.С., Рєпіної І.М. та ін. Але незважаючи на наявність значної
кількості ґрунтовних наукових робіт, й дотепер залишається багато
невирішених проблем і протиріч у цій сфері дослідження.
Цілі статті. Метою статті є узагальнення теоретичних положень і
оцінка поняття «інвестиційного потенціалу».
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Визначення
сутності інвестиційного потенціалу припускає необхідність уточнення
змісту пов’язаних з ним основних категорій інвестиційного процесу. Адже
без чіткого й однозначного визначення предмета дослідження неможливо
сформулювати критерії та розробити, адекватний економічним реаліям
методологічний апарат оцінки інвестиційного потенціалу підприємства.
До тлумачення поняття «потенціал» слід підходити двояко: у
вузькому і широкому розумінні. У першому випадку – термін «потенціал»
походить від латинського слова «potential», що в перекладі означає сила,
міць. У другому – сукупність наявних можливостей, ресурсів, засобів, які
можуть бути використані для досягнення певної мети [3, с. 467].
Так, Матвєєв В.В. визначає інвестиційний потенціал як набір умов,
інтелектуальних та матеріальних благ, які забезпечують інвестиційну
діяльність і обмежують долю ризику інвестування [8, с. 126].
Макух Т.О. вважає, що під терміном «інвестиційний потенціал»
слід розуміти сукупність наявних матеріальних та нематеріальних,
трудових та організаційно-управлінських ресурсів підприємства, що
характеризують його спроможність прийняти та освоїти інвестиційні
кошти [7].
На думку кандидата економічних наук, доцента кафедри фінансів
Харківського національного економічного університету О.П. Коюди,
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«інвестиційний потенціал підприємства» – це можливість вкладення
капіталу з метою наступного його збільшення або інвестиційні
можливості щодо ведення, підтримки чи збереження чого-небудь [2, с.
358].
«Інвестиційний потенціал підприємства» – це сукупність
фінансових та інвестиційних ресурсів, що дозволяють йому здійснювати
інвестиційну діяльність, яка спрямована на забезпечення ефективної та
стабільної господарської діяльності підприємства», – вважають С. Лосева
та В. Зубкова [5, с. 52].
Покатаєва К.П. стверджує, що «інвестиційний потенціал
підприємства», – це організована сукупність наявних економічних
ресурсів, яка перебуває у системній єдності, а також зумовлених ними за
сучасного рівня розвитку, можливостей щодо мобілізації внутрішніх та
зовнішніх інвестиційних коштів для реалізації стратегічних та тактичних
цілей підприємства через механізм інвестування» [9, с. 264].
Кучерук Г.Ю., Вовк О.М. розглядають інвестиційний потенціал
підприємства як організовану сукупність внутрішніх та зовнішніх
економічних можливостей та ресурсів, які створюють умови для розвитку
підприємства та забезпечують реалізацію стратегічних і тактичних цілей
підприємства в сфері інвестиційної діяльності. Автори запропонували
поділити джерела формування інвестиційного потенціалу підприємства на
зовнішні та внутрішні, що, на їх думку, дозволяє аналізувати й оцінювати
внутрішній та зовнішній інвестиційний потенціал окремо та відображає
їхні взаємозв’язки. До зовнішніх джерел віднесені: інвестори, державні
кредити та цільові кошти, податкові кредити та пільги, кредити банків та
інших фінансових установ, емісія облігацій та інших цінних паперів,
інвестиційний лізинг. Внутрішніми джерелами є чистий прибуток,
статутний капітал, приріст капіталу, амортизація, реалізовані інвестиційні
проекти, завершення термінів інших витрат, резервні та інші
накопичувальні фонди [4, с. 6–7].
Цікавою є позиція Бочарова В.В., який, аналізуючи структуру
інвестиційного попиту, виділяє власне потенційний попит і конкретний
попит (пропозиція капіталу) і на цій основі робить висновок, що перший з
них виникає за відсутності наміру суб’єкта господарювання при наявному
доході (прибутку) направити його на цілі накопичення. Називаючи його
формальним, він дає йому визначення інвестиційного потенціалу –
джерела для майбутнього інвестування. Другий вид інвестиційного
попиту автор характеризує як конкретну реалізацію намірів суб’єктів
інвестиційної діяльності на ринку інвестиційних товарів у формі
пропозиції капіталу. Проте не цілком правомірно ототожнювати дохід
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(прибуток) з інвестиційним потенціалом, оскільки завжди існує
діалектична суперечність між власне споживанням і накопиченням і лише
реальні накопичення можуть виступати у формі потенційних
інвестиційних ресурсів. Також варто відзначити, що автор припускає
наявність прямого зв’язку між інвестиційним потенціалом і його
конкретною реалізацією. Інвестиційний потенціал підприємства – це
перебуваюча у системній єдності, організована сукупність наявних
економічних ресурсів, а також зумовлених ними, за сучасного рівня
розвитку, можливостей щодо мобілізації внутрішніх та зовнішніх
інвестиційних коштів для реалізації стратегічних та тактичних цілей
підприємства через механізм інвестування, він визначає сукупну здатність
підприємства здійснювати інвестиційну діяльність, причому ступінь
інвестиційної активності та ефективність інвестування детермінаються
рівнем, або величиною, та мірою використання цього потенціалу [1, с. 25].
Луців Б. Л. розглядає сутність інвестиційного потенціалу двояко: з
одного боку, він є результатом ефективного використання потенційних
можливостей підприємства, з іншого – фактором його подальшого
розвитку за рахунок здійснення інвестиційної діяльності. Інвестиційний
потенціал підприємства є динамічною категорією, адже його формування,
стан і ступінь використання великою мірою визначаються як
ендогенними, так і екзогенними факторами впливу. Ендогенні фактори
зумовлені розвитком і рівнем ефективності використання інших часткових
потенціалів підприємства – фінансово-економічного, виробничотехнологічного,
інноваційно-інтелектуального,
управлінського
(організаційного), трудового, інформаційного тощо. Власне, це й
зумовлює доцільність розгляду інвестиційного потенціалу в тісному
взаємозв’язку з ними, оскільки ігнорування останнього (тобто розгляд
лише з позиції ресурсного підходу) означатиме розуміння і інвестиційного
потенціалу лише як сукупності фінансових ресурсів для здійснення
інвестиційної діяльності. Екзогенні фактори зумовлені станом і
характеристиками макросередовища, в якому функціонує підприємство [6,
с. 68].
При цьому необхідно відзначити, що деякі російські економісти
під інвестиційним потенціалом розуміють інвестиційну місткість (ємність)
території, яка складається як сума об’єктивних передумов для інвестицій,
що залежать як від наявності та різноманітності сфер та об’єктів
інвестування, так і від їх економічного «здоров’я».
У цілому, категорію «інвестиційний потенціал» за складовими
елементами пропонується розглядати як: сукупну взаємодію двох понять
«інвестиції» та «потенціал» (рис. 1).
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ІНВЕСТИЦІЇ

ПОТЕНЦІАЛ

Сукупність
наявних
засобів

Капітал (ресурси) у всіх його
формах, що вкладається в
об’єкти виробничого та
невиробничого призначення з
метою забезпечення
збільшення вкладень у
майбутньому, а також
досягнення ефектів
соціального й економічного
характеру.

Можливост
і

Сила

Рис. 1. Концептуалізація терміна «інвестиційний потенціал»
З даних рис. 1 видно, що потенціал – це сукупність наявних засобів,
сили та можливостей, які взаємодіють між собою для досягнення
поставлених цілей. Категорія «інвестиційний потенціал» відображає
ступінь можливості вкладення коштів у активи довгострокового
використання, включаючи вкладання в цінні папери (фінансові інвестиції)
з метою отримання прибутку або економічних результатів.
По суті, інвестиційний потенціал визначає можливість підприємства
вкладати кошти (капітал) в матеріально-речовинні й особисті фактори
виробництва для забезпечення умов нормального відтворення і (чи)
одержання очікуваного прибутку. Він є вирішальним фактором
економічного зростання, розширення потенційних можливостей
підприємства. Інвестиційний потенціал має бути достатнім для
повнокровного розширеного відтворення виробництва і подальшого
збільшення інвестиційного капіталу підприємства.
Висновки. Оскільки цілеспрямоване формування інвестиційного
потенціалу на всіх таксономічних рівнях потребує наявності адекватних
сучасним інвестиційним потребам методичних підходів до їх оцінки,
перспективами подальших досліджень є розвиток існуючих та розробка
нових методичних підходів та рекомендацій з наступною їх апробацією на
модельному рівні.
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КОМПЛЕКСНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ПРОВЕРКА ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрывается процедура «Due Diligenc» с целью обоснования решений
относительно приобретения, слияния, поглощения и инвестирования.
Ключевые слова: «Due Diligence»; приобретения; слияния; поглощения;
инвестирование.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Для прийняття
управлінських рішень та розробки стратегії діяльності підприємства
необхідна надійна та повна інформація. Інформація відграє все більш
важливу роль у бізнесі і як ресурс, і як товар. За останні роки різко
збільшився обсяг доступної для підприємств інформації, а з
упровадженням нових комунікаційних технологій швидкість доступу до
інформації зросла в багато разів. Однак цей ріст не завжди
супроводжувався відповідним поліпшенням якості інформації. В умовах
глобалізації та інтернаціоналізації капіталу зростають бізнес-процеси,
пов’язані з придбанням, злиттям та поглинанням підприємства, які
відбуваються як на національному, так і на міжнародному рівні. Для збору
і аналізу необхідної інформації використовується спеціальна процедура
комплексної перевірки, що отримала в світовій практиці назву «Due
Diligence».
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Переважна більшість наукових розробок у галузі «Due
Diligence» здійснюється зарубіжними вченими, зокрема: Бомер М.,
Браун Р., Брейді К., Гоул В., Коулорідас А., Моелер С., Морріс Дж.,
Несвольд П., Ренкін Д., Рід-Ладжокс А., Розенблюм А., Стедман Г.,
Фельдман Д., Фостер-Рід С., Шарфман Дж. та ін., а також такими
вітчизняними науковцями: Бондар В., Дроздовська Н., Родіонов І.,
Поліщук А., Томашевська Л. та ін.
Цілі статті: розкрити процедуру «Due Diligence» з метою
обґрунтування рішень щодо придбання, злиття, поглинання та
інвестування.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. «Due Diligance» в
Україні, в основному, використовується лише іноземними компаніями, і
обсяг таких послуг визначається рівнем інвестування до України.
Незначні прямі іноземні інвестиції роблять попит на проведення «Due
Diligance» несистемним, що не дає можливості аудиторським фірмам
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спеціалізуватися саме на цій процедурі та розробляти методичний
інструментарій її проведення.
Практика зарубіжних країн показує, що значно зростає ринок
аудиторських послуг, які відрізняються від перевірки достовірності обліку
та фінансової звітності. Для прийняття управлінських рішень щодо
здійснення процесів інвестування, злиття чи купівлі бізнесу необхідна
належна інформаційна база про стан компанії на ринку, фінансові
можливості, виробничі потужності, контрагентів та партнерів. Для збору
такої інформації проводяться особливі аудиторські дослідження, які
одержали назву «Due Diligence» («належна ретельність») і є одним із видів
операційного аудиту. «Due Diligence» забезпечує комплексне
загальногосподарське дослідження, яке визначає ринкову позицію та
перспективи розвитку підприємства.
«Due Diligence» являє собою процедуру всебічного дослідження
діяльності та бізнесу підприємства, його фінансового стану, ефективності
діяльності, динаміки й історії розвитку та конкуруючої позиції на ринку.
Проведення такої процедури дає можливість зменшити ризик появи
непередбачуваних обставин, які можуть виникнути після укладання угоди.
Такий комплексний аналіз проводиться з метою збору інформації,
яка надасть можливість реально оцінити ситуацію, аналітичного
обґрунтування прийняття управлінських рішень та допомоги в процесі
ведення переговорів та підписання угоди. Особливо важливим є
проведення такої процедури в умовах недостатності загальнодоступної
інформації про підприємство та прозорості ведення бізнесу в країні
(справжні власники, приховані борги, подвійна бухгалтерія). Значну роль
відіграють в цьому також відмінності щодо того, що вважати важливою
або доречною інформацією.
Традиційно «Due Diligence» включає процес виявлення того, що є
релевантним до ключових господарських операцій, так само як і
операційної діяльності. «Due Diligence» стає нормою в ухваленні рішення,
що стосується: спільних підприємств; процесів злиття і поглинання;
підбору відповідних партнерів; вибору правильної юрисдикції або
розташування; купівлі та продажу активів тощо.
По суті, в усіх таких операціях будуть: передача активів від однієї
сторони до іншої або виникнення зобов’язань; існування ризиків, які
можуть вплинути на майбутню вартість таких активів або зобов’язань;
необхідність розподілити ризики між сторонами [6, c. 8].
«Компанія-покупець» повинна розуміти, що купляє, а «компаніяціль» повинна знати, хто її купляє чи поглинає. Часто під час здійснення
процедур «Due Diligence» виявляються такі відхилення чи несподівані
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явища, які можуть вплинути на процес злиття та поглинання або навіть
призвести до того, що «компанія-покупець» втратить зацікавленість в
«компанії-цілі». «Due Diligence» може вберегти компанію від провальної
угоди.
«Due Diligence» – це процес, який дає можливість оцінити
фінансовий стан, бізнес, менеджмент, зовнішні зв’язки, потенціал та інші
аспекти діяльності для здійснення злиття чи поглинання компанії, а також
переконатись, що всі ризики, пов’язані з таким придбанням чи злиттям, не
тільки не загрожують діяльності та стану «компанії-покупця», а й таке
придбання принесе значну користь.
Часто вважають, що цей процес є обов’язковим тільки для покупця.
Але це неправильно. Для «компанії-цілі» також важливо провести «Due
Diligence» стосовно «компанії-покупця» для того, щоб визначити,
наскільки угода поглинання чи злиття є легітимною чи реальною,
особливо стосовно фінансової можливості завершити угоду. У таких
випадках «компанія-ціль» здійснює процедури «Due Diligence», щоб
надати раді директорів можливість отримати інформаційну рекомендацію
акціонерам щодо прийняття пропозиції злиття чи придбання. Якщо
відбувається злиття «рівних» компаній, то обидві повинні виконати «Due
Diligence» по відношенню однієї до іншої [5, с. 141].
Комплексний аналіз ґрунтується на внутрішній інформації,
нормативно-законодавчій базі, статистичних даних та здійснюється з
метою: перевірки достовірності фінансової та іншої внутрішньої
інформації й своєчасності подання фінансової, податкової та статистичної
звітності; підтвердження того, що бізнес реально відповідає тому, що
здається; підтвердження позицій, які закладені в бізнес-плані; визначення
можливості реалізації короткострокової та довгострокової стратегії
підприємства; оцінки конкуруючої позиції підприємства на ринку;
досягнення впевненості в тому, що керівництво підприємства є достатньо
компетентним для реалізації встановлених планів; виявлення наявності
проблем у справах підприємства з метою уникнення помилок при
укладанні угоди; виявлення відповідності підприємства критеріям
інвестора.
Проте для дослідження зазначеної мети аудитору слід вийти за суть
бухгалтерської функції всередині підприємства і з’ясувати, як у кінцевих
звітах підприємства відображаються всі сторони його діяльності [1, с. 26].
У цілому ризик можна визначити як прийняття рішень в умовах
невизначеності. Ризик є невід’ємним атрибутом господарювання.
Невизначеність приводить до того, що уникнути ризику неможливо.
Залежно від причин дослідження в ході здійснення процедури «Due
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Diligence» проводиться аналіз управління наступними ризиками: ризик
визнання угоди недійсною; невиконання підприємством своїх зобов’язань;
неправильного визначення ціни угоди внаслідок обмеженості інформації
та наявності прихованих договірних, податкових та інших зобов’язань, а
також ймовірності їх виникнення; втрати активів після укладання угоди та
ін.
Можна виділити декілька видів «Due Diligence»: операційний;
технічний, маркетинговий, екологічний, правовий, фінансовий,
податковий і т.ін.
Операційним «Due Diligence» (operational due diiligence)
встановлюється історія та основні напрями розвитку бізнесу, проводиться
аналітичне дослідження ринків, конкурентного середовища, переваг та
недоліків «компанії-цілі» стосовно конкурентів, замовників продукції,
послуг, робіт, постачальників і системи ведення бізнесу в цілому.
Характеризується організаційна структура управління, трудові ресурси
щодо їх кількості, структури, якісного складу, умов оплати праці, системи
заохочень, можливостей та особливостей кар’єрного зростання,
виокремлюються сильні сторони, недоліки та стримуючі фактори.
Основними напрямами аналізу є: історичний розвиток компанії,
організаційна структура, менеджмент, персонал, продажі, купівлі.
Аудит операцій – відомий компонент діяльності аудитора. У цій
діаяльності аудитор, внутрішній або зовнішній, вибирає деякий обсяг
операцій, щоб визначити їх відповідність повному циклу виробництва
компанії. Для Due Diligence також суттєвим є здатність ідентифікувати
специфічні господарські операції – фінансові або бізнесові. Операційні
оцінки відносяться до того, як компанія веде свою діяльність. Вимоги до
планування або розподіл за районами відрізняються між країнами та
регіонами [6, c. 42].
Правильно спланований та виконаний операційний «Due Diligence»
може допомогти сторонам досягти взаємного розуміння ключових бізнеспроцесів. Це включає наступні питання [3, с. 57]:
процес створення вартості, включаючи продукцію та послуги,
ринкову позицію та бренд, продажі та розповсюдження, покупців,
виробництво продукції або надання послуг, поставки, управління
процесами поставок;
інформація, зв’язки, підтримка основної системи процесу
створення вартості;
працівники, навчання, корпоративна культура (включаючи
структуру управління та трудові зв’язки).
Маркетинговий «Due Diligence» (marketing due diligence) полягає в
дослідженні системи заходів, спрямованих на узгодження виробництва з
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ринковою ситуацією і забезпечення стійкого збуту, товарної, цінової та
комунікаційної політики, системи просування товарів, управління
персоналом.
Фінансовий «Due Diligence» (financial due diligence) включає в себе
оцінку фінансового стану підприємства, майна, що належить
підприємству, рентабельності, стану грошових розрахунків та ін. За
результатами аналітичного дослідження надається висновок про
можливість підприємства отримувати дохід та бути прибутковим.
Фінансовий «Due Diligence» може проводитись одночасно з аудитом
достовірності ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності. У процесі аналітичного дослідження вивчається структура
активів та пасивів підприємства, оцінка нематеріальних активів: бренду,
ноу-хау тощо, доходи, витрати, фінансові результати, система фінансового
планування та контролю, розглядаються методи вартісної оцінки і
визнання зобов’язань. Обгрунтовуються фактори результатів діяльності за
останні роки в динаміці та незвичні й неперіодичні показники, що суттєво
впливають на результати. Встановлюються характер руху грошових
засобів за останні роки і фактори, що суттєво впливають на результати.
Визначаються прогнози щодо перспектив господарської діяльності
підприємства і його здатності приносити дохід. Проводиться аналіз кола
юридичних осіб, результати діяльності яких беруть участь у формуванні
фінансових показників бізнесу.
Обліковий «Due Diligence» дещо схожий до фінансового, разом з
цим тісніше пов’язаний з достовірністю та повнотою бухгалтерської
інформації «компанії-цілі». Його процедури включають також тести
доцільності бухгалтерських суджень та оцінок, заявлених продавцем
бізнесу показників.
Обліковий «Due Diligence» зосереджується на оцінці системи обліку
і внутрішнього контролю, достовірності обробленої інформації,
відповідності застосування принципів бухгалтерського обліку, оцінок та
накопичень тощо.
Фінансовий та обліковий «Due Diligence» тісно пов’язані.
Фінансовий «Due Diligence» – процес, за допомогою якого інвестор
визначає, чи інвестиції у «компанію-ціль» мають фінансовий зміст для
бізнесу. Він включає підтвердження даними незалежних третіх сторін
фінансової інформації, яку надає «компанія-ціль». Процес фінансового
«Due Diligence» є єдиною можливістю для інвестора оцінити поточну
економічну життєздатність «компанії-цілі» та прогнози на майбутнє, а
також необхідний капітал для здійснення завдань угоди [4, с. 139].
Висновки. Можна підсумувати наступне. У зарубіжних країнах з
метою аналітичного обґрунтування управлінських рішень щодо процесів
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злиття та поглинання проводиться специфічний вид послуг «Due
Diligence». Процедура «Due Diligence» включає перевірку системи
бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, адекватного
застосування принципів бухгалтерського обліку, оцінку фінансового
стану, конкурентної позиції на ринку, перспектив розвитку підприємства,
а також ідентифікацію ризиків, пов’язаних зі здійсненням операцій
придбання, злиття та поглинання. Основними замовниками і споживачами
процедури «Due diligence» в Україні є представники крупного бізнесу.
Найчастіше в Україні проведення «Due diligence» практикується при
операціях M&А (злиття і поглинання), інвестування для формування
обгрунтованого уявлення про об’єкт. Доцільним є і проведення такої
перевірки з метою оптимізації внутрішніх процесів підприємства при його
виході на світові ринки капіталу (при підготовці до IPO).
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У статті ідентифіковано поняття фінансової поведінки домогосподарств через
призму сучасного інстуціонального середовища. Досліджено базові поведінкові мотиви
домогосподарств, розглянуто економічну поведінку домогосподарств у сфері споживання
фінансових послуг. Виокремлено особливості, які впливають на формування інвестиційного
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FINANCIAL BEHAVIOR HOUSEHOLDS IN MARKET CONDITIONS
The article identified the concept of financial behavior of households through the prism of
modern instutsionalnoho environment. Study basic behavioral motivations of households
considered the economic behavior of households in the area of consumer financial services. Pointed
out in particular that affect the formation of investment potential households in Ukraine.
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Дорош В.Ю., Чепель К. С.
ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ
В УСЛОВИЯХ РИНКА
В статье идентифицированы понятия финансового поведения домохозяйств через
призму современной инстуциональной среды. Исследованы базовые поведенческие мотивы
домохозяйств, рассмотрено экономическое поведение домохозяйств в сфере потребления
финансовых услуг. Выделены особенности, которые влияют на формирование
инвестиционного потенциала домохозяйств в Украине.
Ключевые слова: финансы домохозяйства, финансовое поведение, сберегательные
мотивы, сбережения, инвестиционный потенциал.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
ринкової економіки практично перед кожною людиною або
домогосподарством постає проблема управління власними фінансами.
Сучасний
етап
розвитку
суспільства
вимагає
дослідження
домогосподарств, їх фінансової поведінки та інтересів, оскільки зростання
добробуту кожної окремої люди укріпляє всю соціально-економічну
систему держави. Так, використання ресурсів домогосподарств, як
правило, починається із нагромадження цих ресурсів, а отже, накопичення
заощаджень, які займають особливе місце серед економічних явищ
суспільства. З одного боку, заощадження є найважливішим показником
рівня життя, безпосередньо пов’язаним зі споживанням, доходами і
видатками населення. А з іншого – заощадження являють собою цінний
ресурс економічного розвитку, джерело інвестування та кредитування
господарства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Економічна поведінка домогосподарств у сфері споживання
фінансових послуг виступає предметом вивчення різних суспільних наук,
перш за все економічної теорії, економічної соціології, психології,
частково – теорії фінансів. Основоположником економічної теорії
заощаджень, що заклала основу вивчення фінансової поведінки
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домогосподарств, є Дж. М. Кейнс. Значний внесок у розвиток теорії також
внесли роботи Ф. Модільяні, М. Фрідмана, А. Маршалла. Крім того, слід
відзначити позицію представників інституціоналізму щодо дослідження
економічної поведінки як складної категорії на стику економіки,
соціології, психології та інших наук: Д. Норт, Дж. Бьюкенен, Ф. Найт,
А. Ослунд, І. Уїльямсон та ін. Серед вітчизняних дослідників окремих
аспектів фінансової поведінки домогосподарств варто виокремити
О. Ватаманюка, С. Панчишина, М.Савлука.
Так, проблема заощаджень у цілому, джерел інвестицій зокрема –
одна з найактуальніших в українській економіці. Динаміка та механізм
заощаджень і їх наступна трансформація в інвестиції визначають технічну
реконструкцію та структурну перебудову економіки, пришвидшення
темпів її розвитку. Збалансованість заощадження й реального
нагромадження – важливий параметр загальної макроекономічної
пропорційності основних факторів усього процесу відтворення. Істотне
значення мають також соціальні аспекти заощадження: вплив на рівень
доходів і купівельної спроможності різних груп населення, стабільність
соціальної структури суспільства, оцінка населенням ефективності й
справедливості системи розподільних відносин. Та не менш важливим є
поведінково-мотиваційні аспекти заощадження.
Цілі статті. Метою статті є дослідження видів фінансової поведінки
українських
домогосподарств,
які
склались
у
сучасному
інституціональному середовищі.
Так, перш за все, слід з’ясувати мотиви фінансової поведінки, а
оскільки використання ресурсів домогосподарств, звичайно, починається
із нагромадження грошових ресурсів, то спершу розглянемо мотиви
заощаджень домогосподарств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поведінка
домогосподарств являє собою сукупність механізмів взаємодії
домогосподарств із рештою суб’єктів ринкової економіки щодо
виробництва національного доходу з метою впливу на споживання,
заощадження й інвестиції та чинників, що впливають на їхню діяльність.
Поведінка домогосподарств є доволі складною для аналізу, оскільки на неї
впливає дуже багато чинників, зокрема психологічних, які складно
піддаються аналізу.
Розглянемо детальніше критерії, форми та мотиви заощаджень, що
систематизовані на рис. 1.
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Критерії, форми та мотиви заощаджень
Немотивовані
За мотивами
Мотивовані

Згідно трактувань Дж. М. Кейнса

Створення резерву на випадок
непередбачуваних обставин –
мотив «на чорний день»
Забезпечення майбутнього
(забезпечення пенсійного віку,
освіти) – мотив життєвого
циклу
Мотив міжчасового заміщення
Мотив підвищеного життєвого
рівня

Рівень пропозиції та
якість пропонованих
товарів або послуг не
може задовольнити попит
споживачів

За Г.О. Рєзник, С.Г.
Спірін

Придбання товарів і послуг, оплата яких перевищує наявний у
цей момент обсяг коштів (купівля дорогих товарів тривалого
користування, придбання квартири, будівництво котеджу, дачі,
організація літнього відпочинку, туристські подорожі)

Попереджувальний мотив заощаджень
Мотив створення грошових резервів у разі допомоги батьків
дітям, в основному при створенні ними родин, а також для
покриття видатків, пов’язаних із дотриманням обрядів і
традицій (весілля, похорон і т.д.)

«Амортизаційний» мотив
«Пенсійний» мотив

Мотив незалежності
Страхування ризикових чи ділових
операцій – мотив підприємництва

Мотив спадку

Мотив комфортності. Заощадження створюються, щоб
почуватися впевненіше й мати можливість
задовольняти споживчі потреби в будь-який час
Заощадження «за звичкою»

Нагромадження заради
нагромадження – мотив жадібності

Мотив невизначеності

Сучасні науковці до перелічених мотивів
Кейнса додають
За характером
мобілізації

Рівень доходів досить
великий, тобто
домогосподарство має
змогу задовольнити
нинішні потреби

Мотив вимушених заощаджень

Організовані

Мотив придбання товарів
тривалого користування

Неорганізовані

Рис.1. Критерії, форми та мотиви заощаджень*
*систематизовано автором
Варто відмітити той факт, що частка заощаджень у доходах
українців є досить низькою. Це може мати кілька пояснень. По-перше,
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через украй низький рівень добробуту більшості домогосподарств, що
склався в період соціально-економічних реформ, наявність хронічно
незадоволених потреб населення, у тому числі нижчого рівня – у житлі,
одязі, продуктах харчування, потребували реалізації, яка і здійснювалась в
умовах зростання доходу.
По-друге, доходи, витрати і заощадження можуть зазнавати
труднощів методологічного характеру, найбільші з яких – суб’єктивна
оцінка і тіньова економіка. Таким чином, не всі заощадження можуть бути
враховані представленою офіційною статистикою.
По-третє, позитивна динаміка доходів, посилена доступністю
кредитів у національній та іноземній валютах, насичення ринку
економічними благами споживчого характеру, бурхливий розвиток
маркетингових комунікацій, а також інформованість громадян щодо рівня
та характеру споживання навколишніх економік сприяла зростанню
обсягів споживання.
Четвертою причиною є обмеження ліквідності. Люди діють
відповідно до стратегії вирівнювання й у період спаду економіки повинні
витрачати накопичені раніше заощадження. Однак у 1990–ті роки, коли
існуючі в населення заощадження в Ощадбанку СРСР виявилися
втраченими, а залучення кредитів (майбутніх заощаджень) було
неможливим, домогосподарства змушені були витрачати весь
одержуваний дохід на споживання. Узагалі, низький рівень доходу не
обов’язково є перешкодою для стратегії вирівнювання споживання.
Більше того, саме в цьому разі потреба у вирівнюванні навіть вища.
Заощадження стають необхідні, оскільки вони виконують роль
фінансового буфера у важкі часи, адже саме для таких родин, що
балансують на межі бідності, тимчасова втрата доходу або нещасний
випадок можуть призвести до безповоротних наслідків. Проте на
нинішній день більшість населення змушене витрачати на споживання
весь поточний дохід.
По-п’яте, вагомою причиною можна також зазначити низький обрій
планування: звиклі до нестабільності люди живуть нинішнім днем, тому
не намагаються перенести споживання на майбутнє.
Шостою причиною є те, що для значної частини українців
характерний дуже високий коефіцієнт дисконтування майбутніх доходів,
тобто при приведенні майбутніх доходів до поточного моменту
використовують коефіцієнт набагато більший, аніж ефективні ставки за
кредитами, інфляція й навіть темп приросту доходів. Інакше кажучи, для
багатьох українців 1 гривня зараз – це 10 гривень завтра.
І нарешті, існує загальна недовіра до інструментів фінансового
ринку, які протягом років розвитку ринку зазнавали тих або інших
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значних ризиків і страх бути ошуканим. Вкладення в матеріальні активи
або споживання престижніше, оскільки вважається, що краще витратити
на себе, ніж втратити. У цій ситуації рішення про споживання майже
автоматично переважає над рішенням про заощадження, а якщо рішення
про нагромадження коштів усе таки й приймається, то вибір робиться на
користь тих інструментів, які перебувають під особистим контролем:
готівка у формі національної або іноземної валюти. Відносно безпечним
уважається також робота з тими банками або фінансовими компаніями, в
яких працюють знайомі, готові попередити в разі загрози кризової ситуації
або планування вкладень здійснюється тільки на короткі строки: рік,
максимум два. Здійснені таким чином заощадження можуть стати
джерелом формування інвестиційних ресурсів, а отже, домогосподарство
здатне проявляти активну інвестиційну поведінку.
Серед усіх джерел формування інвестиційних коштів особливе
місце приділяється інвестиціям з боку домогосподарств. Так, сьогодні
однією із найактуальніших продовжує залишатися проблема
трансформації заощаджень населення в інвестиції, адже саме через
інвестиції здійснюється вплив заощаджень на функціонування усієї
економічної системи.
Під трансформацією заощаджень домогосподарств в інвестиції
розуміємо механізм перетворення тимчасово вільних коштів (грошових
ресурсів) домогосподарств у фінансові та не фінансові (матеріальні і
нематеріальні) активи з метою отримання майбутнього доходу на ці
вкладення. При цьому існують «два методи перетворення заощаджень в
інвестиції: прямий та опосередкований» [4]. За прямого методу кошти
переміщуються безпосередньо від інвесторів до позичальників, і у такому
випадку інвестори беруть на себе значну частину ризиків, пов’язаних з
інвестуванням.
За опосередкованого методу зв’язок між інвесторами і
позичальниками реалізується через фінансових посередників (банки,
інвестиційні, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди тощо), які
забезпечують переміщення коштів від інвесторів до позичальників.
Трансформація заощаджень домашніх господарств в інвестиції
передбачає майбутнє зростання доходу за рахунок максимально
прибуткового вкладення вільних грошових ресурсів при умові мінімізації
інвестиційних ризиків. Саме високі ризики обумовлюють значні обсяги
заощаджень населення в готівковій національній та іноземній валюті поза
фінансово-кредитною системою як найбільш безпечні в умовах
економічних та політичних потрясінь.
Приватні заощадження домогосподарств є одним із найскладніше
прогнозованих джерел інвестиційних ресурсів, а при цьому ще й одним із
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головних дестабілізуючих факторів інвестиційного процесу. В основі
цього зосереджено факт, який стверджує, що для процесу трансформації
заощаджень домогосподарств в інвестиційні ресурси необхідні певні
мотиваційні умови.
Мотивами поведінки домогосподарств при прийнятті рішень у
сфері інвестування основний вплив чинить кілька факторів, які є
аналогічними мотивам заощаджень [5, с. 29], до яких можна додати
можливість отримання додаткового доходу від вкладення в різні категорії
активів, основна мета якої знизити втрати від інфляції й спробою
збільшити первісні вкладення.
Основними напрямами інвестиційної діяльності домогосподарств є
або пряма участь у процесі інвестування, або з використанням фінансових
посередників, у число яких включають: банки, інвестиційні фонди,
страхові компанії, недержавні пенсійні фонди й фондові біржі. Більше
розвинена фінансова система, що характеризується присутністю на
грошовому ринку широкого спектра фінансових інститутів, дає
можливість більш ефективно здійснювати процес трансформації
заощаджень в інвестиції й направляти їх у ті сфери економічної діяльності,
що найбільше того потребують.
Переваги при цьому віддавалися акціям компаній за участі держави,
довгостроковим вкладенням, доходам від акцій у формі дивідендів, а не
росту вартості активів, стратегіям надійності, а не ризику, самостійному
керуванню акціями. Однак існуюча пропозиція на ринку в цей час
характеризується прямо протилежним чином: інвестиційна поведінка має
короткостроковий ігровий характер. Інструменти фондового ринку
використовуються більше в спекулятивних цілях, аніж для
довгострокових вкладень.
А оскільки довгострокові вкладення – поки явище нечасте, а рівень
довіри до посередників невисокий, то масове інвестування в разі
сприятливих трендів на фондовому ринку буде короткостроковим,
самостійним і орієнтованим на одержання високої прибутковості. Тут
варто пам’ятати, що середня прибутковість, на яку орієнтуються
вкладники (інвестори), складається з окремих результатів у періоди росту
й падіння курсової вартості, де важливо правильно визначити момент,
коли варто купувати й продавати цінні папери. А оскільки
домогосподарства не володіють достатньою інформацією в даній сфері,
тобто є недосвідченими і в більшості випадків схильні купувати, коли
акції коштують дорого, і продавати, коли вони дешевшають, і як результат
– невдачі самостійних інвестицій, які й стримуватимуть ріст чисельності
інвесторів. Надалі відбудеться або професіоналізація, набуття досвіду і
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знань, які дозволять не робити поширених помилок, або, що більш
імовірно для масового інвестора, передача коштів у довірче управління на
більш тривалий час, що дозволить непрофесіоналові в результаті отримати
більшу, у порівнянні з банківським відсотком, віддачу [7]. Однак для
реалізації другого варіанта потрібно, щоб у людей з’явилася довіра до
фінансового ринку як інституту, не підданому маніпулюванню з боку
окремих гравців, і збільшився термін планування, а такої тенденції поки
що не виявлено.
У цей час в українській економіці так чи інакше сформовано всі
основні фінансові інститути. Інвестування коштів за допомогою їх
розміщення в різні страхові, пенсійні, інвестиційні й інші фонди надає
інвесторам можливість делегувати свої повноваження з управління
власними коштами більш досвідченим у професійному плані учасникам
фінансового ринку.
Аналіз даних, що стосується розміщення заощаджень, за допомогою
різних небанківських фінансових інститутів показує, що останнім часом
обсяги інвестованих коштів, які пройшли через такі організації, значно
зросли (основну роль посередників в українській економіці продовжують
виконувати банківські установи). Але, незважаючи на настільки
оптимістичні прогнози, загальна частка всіх небанківських інститутів в
інвестиційному процесі залишається незначною.
Відсутність же суттєвої концентрації заощаджень населення у
вітчизняних фінансових інституціях, на наш погляд, пов’язано із низкою
причин, а саме: відсутністю повноцінного цивілізованого національного
фінансового ринку, здатного працювати із дрібним інвестором по усіх
сегментах; недостатнім розвитком інституту фінансового посередництва
(зокрема, небанківських фінансових установ, спроможних стабільно і
ефективно співпрацювати з населенням); обмеженою пропозицією
фінансових послуг і відсутністю спеціальних інвестиційних інструментів,
призначених для роздрібного інвестора; недовірою до діяльності держави
загалом та фінансових посередників зокрема, що пов’язано із негативним
досвідом співпраці населення із цими суб’єктами на початковому етапі
ринкових реформ; неналежним рівнем фінансової грамотності населення
та відсутністю культури інвестування заощаджень у кількох поколінь
населення країни; відсутністю зрозумілої, доступної інформації для
основного потенційного інвестора національної економіки – домашніх
господарств; незрілістю інституту фінансового (інвестиційного)
консультування фізичних осіб; відсутністю ефективного податкового
стимулювання інвестицій громадян; обмеженістю сфери застосування
компенсаційних механізмів на фінансовому ринку України загалом та
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відсутністю ефективної системи державних гарантій збереження
заощаджень населення зокрема. До причин описаної інвестиційної
поведінки можна також віднести: низький рівень заощаджень в основних
груп населення; високий рівень тінізації економіки; слабка інформованість
домогосподарств щодо інвестиційних можливостей і негативний досвід.
До головних причин недовикористання інвестиційного потенціалу
можна віднести такі [8]:
– великі видатки державного бюджету на обслуговування
зовнішнього державного боргу (платежі щодо державного боргу
відволікають фінансові ресурси від їх використання всередині країни, у
тому числі й в інвестиційній сфері, загострюють дефіцит державного
бюджету);
– вивезення капіталу з країни приватними фірмами і комерційними
банками, значна частина якого не контролюється державою;
– омертвляння частини доларових заощаджень населення поза
банківською системою;
– розосередження заощаджень населення у формі гривневої готівки
в домашніх господарствах.
На нашу думку, три останні причини мають чіткий поведінковий
аспект. Недостатність же інвестиційних ресурсів викликана деформаціями
в самому механізмі заощадження і навряд чи лише залученням іноземних
капіталів здатне вирішити проблему інвестицій без виправлення цих
деформацій.
Ще одним видом фінансової поведінки домогосподарств є кредитна
поведінка. Під кредитною поведінкою можна розуміти діяльність індивіда
або домогосподарства, у процесі якої відбувається запозичення коштів, що
припускає їх обов’язкове подальше повернення [10].
Нині спостерігаємо зниження активності в споживчому
кредитуванні, яке пов’язують із двома факторами. Першою причиною
можна вважати зміну політики банків, які нарощували свої активи за
рахунок цього виду кредитування. Деякі з фінансових установ, під
впливом національного регулятора, були змушені скоротити або зовсім
перелаштувати свою лінію споживчого кредитування. Власне, значні
кредитні ресурси йшли не в реальний сектор української економіки та
стимулювали не зростання пропозиції вітчизняних товарів, а були
спрямовані на збільшення кінцевого споживчого попиту на предмети
імпорту.
Другою причиною, що знизила приплив бажаючих скористатися
споживчим кредитом, є поступове збільшення кількості людей в
українському суспільстві, які обережно ставляться до життя в кредит. За
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аналітичними даними, ця категорія становить 60–65% дорослого
населення України [6].
Кредитна поведінка українських домогосподарств неоднорідна: є
групи, які охоче беруть гроші в борг для вирішення своїх поточних
матеріальних проблем. Інші, імовірно, хотіли б узяти кредит, але
побоюються, що не зможуть повернути його вчасно або вважають діючі
процентні ставки занадто високими. Треті принципово ніколи не беруть
гроші в борг, а замість цього намагаються вирішувати свої проблеми
іншими способами.
Розвиток споживчого кредитування став в останні роки фактором,
що ускладнює взагалі фінансову та споживчу поведінку населення, яке
частіше відхиляється від традиційних економічних моделей. Завдяки
розвиткові безлічі доступних видів споживчого кредиту в сучасній
економіці споживчі й ощадні дії втратили колишню альтернативність.
Загалом же, можемо стверджувати, що в сучасних умовах
української економіки вкрай необхідними є розроблення і впровадження
дієвих та ефективних механізмів залучення заощаджень домогосподарств
до економічних процесів. Серед найбільш пріоритетних напрямів
виокремимо: інституціональний (становлення і стрімкий розвиток, окрім
розгалуженої мережі банківських установ, різноманітних небанківських
фінансово-кредитних інституцій: кредитних спілок, недержавних
пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування тощо);
інструментальний (розширення переліку фінансових послуг і продуктів,
що надаються приватному інвестору, а також продукування нових
інвестиційних інструментів, створення належних умов для диверсифікації
вкладень домогосподарств); гарантійний (удосконалення чинного
законодавства щодо гарантування вкладів фізичних осіб з урахуванням
передового зарубіжного досвіду, а також захист і підтримка конкурентних
позицій вітчизняних фінансових установ стосовно аналогічних установнерезидентів на українському ринку, адже входження у національну
фінансову систему іноземних власників та іноземного капіталу ускладнює
процес прогнозування та контролю за ефективністю їх функціонування);
освітньо-інформаційний (створення належних умов для здобуття
громадянами необхідних знань щодо основних тенденцій та особливостей
функціонування фінансового ринку, а також доступних пересічному
інвестору джерел отримання необхідної фінансової інформації).
Насамкінець відмітимо, що стійкості ощадно-інвестиційного
процесу в Україні сприятиме дотримання низки умов, найважливішими
серед яких є: 1) досягнення такого рівня доходів населення, за якого б
існувала можливість після задоволення усіх найважливіших потреб
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здійснювати заощадження з метою інвестування в різні активи і
отримувати додаткові доходи; 2) стабільне функціонування фінансових
інститутів, здатних акумулювати заощадження домашніх господарств і
забезпечити їх збереження, у т.ч. завдяки системі державних гарантій; 3)
наявність різноманітних за ступенем дохідності та ризиковості фінансових
інструментів, які дають змогу населенню ефективно інвестувати грошові
кошти при високій ліквідності вкладень. Відтак вважаємо, що
перераховані вище заходи законодавчого, організаційного та освітнього
характеру сприятимуть активізації фінансової поведінки домогосподарств
і залученню їх до діяльності на фінансовому ринку України. У свою чергу,
збільшення кількості роздрібних учасників фінансового ринку та
масштабів акумульованих на ньому активів сприятиме поступовому
виходу національної економіки із кризового стану.
Висновки. Таким чином, різні мотиви фінансової поведінки
сприяли формуванню певних інституціональних характеристик
розглянутих у статті видів фінансової поведінки: ощадної, інвестиційної та
кредитної. Первісною ланкою фінансових дій домогосподарств є
створення заощаджень, але частка заощаджень у доходах українців є
досить низькою, що, передусім, пояснюється низьким рівнем доходів
населення. При цьому проблема низьких доходів на фоні насичення ринку
економічними благами споживчого характеру, бурхливий розвиток
маркетингових комунікацій, а також інформованість громадян щодо рівня
та характеру споживання навколишніх економік сприяла зростанню
обсягів споживання через використання кредитних послуг фінансового
ринку.
Нарешті, аналіз використання заощаджень в інвестиційному процесі
показав: домогосподарства нерідко допускаються інвестиційних помилок,
що пояснюється складністю планування інвестиційної діяльності. При
цьому загальна частка всіх небанківських інститутів в інвестиційному
процесі залишається незначною, а основну роль посередників в
українській економіці продовжують виконувати банківські установи.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Исследованы условия и необходимость внедрения в деятельность субъектов ведения
предпринимательской деятельности международным стандартам бухгалтерского учета.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Закон розвитку
суспільства говорить: жодна нація чи народність не може зберегти повну
самостійність й оригінальність (неповторність), якщо бажає жити в
співтоваристві з іншими націями і народностями. Якщо ми хочемо жити
разом, то ми змушені визначити для себе єдині закони, правила та
стандарти й підкоритися їм. Від такого об’єднання ми багато чого
виграємо, але остаточно втрачаємо своє «Я». До чого все це призведе?
Напевно, до єдиної держави, єдиної мови і єдиної нації. Добре це чи
погано, важко сказати, але не враховувати цього не можна, якщо не хочеш
стати схожим на диких аборигенів амазонії.
Реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних
стандартів, створення нової нормативної бази бухгалтерського обліку
вимагає рішення цієї проблеми на національному рівні.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. На сьогоднішній момент вдосконалення стандартів
бухгалтерського обліку, за основу для якої обрано Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку (МСБО), триває, проте нез’ясованою залишається
якість.
В Україні національна дискусія точиться в руслі добре, погано,
потрібно, непотрібно. Деякі автори наполягають на безапеляційній участі
України в глобальній трансформації, навіть методом пакетної конвергенції
[5]: «альтернативним шляхом є внесення змін до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з метою
безпосереднього застосування МСФЗ підприємствами, що мають
оприлюднювати фінансову звітність» [4].
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Цілі статті. Мета та завдання дослідження полягає у систематизації
та дослідженні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та їх
необхідності ведення в національні облікові стандарти.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Економічна
ситуація, що склалася за період становлення незалежності нашої держави
та входження її в світову спільноту, потребує значних структурних змін, а
також зумовлює закономірну необхідність масштабного реформування
системи бухгалтерського обліку та звітності.
Реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних
стандартів, створення нової нормативної бази бухгалтерського обліку
вимагає рішення цієї проблеми на національному рівні.
Основними
передумовами
необхідності
удосконалення
бухгалтерського обліку відповідно до МСБО є [2]:
- економічні реформи, що призвели до формування нової
економічної системи, основу якої складають ринкові відносини;
- приватизація майна сприяла створенню значного приватного
сектору економіки;
- розширення вертикальних і горизонтальних господарських
зв’язків призвело до активізації самостійності суб’єктів господарювання,
яким для прийняття рішень необхідна якісна інформація, яка відображає
усі економічні процеси;
- стара бухгалтерська звітність не відповідає вимогам сьогодення,
тому що не відображає реального стану підприємства;
- збільшення кількості підприємств, що займаються міжнародним
бізнесом;
- вихід українських підприємств на міжнародні фінансові ринки
вимагає надання фінансової звітності відповідно до міжнародних
стандартів;
- потреба в значних іноземних капіталах;
- поступова інтеграція в європейський економічний простір .
Міжнародний бухгалтерський облік протягом багатьох років
обслуговував ринкову систему, в якій діяльність підприємств спрямована
на отримання прибутку та збагачення власників підприємств, тому і
ведення бухгалтерського обліку здійснюється, насамперед, в інтересах
власників підприємств.
Міжнародні стандарти – це лише орієнтир ведення обліку, який не
враховує національні економічні, юридичні й соціальні особливості, тому
на цьому етапі основне завдання полягає у створенні й подальшому
розвитку національної системи бухгалтерського обліку [2, с.756].
375

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

Питання про необхідність впровадження міжнародної практики
ведення бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних
стандартів порушувалось на найвищому рівні протягом останніх років
неодноразово. Після тривалих обговорень цього питання врешті-решт
було прийнято відповідний Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» (вступив у дію з 1 січня 1999 р.), який значною мірою
впорядковує процес ведення бухгалтерського обліку в Україні. Він увібрав
у себе досвід і традиції західної практики ведення бухгалтерського обліку
[1].
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік повинен
ґрунтуватися на таких основних принципах [1]:
- принцип консерватизму (обачності), згідно з яким доходи
обліковують, коли можливість їх отримання є цілком визначеною подією,
а витрати відображають, коли їх здійснення є можливою подією для
запобігання оцінки зобов’язань та витрат і завищення оцінки активів і
доходів підприємства;
- принцип повного висвітлення, відповідно до якого фінансова
звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та можливі
наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення,
що його приймають на її основі;
- принцип автономності підприємства, згідно з яким підприємство
розглядають як самостійну господарську одиницю, воно має свої
відокремлені від власників рахунки, складає бухгалтерський звіт;
- принцип послідовності, згідно з яким облікова політика на
підприємстві (методи оцінювання активів, нарахування амортизації,
зношування МШП тощо) має бути постійна протягом тривалого періоду
часу;
- принцип безперервної діяльності, відповідно до якого вважають,
що підприємство продовжує свою діяльність необмежений час і не буде
ліквідоване;
- принцип нарахування, тобто доходи й витрати відображають у
бухгалтерському обліку в тому періоді, в якому вони були нараховані,
незалежно від того, коли отримано чи заплачено гроші;
- принцип відповідності передбачає розмежування доходів і витрат
між відповідними періодами;
- принцип превалювання сутності над формою, згідно з яким
операції обліковують відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з
юридичної форми;
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- принцип історичної собівартості, відповідно до якого в
бухгалтерському обліку господарські засоби відображають за фактичними
витратами на їх придбання (за собівартістю), а не за ринковими цінами;
- принцип єдиного грошового вимірника, який передбачає
узагальнення облікової інформації в єдиній грошовій одиниці;
- принцип періодичності (облікового періоду) відповідно до якого
діяльність підприємства поділяють на звітні періоди (рік, квартал, місяць
тощо).
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) – система
принципів, методів та процедур ведення бухгалтерського обліку і
складання фінансової звітності. МСБО виникли внаслідок інтеграційних
процесів в економіці й спрямовані на зближення бухгалтерського обліку і
фінансової звітності в різних країнах світу.
МСБО не визначають порядок ведення бухгалтерського обліку.
Вони описують загальні правила оцінки та подання інформації у
фінансових звітах. Міжнародні стандарти мають рекомендаційний
характер і є міжнародним орієнтиром гармонізації та стандартизації
бухгалтерського обліку і фінансової звітності в усьому світі [2].
Згідно з міжнародними стандартами в концептуальних основах
бухгалтерського обліку поряд із принципами виділяють умовності
обмеження і процедури обліку. У бухгалтерському обліку застосовують
специфічні умовності, принципи й обмеження. Облікова інформація
повинна відповідати певним загальноприйнятим характеристикам
Змістовна
частина
національних
Положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку здебільшого містить норми, які добре знайомі
фахівцям за попередньою нормативною базою.
Водночас їх доповнено деякими новими методами оцінки,
розподілу, складу річної фінансової звітності. Збережені національні
традиції щодо затвердження уніфікованих форм фінансової звітності.
Разом з тим П(С)БО містять деякі концептуальні відмінності від МСБО
(табл. 1).
Фінансовий облік, податковий облік та управлінський облік. У
кожного з трьох видів обліку свої користувачі. Фінансова звітність – для
інвесторів та кредиторів, податковий облік – для податкового відомства,
управлінський облік (управління затратами, оцінка інвестицій, планування
та бюджетування ) – для менеджерів підприємства. Фінансовий та
управлінський облік базуються насамперед на МСФЗ. Звідси їх
затребуваність як предмета вивчення (навчання). Знання цих стандартів
створює міцну основу для роботи з будь-якими національними
стандартами обліку, як би часто ті не змінювалися.
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Таблиця 1
Концептуальні відмінності між П(С)БО та МСБО
Принципи та
припущення

МСБО

П(С)БО

Безперервність

Припускається, що у
підприємства немає ні
наміру, ні необхідності
припиняти або істотно
скорочувати свою
діяльність у
недалекому
майбутньому

Не всі підприємства реально
використовують принцип безперервності
при підготовці фінансових звітів: частина з
них – на межі банкрутства, інші не можуть
гарантувати стабільності діяльності
підприємства в майбутньому. Крім того,
негативна фінансова картина свідомо
створюється через «особливості»
оподаткування

Облікова політика
Звітність ведеться відповідно до чинних
підприємства не зазнає
законодавчих положень та норм, які
будь-яких змін без
постійно змінюються
явної необхідності
Доходи та витрати підприємства не завжди
Доходи (витрати)
відносяться на ті періоди, в яких вони
підприємства
реально мали місце. Наприклад, П(С)БО не
Метод
відносяться на той
дозволяє оцінювати витрати, не
нарахування
період, в якому вони
підтверджені документально, незважаючи
були фактично
на те, що економічні вигоди, пов’язані з
отримані (понесені)
такими витратами, було вже отримано
У звітність
Перелік статей звітності визначається
включаються тільки ті Міністерством фінансів України.
Суттєвість
облікові позиції, які
Процедури обліку деяких несуттєвих
можуть вплинути на
елементів є складними та обтяжливими для
прийняття рішень
системи бухгалтерського обліку
Результати операцій та
Відображення операцій та угод
Перевага сутності угод відображаються
підпорядковується нормативним вимогам,
над формою
відповідно до
таким чином, форма превалює над змістом
реального стану речей
Вживаються всі
необхідні заходи для
Принцип обачності використовується не
зняття невизначеності, завжди. Наприклад, принцип оцінки за
Обачність
аби уникнути
найменшою із собівартості або ринкової
(консервативність)
завищення активів чи вартості дуже рідко використовується в
доходів або заниження українській практиці
зобов’язань та витрат
Стабільність
облікової
політики

Є точка зору, що МСФЗ і Національні П(С)БО призначені для різної
мети: перші – для складання звітності, другі – для ведення
бухгалтерського обліку. Точка зору вельми поширена, і обгрунтовувати її
прийнято твердженням, що міжнародні стандарти – тільки для звіту, але
не для обліку, тому що у них немає проведень.
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Тим часом проведення у МСФЗ є, але наводяться описово. Так само,
описово, вони наводяться і в П(С)БО. А наочно проведення можуть
наводитися лише в інструкціях до планів рахунків, якщо останні
затверджуються офіційно. МСФЗ і П(С)БО – це стандарти одного
порядку, але різних рівнів. Звіту без обліку не буває, і завдання Стандартів
– спрямовувати і регулювати бухгалтерський облік так, щоб на базі
отриманих таким чином даних надати користувачам достовірну, повну та
неупереджену інформацію у належно оформлених фінансових звітах. Це і
є мета бухгалтерського обліку як на міжнародному рівні, так і на
національному. Досягнення цієї мети зумовлюється вибором облікової
політики, а облікова політика – невід’ємна складова всього комплексу дій,
де останнім етапом є складання пакета фінансової звітності.
Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ)
виступають на даний момент ефективним інструментом підвищення
прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів
господарювання, створює достовірну базу для визнання доходів і витрат,
оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно розкривати
і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також
порівнювати результати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної
оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень.
Крім того, МСФЗ якісно впливають на можливості керівництва в області
управління організацією і надають значні переваги перед конкурентами. У
суб’єктів, які складають звітність за МСФЗ, значно зростає можливість
залучити додаткові джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які
допоможуть забезпечити економічне зростання і процвітання. У свою
чергу суб’єкти, використовуючи МСФЗ, мають доступ до інформації про
фінансовий стан потенційних партнерів, що слугує додатковим
інструментарієм при їх виборі.
Забезпечення прозорості суб’єктів національної економіки має
величезне значення, оскільки, ринкова вартість капіталу визначається
двома ключовими чинниками: майбутніми доходами та майбутніми
ризиками. Деякі ризики дійсно характерні для діяльності самих
організацій, проте є й такі, які спричинені відсутністю необхідної
інформації, відсутністю точних відомостей про прибутковість
капіталовкладень. Кредитори і інвестори згодні одержувати менший
прибуток, але бути впевненими в тому, що достовірна, справедлива і
точна інформації знизить їх ризики.
Позитивними сторонами застосування МСФЗ як для суб’єктів
господарювання, які складають фінансову звітність, так і для зовнішніх
користувачів являються:
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- можливість отримання необхідної інформації для прийняття
управлінських рішень;
- забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями,
незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території
здійснюють господарську діяльність;
- можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також
виходу на зарубіжні ринки;
- престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних
партнерів;
- у багатьох випадках велика надійність інформації;
- прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання
правил її складання, а також численними поясненнями до звітності.
Висновки. Отже, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку слід
розглядати як один із основних факторів продовження і активізації
реформи бухгалтерського обліку в Україні. Розуміння основоположних
ідей і суті міжнародних стандартів обліку забезпечить в подальшому
коректний підхід до застосування в українській практиці бухгалтерських
рішень.
Питання вибору облікової політики настільки важливе, що у МСФЗ
йому відводиться окремий стандарт – IAS 8 Accounting Policies, Changes in
Accounting Estimates and Errors. Міжнародні стандарти безперервно
вдосконалюються. Можна не сумніватися, що зміни, які відповідають цим
удосконаленням, будуть врешті-решт внесені і до національних П(С)БО.
Проте з тими змінами, які вже внесені до МСФЗ, кожен, кого це
стосується і кому це цікаво, може ознайомитися вже сьогодні.
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виробництва і використання в Україні біоенергії як альтернативного джерела енергетики.
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BIOENERGETICS AND ITS PROSPECTS IN UKRAINE
The article presents results of research opportunities and perspectives of bioenergy
manufacturing and using in Ukraine as an alternative source of energy.
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Дубневич Ю.В.
БИОЭНЕРГЕТИКА И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В УКРАИНЕ
Представлены основные результаты исследования возможностей и перспективы
производства и использования в Украине биоэнергии в качестве альтернативного источника
энергетики.
Ключевые слова: биоэнергетика, перспектива, производство, сельское хозяйство.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В останні роки
все більш ясною стає енергетична криза, особливо у вугільного та газового
палива. Традиційні палива отримують з нафти, газу і вугілля. Вважається,
що ці природні ресурси є вичерпними, при цьому вартість їх видобутку
постійно росте. Все вище перелічене примушує шукати альтернативні
види екологічно чистого палива з поновлюваних джерел енергії. До таких
джерел відноситься енергія з біомас.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблема виробництва і використання біоенергії через її
загальну високу важливість закономірно знаходить широкий відголос у
науковій літературі. Серед таких вчених, як Соловей О., Лега Ю.,
Безуглий М., Гжибек А., Градзюк П., Волков М., Волошко В., Ільчук М.,
Калетник Г., Калінчик М., Квітка Г., Клименко В., Косцік, Лакемеєр Е.,
Лоза А., Макарчук О., Македонський А., Розен В., Ситник О., МесельДубневич Ю.В.
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Веселяк В., Михайлов Ю., Оверченко Б., Перебийніс В., Підлісецький Г.,
Редзюк А., Рошковський А., Манзій С., Руда В., Сінько В., Семена М.,
Суходоля О., Усенко Л., Федорейко В., Франчук І., Черевко Г., Чопенко В.,
Шебанін В., Шихайлов М., Шпичак О.,Чернявський А., Курбака Г. та
інших. Однак проблемі безпосередньо економічної доцільності
виробництва і використання біоресурсів у наукових публікаціях наразі
приділяється недостатньо. Однак головним чинником доцільності
виробництва і використання біопалив на сьогодні в умовах України всетаки залишається ціновий.
Цілі статті. Завданням даної статті є представлення основних
результатів дослідження можливостей та економічної доцільності
виробництва і використання в Україні біоенергії як продукту промислової
переробки біомаси.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Збільшення ціни на
газ і вугілля, нафту і нафтопродукти та поступове виснаження викопних
паливних ресурсів змушують Україну перейти на альтернативні види
енергоносіїв. До таких енергоносіїв відноситься біологічне паливо.
У біоенергетиці як одне з можливих джерел поновлювальної енергії
може використовуватись біомаса. Те, з чого складається рослинність і
тваринний світ, прийнято називати біомасою. Рослинна біомаса є
первинним джерелом енергії на Землі. Основа біомаси є органічні сполуки
вуглеводнів, які в процесі окиснення при згоранні виділяють теплоту. Під
цим терміном у цій галузі розуміють всі види рослин, рослинні відходи
сільського господарства, деревообробної та інших видів промисловості,
що мають енергетичну цінність і можуть бути використані як паливо. У
більш широкому розумінні до біомаси відносять також побутові відходи
не завжди рослинного походження, що зумовлене однаковим принципом
її утилізації [ 2, с. 315].
Паливна сировина рослинного походження є природною заміною
викопної паливної сировини. Таким чином, біомасу можна умовно
розділити на три основні види біопалива: тверде (деревина, тріска,
гранули, брикети), рідке (біодизель, етанол) і газоподібне (біогаз).
Біобрикети (гранульовані відходи деревообробної промисловості,
відходи сільськогосподарської продукції) служать в розвинених країнах
світу альтернативою вугіллю. Теплота згорання біобрикетів і вугілля
практично однакові, проте при згоранні перших викид вуглекислого газу
значно менше, а утворення золи в десятки разів більше. Таким чином,
паливні брикети як біологічне паливо раціональніші та екологічніші у
використанні, порівняно з вугіллям.
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В основі технології виробництва паливних біобрикетів лежить
процес пресування шнеком відходів (лушпиння гречки, соняшнику,
ріпаку, кукурудзи і т. д.) і дрібно подрібнених відходів деревини (тирси,
кори) під високим тиском при нагріванні від 250 до 350 °С. Отримувані
біобрикети не включають ніяких речовин, що пов’язують, окрім одного
натурального – лігніну, що міститься в клітках рослинних відходів.
Температура, присутня при пресуванні, сприяє оплавленню поверхні
брикетів, яка завдяки цьому стає міцнішою, що важливо для
транспортування брикета. Сьогодні біомаса є четверте за значенням
поливо у світі, яке дає близько 2 млрд т. у.п. енергії на рік, що становить
близько 14% загального споживання первинних енергоносіїв у світі. В
Європі частка біомаси у загальному споживанні первинних енергоносіїв
становить, в середньому, більше 3%. Окремі країни значно перевищують
цей показник: Фінляндія – 23% (світовий лідер), Швеція – 18%, Австрія –
12%, Данія – 8%, Німеччина – 6% [3].
Біогаз виробляється з органічних добрив із використанням зеленої
маси таких відновлюваних енергетичних ресурсів, як силосна кукурудза,
багаторічні трави, кормові буряки та гичка цукрових буряків та інші.
Технологічний процес розпочинається в первинній місткості, де рідкі і
тверді органічні добрива перемішуються до однорідної маси, при
нагріванні до температури 35–45°С починається процес бродіння, при
якому починає виділятися біогаз [1]. При виробництві та споживанні
біогазу необхідні запобіжні заходи тому що він являється
вибухонебезпечним. При зберіганні, транспортуванні та використанні слід
здійснювати регулярний контроль. Використання альтернативних джерел
енергії в сільському господарстві дозволяє істотно здешевіти процес
агропромислового виробництва.
Біодизель – паливо яке може одержуватись із жирів рослинного
(соняшник, ріпак) і тваринного походження, і може використовуватись
замість нафтового дизельного палива або у суміші з ним. У процесі
переробки олія вступає у реакцію з метиловим спиртом, внаслідок чого
одержують складні ефіри і гліцеролову фракцію. Біодизельне паливо
можна використовувати практично у всіх дизельних двигунах.
Виробництво біодизеля легко організувати, в умовах невеликого
фермерського господарства, при цьому використовуються недороге
устаткування та власна сировина.
SWOT-аналіз виробництва біоенергетики в Україні представлено в
табл. 1.
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Таблиця 1
SWOT-аналіз виробництва біоенергетики в Україні
Перспективи
- утилізація відходів;
- розвиток с/г ;
- великі потенційні запаси;
- покращення екологічного стану країни;
- різноманітність енергоцінних культур;
- відновлюваність;
- створення нових робочих місць;
- зменшення енергетичної залежності;
- великий потенціал;
- різноманітність застосування
Шанси
- зміни у законодавстві;
- можливість експорту;
- сприятливі природні умови

Недоліки
- конкуренція на ринку;
- ерозія ґрунтів;
- транспортування біомаси до місця
переробки;
- недостатня підтримка зі сторони
держави;
- залежність від природних умов
Загрози
- зменшення обсягів виробництва
продовольчої продукції;
- негативний вплив енергетичних
культур на ґрунти

* власна розробка автора
Біоетанол – продукт біоконверсії вуглеводовмісної сировини
(біомаса та / або органічні фракції відходів) з регламентованою кількістю
супутніх та денатуруючих домішок. Етанол виробляється методом
зброджування цукрів (глюкози, сахарози та деяких інших) у безкисневому
середовищі спиртовими дріжджами [5 с. 49]. У біетанола є свої недоліки
зокрема, нинішні бензинові двигуни не годяться для спиртного палива, а
значить, перехід на біоетанол неминуче буде зв’язаний з випуском
автомобілів, які будуть оснащені спеціалізованими двигунами.
Розвиток біоенергетики з використання сільськогосподарських
культур має свої переваги та недоліки.
Перспективи
виробництва
біоенергетики
як
напрямок
альтернативної енергетики є можливим лише за умови розробки
державного регулювання та фінансово-економічної підтримки. Створення
спеціальних державних програм з розвитку біоенергетики країни.
Виробництво біоенергетики у багатьох країнах світі стимулюється
наданням значних дотацій, податкових пільг та підтримкою держави.
Висновки. Для перспективного розвитку біоенергетики необхідні
державні дотації, спрощена система оподаткування на даний вид
енергетики, державні інвестиції, зниження експорту сировини, сортування
відходів, встановлення обов’язкових нормативів щодо використання
біоенергії.
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Керівництво країни повинне активно зайнятись розвитком
біоенергетики в Україні. Тоді ми будемо менш енергозалежними від
інших країн та покращимо свою економічну безпеку. Відходи деревини,
хімічних виробництв, переробки сільськогосподарської продукції,
торфорозробок, поліграфічної, харчової і текстильної промисловості
можуть бути перетворені в високоякісну паливну сировину, яка зможе
конкурувати на енергетичному ринку. Серед європейських країн з
виробництва біоенергетики лідирують Швеція, Данія та Австрія, потім
йдуть Німеччина, Норвегія, Фінляндія та Англія. Вони ж є і країнамиспоживачами. У Данії вже діють чотири державні Енергетичні програми,
які дають ефективні результати, де біомаса вважається важливим
відновлюваним джерело енергії. За останні кілька років біоенергетика
стала невід’ємною частиною світової енергетичної системи.
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The article presents organizational and economic mechanism of integration of agricultural
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АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА К МИРОВОМУ РЫНКУ
В статье представлен организационно-экономический механизм интеграции
предприятий агропромышленного комплекса в мыровой рынок. Автором предложено
концептуальный подход к его формированию, приведены основные его составляющие.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Одним із
ключових факторів забезпечення сталого економічного розвитку держави
і окремих її регіонів та задоволення соціально-економічних потреб
населення є рівень конкурентоспроможності агропромислового
виробництва, який формується за рахунок організаційних й економічних
важелів та інструментів. Необхідність розвитку та поглиблення
інтеграційних зв’язків у сільському господарстві як фактора підвищення
ефективності функціонування кожного окремого підприємства,
агропромислового комплексу і всієї економічної системи не викликає
сумніву. Однак поєднання державного регулювання та законів розвитку
ринкової економіки вимагає розробки певного механізму, який дасть
змогу товаровиробникам розширити ринки збуту, підвищити
конкурентоспроможність та якість продукції, вийти за межі національної
економіки. Саме ним і виступає організаційно-економічний механізм
агропромислової інтеграції.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Окремі питання розробки теорії та практики інтеграційних
процесів у світову економіку досліджують вітчизняні вчені-аграрники:
В.Г. Андрійчук, В.П. Василенко, П.І. Гайдуцький, В.М. Геєць,
Г.М. Заболотний, Г.М. Калетнік, М.Ю. Коденська, Ю.О. Нестерчук,
А.Г. Мазур, М.Й. Малік, О.О. Мороз, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук,
О.О. Прутська, В.К. Терещенко. Даній темі присвячені також праці
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відомих зарубіжних вчених, зокрема: У. Ансоффа, М. Бенуа, Л. Блана,
М. Бредлі, М. Портера, Д. Рікардо, Р. Оуена та інших. Разом з тим питання
формування і функціонування організаційно-економічного механізму
агропромислової інтеграції є настільки обє’мним і cкладним, що потребує
подальших наукових досліджень. Зокрема, виникає необхідність у
вивченні та визначенні складових понятійної системи організаційноекономічного механізму інтеграції як економічної категорії, принципів,
методів і факторів обґрунтування специфічності інтеграційних процесів.
Цілі статті. Метою даної роботи є розробка концептуального
підходу до формування організаційно-економічного механізму інтеграції
підприємств агропромислового комплексу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Агропромислова
інтеграція є закономірним процесом розвитку ринкової економіки. Саме
вона дає можливість відновити втрачені зв’язки між промисловістю та
сільським господарством, значно скорочує час на виготовлення готової
продукції. Процес агропромислової інтеграції активізує інвестиційну
діяльність та створює потужні конкурентоспроможні об’єднання.
Основний зміст агропромислової інтеграції полягає в поглибленні
технологічних, економічних, організаційних і інших зв’язків між сільськогосподарськими, промисловими і обслуговуючими підприємствами та
супроводжується створенням різних інтегрованих агроформувань, які
забезпечують раціональніше й ефективніше використання всього
виробничого потенціалу [3]. По суті, агропромислова інтеграція є
вертикальною інтеграцією, оскільки охоплює весь виробничий ланцюг:
сировина – переробка продукції – готовий продукт – реалізація. Вона
дозволяє забути про сезонність сільськогосподарського виробництва,
зменшує залежність від природно-кліматичних умов, зменшує розбіжності
між тривалістю процесу виробництва та робочим періодом.
Розглянемо організаційно-економічний механізм формування
агропромислової інтеграції. Незважаючи на дослідження сутності та
складових організаційно-економічного механізму управління багатьма
науковцями, не існує єдиної точки зору на дане питання.
Організаційно-економічний механізм агропромислової інтеграції у
світовий ринок повинен містити у собі такі системи [5]:
1) цільова система;
2) функціональна система;
3) система забезпечення.
На нашу думку, до організаційно-економічного механізму
необхідно включити ще кілька складових (рис.1).
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Фактори впливу на
інтеграційний процес

Передумови
здійснення інтеграції

Система управління процесом інтеграції
Цільова система
ресурсне
наукове
технічне
інформаційне
інфраструктурне

Опис
інтеграційного процесу
Організаційно
економічний
механізм
інтеграції

Функціональна система
планування
організації
мотивації
обліку
контролю
регулювання

Інструментарій
інтеграційного процесу

Рис.1. Організаційно-економічний механізм інтеграції.
Управління процесом інтеграції передбачає розробку системи
правил, необхідних для запуску механізму інтеграції. Це має відбуватися
на двох рівнях – макро (державний рівень) та мікро (рівень інтеграційного
утворення). Макрорівень управління полягає у законодавчому
забезпеченні, а саме: правовому регулюванні інтеграційних процесів,
закріпленні діяльності інтеграційного угрупування, визначенні напрямів і
механізмів державної підтримки. Мікрорівень – розробка програм,
процедур та певних інструкцій щодо здійснення інтеграційного процесу.
Система цілей організаційно-економічного механізму інтеграції
підприємств АПК містить у собі тактичні, стратегічні та оперативні цілі
інтеграційного процесу. Так, стратегічні, орієнтовані на довгострокову
перспективу і мають на меті вирішення таких завдань:
- здобуття позицій монополіста на ринку;
- зростання прибутковості усіх учасників процесу інтеграції;
- відновлення
виробничого
потенціалу
агропромислового
комплексу;
- розширення меж міжнародної співпраці;
- підвищення рівня життя населення;
- досягнення соціально-економічного ефекту.
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Стратегічні цілі можуть змінюватися, залежно від етапу
інтеграційного процесу.
Тактичні цілі відображають окремі етапи досягнення стратегічних
цілей. До них відносять:
- зростання конкурентоспроможності продукції;
- поліпшення якості продукції;
- використання сучасних досягнень науково-технічного процесу;
- створення безвідходних технологій;
- залучення інвестиційних ресурсів;
- вирішення питань урбанізації та розвитку малих та середніх міст.
Оперативні цілі визначаються на основі стратегії розвитку
інтеграційного процесу і реалізуються в рамках стратегічних ідей та
поточних установок. Якщо стратегічні цілі виражають якісні параметри
існування, то оперативні – навпаки, кількісні показники діяльності на
певний період. Оперативні цілі, пов’язані з вирішенням поточних
проблем, описують результати, необхідні для досягнення тактичних і
стратегічних цілей.
Оперативні цілі включають:
- формування конкурентоспроможних структур;
- посилення синергетичних зв’язків між суб’єктами інтеграції;
- налагодження інформаційних потоків;
- підвищення ефективності виробництва;
- зростання рівня інноваційності;
- ефективніше використання наявних потужностей;
- розподіл витрат і ризиків між учасниками інтеграційного процесу;
- забезпечення належних умов реалізації трудового потенціалу;
- підвищення рівня зайнятості населення;
- заохочення регіональної та державної влади до співпраці з
учасниками інтеграційного процесу.
Система забезпечення процесу інтеграції поєднує у собі ресурсне,
наукове, технічне, інформаційне та інфраструктурне забезпечення
управління інтеграційним процесом.
Організаційно-економічний механізм інтеграції включає такі
основні функціональні підсистеми: планування, організації, мотивації,
обліку, контролю та регулювання [5].
Опис інтеграційного процесу, а саме: етапи здійснення інтеграції,
вибір форми інтеграційного об’єднання, суб’єктів, напрямку інтеграції –
запускає організаційно-економічний механізм інтеграції у дію.
Розробка концептуальних засад інтеграційного процесу передбачає
обґрунтування передумов, факторів, структури та інструментів,
необхідних для його реалізації (рис. 2).
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Інструментарій формування організаційно-економічного механізму
агропромислової інтеграції
Методологічний
-принципи;
-методи;
-функції;
-теоретичні
підходи до
оцінки
доцільності
інтеграції
підприємств

Методичний

Організаційний

механізм узгодження
стратегічних цілей
інтеграційної взаємодії
зі структурними і
функціональними
факторами;
методики:
факторного аналізу;
аналіз фінансової
стійкості;
комплексна оцінка
ефективності взаємодії

1. Процес
Економіко-математична
модель ефективного
функціонування
інтегрованого угрупування
2. Структури
Організаційно-правова
форма співробітництва;
Організаційно-структурне
забезпечення розвитку
інтегрованої структури

Рис. 2. Інструментарій формування організаційно-економічного
механізму агропромислової інтеграції
Розглянемо більш детально методологічний інструментарій
формування організаційно-економічного механізму інтеграції.
При формуванні організаційно-економічного механізму інтеграції
необхідно брати до уваги наступні принципи:
- врахування інтересів усіх учасників інтеграційного процесу;
- органічний тип взаємовідносин між суб’єктами інтеграції [2];
- економічний симбіоз між підприємствами – учасниками
інтеграційного процесу;
- дотримання балансу між ієрархічним й органічним типом
організації [7];
- розподіл та контроль управлінських функцій;
- врахування потенціалу кожної форми інтеграції, аналіз її сильних і
слабких сторін;
- пропорційності розподілу основного капіталу та прибутку між
учасниками інтеграційного процесу;
- гнучкість у прийнятті рішень;
- координація спільних зусиль з урахуванням характеру зв’язків між
учасниками, які входять в інтегровану структуру;
- наявність координуючого центру;
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- зацікавленість з боку учасників;
- паритетність умов учасників;
- порівняння та альтернативність варіантів управлінських рішень
при їх виборі;
- фінансова та господарчо-економічна єдність.
При дослідженні інтеграційного процесу, на наш погляд, необхідно
використовувати наступні методи:
- економічного стимулювання;
- планування;
- прогнозування;
- правового соціального регулювання;
- державного регулювання;
- ринкового саморегулювання;
- оцінки;
- порівняльний метод при визначенні ефективності взаємодії
окремих учасників до і після інтеграції;
- прикладні прийоми: експериментального вивчення економічних
явищ (методи експертних оцінок, методи теорії нечітких множин,
кластерного аналізу), математичної статистики.
Організаційно-економічний механізм інтеграції базується на
реалізації таких функцій:
- розподільча – розподіл керівних повноважень і відповідальності
керівництва новоутвореної структури;
- інформаційна – розробка процедури розповсюдження інформації
між учасниками інтеграційного процесу;
- організаційна – уточнення структури нового утворення;
- реалізація єдиної кадрової політики (розстановка персоналу,
наймання нових працівників);
- забезпечення єдиної стратегії інвестиційної і фінансової
діяльності;
- координація оперативної господарської діяльності учасників;
- оцінка результатів і забезпечення зворотного зв’язку полягає в
розробці системи збалансованих показників процесу злиття: планування
бажаного синергетичного ефекту, контролю успішності заходів, що
проводяться [1];
- управління проектом – розробка комплексного плану реалізації
проекту;
- проведення науково-дослідних робіт;
- контролююча – фінансовий і адміністративний контроль
діяльності учасників.
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Передумови здійснення інтеграційного процесу та фактори, які на
нього впливають, безумовно, є взаємопов’язаними.
Основними передумовами створення інтегрованих формувань є
усунення монополізму переробних підприємтсв по відношенню до
товаровиробників і створення рівних умов в отриманні прибутку від
спільної діяльності [8].
Дибач І.Л. однією з головних передумов звернення до економічної
інтеграції вважає виникнення синергетичного ефекту, практичним виявом
якого є формування нових властивостей, функцій і механізмів
функціонування інтеграційної сполуки [4].
Основними причинами інтеграції для суб’єктів інтеграційного
утворення є:
- незначна частка власного капіталу;
- нестача власних обігових коштів;
- недосконала система управління витратами на підприємстві;
- суттєвий вплив інфляційних процесів на результати фінансовогосподарської діяльності;
- збитковість підприємств;
- зростання дебіторської заборгованості;
- ускладнений доступ до кредитних ресурсів.
Фактори впливу на інтеграційний процес можуть бути екзогенними
та ендогенними.
Найпоширенішими екзогенними чинниками є: поточний стан
антимонопольного регулювання в країні та рівень захисту економічної
конкуренції на інституційному рівні [4]. Також до зовнішніх факторів
впливу можна віднести: політичну стабільність, рівень платоспроможного
попиту на продукцію.
Ендогенні чинники обумовлені внутрішнім рівнем розвитку
майбутніх учасників об’єднання. Запобіжне передбачення вектора дії
внутрішніх чинників дозволяє визначити імовірні ризики, здатні вплинути
на ефективність інтеграційного процесу та мінімізувати їх прояви ще до
початку і впродовж інтеграційного процесу. Ендогенні чинники впливу на
інтеграційний процес можуть бути: техніко-технологічні, організаційнокомунікаційні, фінансово-економічні, соціальні (рис. 3).
Отже, на наш погляд, організаційно-економічний механізм
інтеграції підприємств агропромислового комплексу є системою
економічних, правових, організаційних і технічних способів і методів
ринкової економіки, які у взаємодії з державним регулюванням,
підвищують рівень конкурентоспроможності виробництва учасників
інтеграційного утворення та дають можливість здійснити вихід
інтеграційного об’єднання на внутрішній та на міжнародні ринки.
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Чинники впливу на інтеграційний процес

Техніко-технологічні
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рівень технології вир-ва.

рівень адміністративної струтури

технічний рівень вир-ва

рівень функціональної структури

рівень організації вир-ва

рівень комунікаційної структури

виробнича структура

рівень інформаційних технологій

інноваційний рівень вир-ва
розмір суб’єкта інтеграції
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рівень фінансових ресурсів
рівень фінансової стійкості
рівень виробничої потужності
рівень потреби в оборотних засобах

Рис. 3. Чинники впливу на інтеграційний процес
Висновки. Організаційно-економічний механізм інтеграції
підприємств агропромислового комплексу повинен забезпечити
використання об’єктивних економічних законів, закономірностей та
ресурсів для досягнення поставлених цілей. Даний механізм має складну
та динамічну структуру, яка формується під впливом поєднання
державних методів управління і ринкових важелів регулювання розвитку
агропромислового комплексу. На основі проведеного дослідження стає
можливим вирішення подальших завдань формування та реалізації
організаційно-економічного
механізму
інтеграції
підприємств
агропромислового комплексу у світовий ринок.
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Жукова И.Г.
СОВРЕМЕННОЕ ПОНЯТИЕ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
Исследовано понятия центр затрат и центр ответственности. Доказано
необходимость выделения центров затрат и центров ответственности и их влияние на
организацию учета затрат на предприятии.
Ключевые слова: затраты, центр затрат, центр ответственности, организация учѐта,
калькулирование, себестоимость.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В період
ринкової трансформації вітчизняної економіки зростає необхідність
розробки ефективного економічного механізму стимулювання економії
витрат. Розширення масштабів бізнесу, ускладнення його організаційної
структури спричиняє необхідність передачі частини повноважень щодо
прийняття певних рішень, у тому числі і щодо управління витратами, на
різні рівні управління.
Ефективність функціонування підприємства залежить від
раціонального використання усіх видів ресурсів, що обумовлює
необхідність переходу до єдиної системи управління витратами. Одним із
основних підходів до побудови ефективної системи управління витрат є
організація обліку витрат за місцями виникнення та центрами
відповідальності
На сучасному етапі розвитку вітчизняної економічної науки
з’являються нові дослідження та розробки щодо управління на основі
відповідальності та їх практичного застосування. Однак, незважаючи на
актуальність проблеми, відсутні єдині організаційні підходи, категоріальні
поняття, що характеризують управління за центрами відповідальності;
немає єдності думок щодо змісту понять «центр відповідальності» та
«центр витрат», їх класифікації тощо.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Значний внесок у дослідження теоретичних і прикладних
аспектів обліку витрат за місцями виникнення і центрами відповідальності
приділили увагу в своїх працях вітчизняні вчені, такі як: Бутинець Ф.Ф.,
Голов С.Ф., Грещак М.Г., Гуцайлюк З., Ластовецький В.О., Пушкар М.С.,
Нападовська Л.В., Хомин П.Я., Чумаченко М.Г., Череп А.В. та ін. Вперше
концепцію обліку витрат за «центрами відповідальності» сформулював
Джон А. Хіггінс; з роками ряд провідних іноземних науковців
поглиблювали та вдосконалювали цю концепцію. Серед них варто
виділити наукові роботи: Аткінсона Е., Банкера Р., Друрі К., Ентоні Р.,
Каплана Р., Спенсера А. Такера, Рис Дж., Фостера Дж., Хорнгрена Ч. Т.,
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Янга М. Проте вони все одно залишаються актуальними з огляду на
прикладний характер і необхідність врахування особливостей діяльності
кожного окремого підприємства, на якому впроваджується система
управлінського обліку.
Цілі статті. Метою дослідження є спрямоване на узагальнення
теоретичних досліджень вітчизняних та іноземних науковців щодо
підходів до побудови управлінського обліку витрат на основі концепції
«місць виникнення» та «центрів відповідальності», обґрунтування
існуючої системи управління витратами в умовах підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Складність
організаційної структури та велика кількість господарських операцій які
здійснюються на сучасних підприємствах вимагають пошук гнучких
систем управління з метою зниження витрат та прийняття обґрунтованих
управлінських рішень. Одним із шляхів вдосконалення організаційноекономічного механізму є децентралізація управління. Децентралізація
управлінського процесу дає можливість виявляти ефективність діяльності
кожного структурного підрозділу підприємства, здійснювати контроль та
планування різних господарських показників і аналізувати відхилення
фактичних від запланованих показників.
Децентралізацію системи управління можна визначити як
об’єктивний процес розподілу (делегування) відповідальності між
менеджерами в частині управління, планування і контролю витрат та
результатів діяльності. Лень С. визначає децентралізацію, як якісно новий
тип управління, спрямований на максимізацію прибутків. Децентралізація
управління визначає місце кожного підрозділу в інформаційному
просторі, делегуючи йому певні повноваження і відповідальність.
Принциповою особливістю управлінського обліку є необхідність
визначення витрат не тільки по підприємству в цілому, але і за центрами
відповідальності та місцями формування всередині організації.
Відповідно, децентралізовану організаційну структуру підприємства
можна визначити як сукупність ланок відповідальності всередині
організації. При цьому узагальнюючим поняттям стає «центр
відповідальності». Так, Керімов В.Е. пропонує розглядати організаційну
структуру сучасної компанії як сукупність різних центрів
відповідальності, пов’язаних між собою лініями відповідальності.
Між центрами витрат і центрами відповідальності є тісні
взаємозв’язки. Як стверджують Хорнгрен Ч.Т. та Фостер Дж. [1, с. 68–89],
в обліку важливим є виділення окремих підрозділів у якості об’єктів
обліку. На їх думку, «центри відповідальності – це підрозділи за якими
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можливо обліковувати виконання їх менеджерами чітко встановлених
обов’язків».
Необхідно зазначити, що виділення центрів відповідальності
викликано розподілом повноважень між працівниками підприємства,
надання керівникам підрозділу прав самостійно приймати рішення та
закріплення відповідальності за наслідки таких рішень. Варто погодитись
з думкою професора Нападовської Л.В., що центром відповідальності є
існуючі структурні елементи діяльності на чолі з відповідальним
керівником [2, с. 234].
У системі обліку центрів відповідальності виділяють поняття «місце
виникнення витрат».
Місцем його виникнення є структурна одиниця, в якій відбуваються
первинне виникнення та облік витрат. Місце виникнення і центр
відповідальності як поняття науковці тлумачать по-різному, переважна
більшість розрізняє ці дві величини, однак не вбачає різниці між ними. Як
свідчить дослідження, існують суттєві розбіжності у визначенні самих
понять «центр витрат» та «центр відповідальності».
Так, професор Голов С.Ф. ототожнює ці поняття, вважає, що центр
витрат - це центр відповідальності, керівник якого контролює витрати, але
не контролює доходи й інвестиції в активи центру [3, с. 156].
Азрилиян А.Н. обмежується лише належністю витрат до структурного
підрозділу. Це не завжди вірно, адже у структурному підрозділі може бути
декілька центрів витрат.
Бутинець Ф.Ф. стверджує, що місце виникнення витрат – сегмент
діяльності підприємства, в якому виникають витрати [4, с. 45], при цьому
під сегментом діяльності слід розуміти економічну та інформаційну
одиницю, в рамках якої регулярно порівнюються можливості та фактична
їх реалізація по витратах.
Узагальнюючи різні наукові погляди, історію становлення та
практичний розвиток системи центрів відповідальності, більшість
науковців погоджуються з тим, що під центром відповідальності слід
розуміти окремий сегмент підприємства (робоче місце, бригада, ділянка,
цех, відділ тощо), в межах якого встановлено персональну
відповідальність керівника за результати діяльності його підрозділу.
У практиці зарубіжних і вітчизняних підприємств центри
відповідальності зазвичай встановлюють залежно від організаційної
структури управління та функцій, які виконуються кожним підрозділом.
Організація обліку витрат за місцями виникнення витрат і центрами
відповідальності є одним із важливих елементів управлінського обліку,
який сприяє реалізації основних функцій системи управління, а саме
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планування, обліку, контролю, аналізу, координації та регулювання,
обміну інформацією. Отже, побудова обліку за місцями виникнення
витрат і центрами відповідальності дозволяє децентралізувати управління
витратами, спостерігати за їх формуванням на всіх рівнях управління,
використовувати специфічні методи контролю витрат з урахуванням
особливостей діяльності кожного підрозділу, виявляти винуватців
непродуктивних витрат і, в кінцевому підсумку, істотно підвищити
економічну ефективність господарювання. Одним із основних факторів,
від якого залежить успішне досягнення цієї мети, є ефективне
функціонування системи управління витратами.
Управління за центрами відповідальності – це система управління,
яка забезпечує планування, моніторинг, оцінювання, контроль і
регулювання діяльності кожного центру відповідальності.
Формування системи управління за центрами відповідальності
передбачає [5, с. 172]:
- визначення загальної мети діяльності підприємства та його
проміжних завдань;
- виділення в організаційній структурі підприємства центрів
відповідальності;
- розроблення бюджетів для кожного центру відповідальності;
розроблення
моделі
формування
звітності
центрів
відповідальності;
- оцінювання діяльності центрів на основі аналізу бюджетних і
звітних даних та прийняття відповідних управлінських рішень.
Ефективність функціонування системи управління витратами за
центрами відповідальності забезпечується шляхом дотримання низки
вимог. Зокрема, менеджери повинні відповідати тільки за ту діяльність та
пов’язані з нею витрати, які перебувають під їхнім контролем. У зв’язку з
цим створюють такі центри відповідальності:
- за рівнем контрольованості показників: центри витрат, центри
доходів, центри прибутку, центри інвестицій;
- за функціональним принципом: обслуговуючі, матеріальні,
виробничі, збутові.
Слід зауважити, що різниця між центрами відповідальності,
центрами витрат та місцями виникнення витрат існує і полягає у тому, що
центри витрат є складовими елементами центрів відповідальності.
Висновки. Отже, при організації управлінського обліку витрат за
центрами витрат та центрами відповідальності необхідно:
- враховувати організаційні і технологічні особливості виробничого
процесу;
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- децентралізувати систему управління витратами підприємства, що
дасть можливість отримувати більш точну інформацію про сутність та
причини виникнення витрат, оперативно реагувати на зміни господарської
діяльності.
Саме організація системи управлінського обліку на підприємствах
за центрами відповідальності і місцями виникнення витрат дозволить
вирішити два основних завдання:
1) забезпечити контроль за ефективною роботою окремих
підрозділів для співставлення 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 випускають великий асортимент продукції.
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METHODOLOGICAL ASPECTS EVALUATION
OF INTELLECTUAL CAPITAL: ACCOUNTING DIMENSION
In the article the main methods for evaluating intellectual capital, some parameters which
characterize the possibility of generation and perception of innovation and ideas and bring them to
the level of technology, products, organizational and administrative decisions, apply at the macro
level. System impacts on the components of intellectual capital indicators and their measurement.
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Жураковская И.В., Сова Ю.С.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ:
УЧЕТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
В статье раскрыты основные методы оценки интеллектуального капитала,приведена
их классификация. Проанализирована система факторов влияния насоставляющие
интеллектуального капитала и показателей их измерения.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, стоимость.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток світової
економічної системи впливає на еволюцію облікової науки, зумовлюючи
появу її нових об’єктів, функцій. В ХХІ ст. беззаперечним є факт
існування такого ресурсу як «інтелект» і його вплив на вартість
підприємства. Існує безліч теорій його виникнення і методів виміру, що
зумовлює відтермінавання того моменту, коли наукова спільнота прийде
до єдиної думки доцільності оцінки інтелектуального капіталу і його
відображення у звітності за зрозумілими всім законами.
Основним стимулом дослідження інтелектуального капіталу стало
виникнення різниці між балансовою і ринковою вартістю підприємства.
Відсутність однозначних поглядів на методику оцінки і структуру
капіталу та обмеження нормативно-правового регулювання оцінки
зумовлюють актуальність дослідження і необхідність узагальнення
досвіду визначення основних перешкод у забезпеченні вартісного виміру
інтелекту підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. У науковій літературі можна знайти багато публікацій,
пов’язаних з цією проблемою. Окремі аспекти згаданої проблематики
висвітлено у працях В. Геєця, Д. Богигі, У. Садової, Л. Семів,
О. Кендюхова, Н. Маркової, А. Чухно, О. Бутнік-Сіверського,
М. Вачевського, І. Дахно, А. Красовської, Г. Гапоненко, О. Грішнова,
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Д. Мельничука, О. Підопригора, О. Кушельницької, О.М. Мельник,
П. Крайнєва, С. Зосько, С. Легенчука, Є. Селезньова, В. Бирського,
Г. Задорожнього, Л. Шаховської, В. Антонова, В. Базилевича, Г. Черевка,
А. Пересади.
Цілі статті. Метою дослідження є узагальнення сучасних методів
оцінки інтелектуального капіталу з метою аналізу доцільності їх
використання в обліку та звітності.
Оцінку інтелектуального капіталу доцільно розглядати:
- по-перше, визначення вартості бізнесу і підприємства для
прийняття управлінських рішень;
- по-друге, з метою відображення у звітності.
Хоча обидва завдання взаємопов’язані, між ними є суттєва
відмінність – ступінь достовірності і нормативно-правове регулювання.
Якщо в першому випадку в оцінці немає ніяких обмежень, то для другого
слід враховувати наявність прав власності згідно законодавства (для
інтелектуальної власності), принципи обліку, вимоги до звітності і т.д.
Як показують дослідження Коваленко Д.А. [1], в бухгалтерському
обліку існують значні проблеми, пов’язані з оцінюванням і вимірюванням
вартості знання в підприємстві. Перші стандарти, пов’язані з
нематеріальними і правовими активами розроблено в 1998 р. в Лондоні
(international Accounting Standards, IAS).
Оцінку інтелектуального капіталу почали використовувати,
головним чином, підприємства, які працюють у сфері високих технологій,
а також у сфері фінансових і бізнесових послуг. Окремі підприємства, не
чекаючи на розроблення офіційних документів, почали самостійно
представляти в річних звітах інформацію про нематеріальні активи,
використовуючи наявні можливості методології обліку: гудвіл і його
складові, позабалансовий облік і т.д. Старик Р.Я. відмічає, що ці
показники базувались на нових, позафінансових моделях визначення
вартості підприємства, таких як карта результатів, інтелектуальний
капітал чи моніторинг невимірних активів [2].
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сьогодні
інтелектуальний капітал – це основний чинник, що визначає
конкурентоспроможність економічних систем, виступає ключовим
ресурсом їх розвитку. Аналіз сучасних досліджень Р.Я.Старик,
О.В.Прокопенко, Є.В.Смірнов, Г.Л. Ступнікер, Г.В. Река [2; 3; 4; 8; 9]
показав, що сучасні методи оцінки інтелектуального капіталу можна
класифікувати за різними ознаками:
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- за рівнями оцінки інтелектуального капіталу: державний,
регіональний, окремого підприємства (О.В.Прокопенко);
- за класичними підходами до оцінки майна: витратні, дохідні,
експертні і т.д.
На нашу думку, методи оцінки доцільно класифікувати на ті, які
можуть бути використані в цілях облікової оцінки, та інші, застосування
яких не відповідає основним принципам обліку та фінансової звітності –
обачності, відповідності доходів і витрат (рис. 1).

Методи оцінки інтелектуального капіталу

За класичними
підходами до
оцінки майна

За рівнями
оцінки ІК

державний

Витратні

регіональний

Доходні

Аналогові
методи

Метод
порівняльних
продажів
Метод

Окремого
підприємства

інтелектуальної

Експертні

власності

Рис. 1. Класифікація методів оцінки інтелектуального капіталу
Характеристика основних методів оцінки інтелектуального капіталу
та аналіз можливості їх застосування в цілях обліку наведено в табл. 1.
Слід зразу зауважити, що частиною методів передбачено у якості
результуючого показника відносні величини, які не використовуються в
обліку.
Таблиця 1
Методи оцінки інтелектуального капіталу
Метод

Сутність методу

1

2

«Skandia
Navigator»

Можливість
використання в
обліку
3

Програмний продукт, в основі
якого матриця з 73 показників
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Обгрунтування
4
Метод не
відповідно
принципу обачності
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Продовж. табл. 1
1

2
Метод фінансового обліку, що
«Дослідник
підраховує і розподіляє вартість
вартості»
ІК за його складовими
Використовує ієрархію зважених
Метод IVM
індикаторів, які комбінуються між
(усеосяжної
собою для відносної оцінки
оцінки)
інтелектуального капіталу

3

1

так

ні

Віднові оцінки не
прийнятні в цілях
обліку

Метод
вартісного
ланцюжка

Побудова матриці не фінансових
показників, згрупованих за
етапами інноваційної діяльності

ні

Нефінансові
показники в основі
оцінки суперечать
принципам обліку

Коефіцієнт
«Тобіна»

Розраховується показник вартості
інтелектуального капіталу, що
визначається на основі
співвідношення ринкової вартості
компанії та очікуваної відновної
вартості активів

ні

Це відносний
показник

Метод
Метод оцінки бренду як однієї із
«Interbrand» складових ІК підприємства
Визначення вартості
інтелектуального капіталу фірми
Брокер
на основі застосування 20
технологій аудиторських питань і
діагностики результатів обробки
відповідей
Проведення розрахунків на основі
об’єднання декількох різних
Індекс ІК
індикаторів в один індекс і
ув’язування зміни в ІК зі змінами
ринку
Побудована на оцінці здібності
підприємства до інновацій, для
чого виокремлюють 9 груп
Модель
показників, серед яких:
Б. Лева
накопичені, придбані здібності,
«Value Chain ділова мережа, інтелектуальна
Blueprint» власність, технологічна
можливість реалізації інновацій,
перспективи зростання компанії
тощо
Методика Konrad Group заснована
Невидимий на розподілі ІК на індивідуальний
баланс Konrad капітал і структурний капітал та
Group
оцінці його шляхом використання
системи індикаторів
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ні

ні

ні

так

так

Використовується
для оцінки не всього
ІК, а лише його
частинки
Є надзвичайно
дорогим, тому не
може бути
рекомендований в
якості основного
методу
Це відносний
показник

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

Продовж. табл. 1
1

2
Детальне дослідження восьми
Методика чинників, що знаходяться в зоні
консалтингової пильної уваги інвесторів на
фірми Ernst and фондовому ринку й впливають на
Young
вартість ІК. Ці чинники, в свою
«Measures that чергу, розгортаються в 39
Matter»
детальніших показників, які й
оцінюються
Методика розділяє невідчутні
активи на зовнішню структуру,
Монітор ІК К.- внутрішню структуру й
Е. Свейбі компетенцію людей. Кожен із
Intangible трьох не фінансових показників
Assets Monitor оцінюється з точки зору зростання
ефективності, стабільності й
інновацій
Заснований на оцінці
перевищення ринкової вартості
Метод
компанії над її бухгалтерською
ринкової
вартістю, що формується за
капіталізації
рахунок використання
інтелектуальних активів
Методика діагностики стану
компанії в галузі роботи з ІК, що
Knowledge
включає в себе анкетування й
Quick Scan
аналіз процесів управління
знаннями
Методика дозволяє визначити
Вимір
доходи, що отримує компанія від
споживчого
підтримання стосунків з
капіталу
постійним клієнтом
Визначення ефективності
використання нематеріальних
Методика
інтелектуальних активів
Хауселапідприємства з метою власного
Канівського
самовдосконалення та
самоорганізації

3

1

так

ні

Базується тільки на
дохідному підході

ні

Ринкова вартість
може змінюватись
навіть під час
процедуро оцінки

ні

Відносний показник

ні

Передбачає
оцінювання частини
ІК

ні

Передбачає
оцінювання частини
ІК

Цитування
патентів

Оцінка цитування патентів,
розроблених фірмою

ні

Передбачає
оцінювання частини
ІК

Метод
підрахунку
невідчутної
вартості

Розрахунок надлишкового доходу
на матеріальні активи з
подальшою його інтерпретацією
як оцінки ІК

ні

Результатом є дуже
приблизні
розрахунки
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Продовж. табл. 1
1

2
В основі оцінювання знаходиться
Метод
модель залишкового операційного
розраховуваної прибутку, який характеризує
нематеріальної ефект, одержуваний організацією
цінності активу від використання як матеріальних,
так і нематеріальних активів
Вартість
нематеріальних
активів
компанії
Збалансована
система
показників
Balanced
Scorecard

3

1

ні

Дуже складно
об’єктивно
визначити, яка
частка прибутку
пов’язана з ІК

Методика визначення вартості
нематеріальних активів
підприємства на основі даних
бухгалтерської звітності

так

Значно зменшує
вартість ІК, однак,
якщо оцінити всі
нематеріальні
активи, то
результати можуть
бути об’єктивними

Методика оцінки як матеріальних,
так і нематеріальних активів, яка
ґрунтується на 4 складових –
фінанси, маркетинг, внутрішні
бізнес-процеси, навчання та
зростання

ні

Відносний показник

ні

Відносний показник

ні

Відносний показник

ні

Відносний показник

ні

Так як може бути
використаний тільки
для акціонерних
товариств цей метод
не може бути
рекомендований в
якості основного

Метод прямого
Заснований на ідентифікації та
вимірювання
грошовій оцінці окремих активів і
ІК Direct
компонентів ІК, після чого
Intellectual
вводиться інтегральна оцінка ІК
Capital
компанії
methods
Відношення середнього доходу
компанії до відрахування податків
Метод віддачі
за деякий період до матеріальних
на активи
активів порівнюється з
Assets methods
аналогічними показниками по
галузі в цілому
Ідентифікуються різні
Метод
компоненти нематеріальних
підрахунку активів, генеруються і
балів Scorecard докладаються індикатори та
Methods
індекси у вигляді підрахунку
балів або як графи
Метод з
Різниця між загальною сукупною
використанням
вартістю акцій за ринковою та
інтегрального
балансовою ціною
показника ІК
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Продовж. табл. 1
1

Вартісна
оцінка ІК

3

2
Різниця між ринковою вартістю
всіх акцій підприємства та
вартістю матеріальних активів
підприємства

Добуток коефіцієнта якості
Інтелектуальни
кадрового потенціалу та суми
й потенціал
ринкової вартості ІВ підприємства
підприємства
та ринкової вартості маркетин(ІПП)
гових активів підприємства
Показник Відношення кількості винахдів до
винахідницької кількості інженерно-технічних і
активності наукових працівників
Показник
інженерно- Відношення кількості науковотехнічного і технічних показників до загальної
наукового кількості працівників
забезпечення
Відношення кількості осіб з
Показник
вищою або середньою
освітнього
спеціальною освітою, що
рівня
відповідає профілю діяльності
персоналу
підприємства до загальної
підприємства
кількості працівників
Відношення кількості працівників
Показник
високої кваліфікації, що
плинності
звільнилися протягом року до
кадрів високої
загальної кількості працівників
кваліфікації
високої кваліфікації
Відношення кількості працівПоказник ників, що пройшли підвищення
оновлення кваліфікації чи перепідготовку
знань
протягом 3-5 років до загальної
кількості працівників
Затратний Визначення затрат на відтворення
(інвестиційний) початкової вартості об’єктів ІВ у
метод, який складі нематеріальних активів
включає метод підприємства з урахуванням його
фактичних, наступних вдосконалень або
планових заміни з визначенням режимів
витрат,
амортизації на перід подальшого
вартості
використання з метою встановзаміщення і т.д. лення його реальної вартості
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ні

1
Так як може бути
використаний тільки
для акціонерних
товариств цей метод
не може бути
рекомендований в
якості основного

так

ні

Відносний показник

ні

Відносний показник

ні

Відносний показник

ні

Відносний показник

ні

Відносний показник

ні

Метод доцільний
для оцінки
інтелектуальної
власності, а не
інтелекктуального
капіталу
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Продовж. табл. 1
1

2
В основу цього методу покладено
порівняльний аналіз продажів.
Сутність цього методу полягає у
Аналоговий прямому порівнянні об’єкта, який
метод
оцінюється, з іншими, схожими за
якістю, призначенням і корисністю, поданими за порівнюваний
час на аналогічному ринку
Метод за
доходом
(фінансовий),
який включає В основу цього методу покладено
метод
перенесення вартості конкретного
економічного об’єкта, визначеної сьогодні, на
ефекту, метод майбутні періоди відтворення
роялті,
зазначеного об’єкта
дискотування,
капіталізації і
т.д.

3

1

ні

Метод доцільний
для оцінки
інтелектуальної
власності, а не
інтелектуального
капіталу

Ні

Метод доцільний
для оцінки
інтелектуальної
власності, а не
інтелекктуального
капіталу

Більшість наведених методів оцінки інтелектуального капіталу не
відповідають завданням дослідження, оскільки, по-перше відсутній чіткий
розподіл за показниками структури інтелектуального капіталу; по-друге –
обчислення ґрунтуються на приблизних оцінках ринкової вартості, або
взагалі на якісних, а не вартісних показниках.
В табл. 1 наведено лише частину сучасних методів оцінки
інтелектуального капіталу, їх вивчення та аналіз показали, що основна
частина призначена для оцінки рівня інтелектуального капіталу з метою
внутрішнього аналізу діяльності підприємства, тобто для управління. В
цілях обліку і фінансової звітності доцільно використовувати наступні
методи: «Дослідник вартості», модель Б. Лева «Value Chain Blueprint»,
методика консалтингової фірми Ernst and Young «Measures that Matter»,
невидимий баланс Konrad Group, вартість нематеріальних активів
компанії, інтелектуільний потенціал підприємства (ІПП).
Аналіз вітчизняної наукової літератури дозволяє узагальнити та
виділити такі методи виміру інтелектуального капіталу (табл. 2).
Найприйнятнішим, на нашу думку, має бути оцінювання
інтелектуального капіталу шляхом сумування вартості його складових.
Методика оцінки технологічного і структурного капіталу розроблена в
частині інтелектуальної власності, неоціненим залишається людський
капітал. Однак в спортивній сфері оцінка вартості людини за її внеском в
загальну дохідність проекту є поширеним явищем.
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Таблиця 2
Методи оцінки інтелектуального капіталу
Методи оцінювання
інтелектуального
капіталу
Ринкові методи

Інвестиційні методи

Методи доходів

Методи витрат

Експертні методи

Бухгалтерські
методи

Значення методу
Передбачає визначення ринкової вартості на основі порівняльного
аналізу продажу об’єктів (аналогів) або визначення безпосередньої
реалізаційної ціни продукції нових сортів і порід
Визначає вартість інтелектуального капіталу шляхом підрахунку
інвестицій у людський та інтелектуальний капітал. Потім
відбувається оцінка ефекту від таких інвестицій шляхом їх
порівняння з доходами, що вони принесли
Вартість об’єкта визначається кількістю, якістю і періодом
надходження майбутніх вигод від використання даного об’єкту
(якість пов’язана з ймовірністю одержання вигод, тобто має
враховуватись ризик)
Передбачає, що потенційний покупець, володіє відповідною
інформацією (кошторисом витрат) про предмет купівлі, не заплатить
за нього більше, чим вартість іншого об’єкта в складі
нематеріальних активів тієї же корисності
Автономне оцінювання інтелектуального капіталу здійснюється
шляхом залучення експертів з питань оцінки нематеріальних
активів. Це, як правило, державні установи, що використовують
законодавчо закріплену методику
Доцільно поділяти на зовнішнє і внутрішнє оцінювання. Однією із
складових зовнішнього оцінювання інтелектуального капіталу є
дослідження гудвілу, складовою методів розрахунку внутрішнього –
сумування витрат на розробку НАМ

Фактори, що впливають на показники вимірювання складових
інтелектуального капіталу, наведено в табл. 3.
Таблиця 3
Система факторів впливу на складові
інтелектуального капіталу та показників їх вимірювання*
Складова ІК
1

Фактори
2
Освіта і
кваліфікація

Людський
капітал

Якість праці
Досвід та
людяність

-

Показники
3
кількість працівників із вищою освітою;
витрати на підвищення кваліфікації;
частка заробітної плати у витратах
кількість управлінського персоналу;
продуктивність праці;
інтелектуальність праці
стаж роботи на підприємстві;
плинність кадрів;
коефіцієнт оновлення персоналу
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Продовж. табл. 3
1

2

Технологічний
капітал

Науковотехнічні
Інноваційні
Інформаційні

Ринковий
капітал

Зовнішні
Результуючі

Внутрішні

3
- кількість патентів, ліцензій;
- наявність ноу-хау;
обсяг витрат на НДДКР
- вартість інноваційних проектів;
- життєвий цикл інновацій;
- частка нової продукції
- вартість програмних продуктів;
- вартість комп’ютерної техніки;
- коефіцієнт інвестицій у НМА
- питома вага постійних клієнтів;
- вартість ділових зв’язків;
- вартість ділової репутації
- співвідношення номінальної і ринкової
вартості акцій;
- величина гудвілу
- доля ринку;
- вартість витрат на маркетингові
дослідження;
- рівень збуту продукції

* Складено за джерелом: [8]
Ступнікер Г.Л. переконаний, що врахування особливостей
формування інтелектуального капіталу та ефективне управління
інтелектуальними ресурсами сприятиме зростанню інвестиційної
привабливості вітчизняних промислових підприємств, діяльність яких є
інноваційною та стратегічно спрямованою, наданню реальної оцінки їх
активів, залученню іноземних інвестицій та розвитку виробництва
конкурентноспроможної продукції в Україні [8].
Основним складностями в оцінці інтелектуального капіталу є:
- різна структура капіталу для кожного підприємства, що вказує на
те, що його оцінка повинна проводитись на підставі узагальненого
показника або суми узагальнених найважливіших складових.
Стандартизація дрібніших показників по кожному елементу недоречна,
так як не буде враховуватись специфіка діяльності підприємства і процес
оцінки буде надто трудомістким;
- неприйнятність залишкового способу оцінки, тобто як різниці
ринкової та балансової вартостей підприємства, яка використовується для
обчислення гудвілу. При цьому способі вартість інтелектуального
капіталу зазнає впливу величини зростання вартості матеріальних активів
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і кредиторської заборгованості, що не відповідає його економічний
сутності;
- невизначеність складових людського капіталу, відсутність єдиного
підходу до його структури: кваліфікація працівників і їх знання чи
результати роботи, хоча, на нашу думку, перевага оцінки результатів є
незаперечна та ін.
В обліку оцінку слід проводити в іншому ракурсі, ніж в цілях
управління, як зазначав Т. Стюарт, «розум стає майном, коли під впливом
його діяльності створюється щось корисне, яке має визначену форму» [2].
Якщо для цілей управління важливо визначати як джерело зростання
вартості так і ефект від кожної складової інтелектуального капіталу, то, на
нашу думку, в обліку доцільно відображати підтверджені позитивні
результати. Прикладом є структурний капітал, який повністю оцінений
через використання інституту інтелектуальної власності. Тільки ті
розробки, які підтвердили свою корисність знайшли своє місце в активі
балансу. Аналогічним шляхом мають бути оцінені людський та ринковий
капітал. Приклади оціни людського капіталу наявні в спорті, частина
ринкового капіталу також реалізується через інтелектуальну власність.
Висновки. Таким чином, актуальним є визначення критеріїв, яким
відповідатиме універсальний методичний інструментарій оцінки
інтелектуального капіталу підприємства.
Підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємства повинні
бути не лише строго формальними, але й адаптованими до реального
застосування на практиці. Достовірна вартість інтелектуального капіталу
підприємства може бути отримана лише за умов комплексної оцінки всіх
трьох його складових: людського капіталу, структурного та ринкового.
З наявних підходів до оцінки капіталу слід визначити найбільш
прийнятний для цілей обліку. Ми вважаємо, що інтелектуальний капітал
стане об’єктом обліку тільки тоді, коли існуватиме достатньо проста і
водночас точна методика його оцінки, яку зможе застосувати бухгалтер з
достатнім рівнем знань. Крім того, розробники методики облікової оцінки
повинні врахувати, що однією з вимог до обліку є економічність – це
означає, що він має бути максимально дешевим при необхідній повноті й
вчасності.
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СУТНІСТЬ ТА ГЕНЕЗИС СТРАХУВАННЯ ЯК
ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
У статті розглянуто сучасні визначення терміну страхування, розкрито його
економічний зміст та проблемні питання визначення сутності страхування як економічної
категорії.
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Задорожний З.В.
СУЩНОСТЬ И ГЕНЕЗИС СТРАХОВАНИЯ КАК
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
В статье рассмотрены современные определения страхования, раскрыто его
экономическое содержание и проблемные вопросы определения сущности страхования как
экономической категории.
Ключевые слова: страхование, генезис, экономическая категория, закон.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. За сучасних умов
господарювання, при формуванні ринкової економіки в Україні, все
більшого значення набуває страхування, як один із інструментів
забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання. При цьому
постає необхідність дослідження сутності та генезису страхування як
економічної категорії.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Аналіз літературних джерел показав, що питання сутності
страхування розглядалися у роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних
науковців таких як: М.Я. Дем’яненко, С.А. Навроцький, М.М.
Александрова, В.Д. Базилевич, К.Г. Воблий, О.Д.Заруба, С.С. Осадець,
В.В.Шахов, В.К. Райхер та інші. Слід зазначити, що думки щодо
визначення сутності страхування згаданих науковців різняться між собою,
що й окреслює актуальність теми дослідження.
Цілі статті. Метою написання статті є вивчення генезису та
сутності страхування як економічної категорії, аналіз та оцінка
теоретичних тверджень інших науковців щодо питання дослідження.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Старування як
історична категорія виникло в період феодально-рабовласницького
суспільства, проте перші згадки про нього були ще відображені в епоху
Античності у текстах Светонія, Ціцерона, Тіта Лівія. Епоха вавілонського
царя Хаммурапі пов’язана з укладення перших угод страхування, що
передбачали компенсацію збитків у разі ушкодженні чи загибелі судна.
Зародившись стихійно як випадкове явище, страхування згодом
розширило сферу свого впливу і набуло характеру об’єктивної
необхідності як відповіді на підсвідомому відчутті страху перед втратами і
бажанням захистити себе від їх наслідків. В українській мові термін
«страхування» походить від слова «страх», певним чином перегукуючись
з європейськими мовами, в яких термін походить від слів «впевненість»,
«безпека», «передбачливість» тощо. Тобто страхування першопочатково
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породжене на психологічному рівні прагненням особистості до
стабільності в житті, до зниження ризику, схильності до максимального
добробуту, утворивши згодом постійні зв’язки між учасниками
відтворювального процесу як усвідомлену необхідність [9].
Так було закладено солідарний розподіл матеріальної шкоди, при
чому страхування набуває рис економічних відносин. А.Сміт відзначив,
що страхові підприємства забезпечують значну стійкість стану окремих
осіб, розподіляючи між багатьма людьми ті збитки, які б зруйнували
окрему особу, вини полегшують їх для всього суспільства [ 18, с.428].
Багаторічним
дослідом
підтверджувався
випадковий
та
нерівномірний характер непередбачуваних стихійних лих. Те, що кількість
потерпілих завжди менша від загальної кількості підприємств чи осіб
сприяло утворенню так званих страхових підприємств, створення яких
було спрямовано на розподіл витрат між усіма зацікавленими власниками
майна. При цьому частка кожного із власників залежала від їх кількості.
Таким чином тривалий час страхування розглядалося з позиції
організаційних питань щодо функціонування страхового фонду та способу
розподілу збитків.
Єдиної позиції щодо природи страхування досі не існує – ще з
початку ХХ ст. науковці намагаються зрозуміти його складну сутність.
Тлумачать страхування з економічного, фінансового, соціального,
юридичного, соціологічного, математичного, інформаційного та інших
поглядів [ 16, с.11].
В міжнародному аспекті страхування являється фактором
стабілізації економіки, інвестиційною основою та сферою діяльності. Під
страхуванням розуміють підтримку, гарантію успіху тощо. Це пов’язано з
природою терміна «страхування», тому що історичні витоки зазначають
про походження страхування від слова «страх». Латинське походження
терміна «страхування » означає «безтурботний». Таким чином
страхування спрямоване на захист, безпеку та застереження.
У процесі свого розвитку трактування терміну «страхування»
зазнало значних змін, проте його сутність залишилась незмінною.
Енциклопедичні
видання
дозволяють
найбільш
повно
прослідкувати еволюцію визначення страхування. Так, Велика радянська
енциклопедія 1946 року (ВРЕ) трактує страхування як: «економічний
інститут, організований на основі взаємності і винагороди для покриття
збитків або потреб, зумовлених настанням випадкової і разом з тим
статистично фіксованої події» [3]. Видавництво ВРЕ 1976року дещо
звузило поняття страхування. Так, під страхуванням розуміється «система
заходів із створення грошового (страхового) фонду, з коштів якого
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здійснюється відшкодування збитків і виплата інших грошових сум
внаслідок стихійного лиха, нещасних випадків, настання інших подій »
[3].
Фінансовий словник за редакцією А.Г.Загороднього надає таке
визначення: «страхування – це система заходів щодо створення страхових
(грошових) фондів, призначених для повного або часткового
відшкодування втрат суб’єктом господарювання від непередбачених
обставин (стихійних лих, аварій, нещасних випадків, невиконання
зобов’язань збанкрутованими контрагентами тощо) та надання допомоги
громадянам (чи їх сім’ям) у разі настання страхових випадків – досягнення
певного віку, втрати працездатності, смерті тощо» [6, с.433].
Воблий К.Г. визначає страхування, як «вид господарської діяльності
на базі солідарності і від платності, метою якого є покриття майбутнього
збитку або потреби, зумовленої настанням випадкової і одночасно
статистично вловимої події» [5, с.22].
Таким чином страхування одночасно виступає як засіб залучення
грошових ресурсів, так і спосіб відшкодування понесених збитків. При
цьому береться до уваги вид страхової події та розглядається страхування
однобічно як засіб захисту страхувальників.
Такий підхід до визначення сутності страхування не враховує того
факту, що страхування виступає видом бізнесу, спрямованим на
отримання прибутку страховиком.
Визначення страхування як системи економічних відносин, що
спрямовані на подолання та відшкодування збитків, втрат, отриманих
внаслідок настання страхових випадків не враховує випадку отримання
страхової виплати без настання страхового випадку по закінченню дії
договору страхування (наприклад, страхування життя до певної дати).
Відповідно до словника страховика «страхування – це створення за
рахунок грошових засобів підприємств, організацій, громадян спеціальних
резервних фондів (страхових резервів), що призначені для відшкодування
збитків, втрат, що викликані несприятливими подіями, нещасними
випадками …» [ 13, с.190]. Це визначення ототожнює страховий фонд та
резервний фонд, що є явною помилкою. Виплати за договорами
страхування здійснюються із страхового фонду, що створюється внесками
страхувальників. Окрім цього слід зазначити, що страхування спрямоване
не тільки на відшкодування збитків, а ще й націлене на запобігання
настання страхових випадків. Таким чином, без превентивного характеру
визначення страхування є не повним.
Закон України «Про страхування» визначає страхування, як «вид
цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних
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осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків),
визначених договором страхування або чинним законодавством, за
рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними
особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів» [10].
Таке визначення, як і попередньо розглянуті, не визначає страхування як
вид бізнесу чи діяльності, хоча й ідентифікує предметну галузь терміну
«страхування».
Осадець С.С. своїм визначенням страхування передбачає його
превентивну функцію, таким чином «страхування – це економічні
відносини, за яких страхувальник сплатою грошового внеску забезпечує
собі чи третій особі в разі настання події, обумовленої договором або
законом, суму виплати страховиком, який утримує певний обсяг
відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує
резерви, здійснює превентивні заходи щодо зменшення ризику, а у разі
необхідності перестраховує частину останнього» [12, с.23]. Таким чином
із фіскальної мети страхування повністю перейшло на комерційні засади.
Такі видатні вчені як Шахов В.В., Базилевич В.Д. та ін. розглядають
страхування як систему економічних відносин.
На думку В. В. Шахова обмеження дії страхування в теоретичному
плані створює умови недооцінки страхування на практиці та підкреслює,
що страхування - це система економічних відносин, яка включає
створення за рахунок організацій і населення спеціального фонду коштів і
використання цього фонду для відшкодування збитку майна від стихійних
лих та інших несприятливих випадкових явищ, а також для надання
громадянам (або їх сім’ям) допомоги при настанні різних подій у їхньому
житті (досягнення певного віку, втрата працездатності, смерть тощо) [17,
с.17]. При цьому напрямки використання коштів страхового фонду
страховика спонукають до більш детального дослідження процесів
страхування.
Базилевич В.Д. поділяє визначення страхування, сформульоване у
економічному словнику, відповідно до якого страхування розглядається
«як система економічних відносин, яка охоплює утворення спеціального
фонду засобів (страхового фонду) та його використання (розподіл та
перерозподіл) для подолання та відшкодування різноманітних втрат,
збитків, спричинених несприятливими подіями (страховими випадками)
шляхом виплати страхових сум та страхових відшкодувань» [2].
На думку Л.І. Корчевськой та Т.Е. Турбиной, страхування є
особливим видом економічної діяльності, пов’язаним з перерозподілом
ризику нанесення збитку майновим інтересам серед учасників
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страхування (страхувальників) і здійснюваним спеціалізованими
організаціями (страховиками), що забезпечують акумуляцію страхових
внесків, утворення страхових резервів і здійснення страхових виплат при
нанесенні збитку застрахованим майновим інтересам. При цьому під
перерозподілом ризиків розуміється процес, коли потенційний ризик
нанесення збитку майновим інтересам кожного страхувальника
розподіляється на всіх, і кожен страхувальник стає учасником компенсації
фактично завданого збитку[11].
На думку О.Д.Василика «економічні відносини — це наукова
абстракція, яка не має чітких економічних характеристик, насамперед
кількісних і якісних. Тому страхування — складова частина фінансової
системи держави, воно опосередковує рух валового внутрішнього
продукту в формі фондів фінансових ресурсів» [4]. При цьому вчений
вважає, що «фінанси (а, значить, — і страхування як їхню складову —
прим, авт.) слід розглядати як економічну категорію, що відображає
створення, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів». Разом з
тим Василик О.Д. трактує
страхування, як «систему особливих
перерозподільних операцій, які виникають між учасниками страхового
фонду в зв'язку з його утворенням за рахунок цільових грошових внесків і
використанням на відшкодування втрат суб'єкта господарювання та
надання допомоги громадянам (або їхнім сім'ям) у разі настання страхових
випадків (досягнення певного віку, внаслідок втрати працездатності,
смерті тощо)» [4].
Такої ж думки дотримуються такі відомі вчені як: Л. Дробозіна, Л.
Рейтман, В.Радіонова, О.Заруба та розглядають страхування як фінансову
категорію.
Властиві страхуванню перерозподільчі відносини у фінансовій
системі пов’язані, з одного боку, з формуванням страхового фонду при
допомозі фіксованих страхових платежів, а з іншого – з відшкодуванням
втрат від цього учасниками страхування. Враховуючи, що при цьому
відбувається рух грошових коштів, страхування входить у фінансову
систему держави» [7, с.16]. Такий підхід дає можливість розглядати
страхування лише як певні відносини, що не є суспільними та не
передбачають страхування як вид підприємницької діяльності.
Як зазначає С.Л. Єфімов «… західна практика розглядає
страхування як форму фінансового посередництва, в результаті якої
створюються спеціальні фонди засобів, що використовують для
відшкодування збитку майну або іншим видам активів від випадкових
явищ» [8, с.22]. Таке твердження відображає вузький підхід до
дослідження сутності страхування, обмежуючи останнє напрямом
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використання страхового відшкодування.
На сьогодні «страхування» розглядається як економічна категорія.
Так, М.М.Александрова вважає, що матеріальним втіленням економічної
категорії страхового захисту є страховий фонд, який являє собою
сукупність виділених та зарезервованих запасів матеріальних благ,
призначених для здійснення страхового захисту (не тільки компенсації, а й
подолання наслідків реалізації страхового ризику), і може виступати як у
натуральній, так і грошовій формах [1, с.22]. На думку М.М.
Александрової «Страхування одночасно є засобом залучення грошових
ресурсів і способом відшкодування збитків. А у ринковій економіці
страхування виступає, з одного боку, як фактор стабілізації економіки, як
засіб захисту господарської діяльності та добробуту членів суспільства, з
іншого боку, як вид діяльності, що приносить дохід» [1, с.24].
За даними здійсненого аналізу, можна стверджувати про
неоднорідність думок стосовно визначення терміна «страхування», проте
найбільш змістовне дослідження стосовно визначення категорії
«страхування» було здійснене В. М. Фурманом, який розглядає
страхування як складне соціальне та економіко-правове явище.
Так, В. М. Фурман відмічає страхування, як економіко-правове і
соціальне явище, що є:
- інституційною формою економічних відносин із перерозподілу
національного доходу, акумулювання, примноження й витрачання коштів
страхового фонду, що будуються з урахуванням солідарності у розподілі й
перерозподілі ризику, відплатності у забезпеченні необхідного захисту
життя, здоров’я, працездатності населення, майнових інтересів фізичних і
юридичних осіб та їхньої відповідальності перед третіми особами у разі
завдання останнім шкоди;
- платною системою фінансової компенсації фізичним та
юридичним особам у ситуаціях, пов’язаних з економічними збитками,
породжуваними об’єктивними чинниками, що будується з урахуванням як
вірогідності несприятливої події, так і її можливих наслідків, а також
згідно зі встановленими кваліфікованими умовами;
- дієвим інструментом реалізації соціальної політики держави,
основою системи соціального захисту населення;
- специфічною галуззю як національної економіки, так і світового
господарства [15].
Висновки. Здійснивши аналіз вищезазначених визначень
страхування, ми дійшли висновку, що переважна більшість науковців
розглядають страхування як економічну категорію на основі економічних,
перерозподільчих чи суспільновиробничих відносин, проте у зазначених
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визначеннях існують певні протиріччя. На нашу думку слід визначати
страхування як сукупність відносин між страховиком та страхувальником,
що мають економічний, цивільний та правовий характер, націлені на
формування страхового фонду страховика за рахунок страхових внесків
страхувальника та мають на меті не тільки відшкодування збитків в
результаті настання страхового випадку, але й виконувати превентивну
функцію.
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конкурентоспроможності вітчизняної економіки, які є першочерговими і потребують
ретельного дослідження та вирішення. Ця проблема ускладнюється незворотними
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COMPETITIVE ECONOMY
OF UKRAINE IN THE INTEGRATION
In this article attention is paid to modern problems of national economy that have high
priority and require a thorough investigation and resolution. This problem is complicated by
irreversible processes of integration, covering national economy of the world.
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Зелинская О.Н.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
В даной статье основное внимание уделено современным проблемам
конкурентоспособности отечественной экономики, которые являются первоочередными и
требуют тщательного исследования и решения. Эта проблема осложняется необратимыми
процессами интеграции, которые охватывают национальные экономики мира.
Ключевые слова: интеграция, конкурентоспособность, конкуренция, национальная
экономика.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах господарювання економіка України потребує не тільки рішучих
дій щодо подолання кризових явищ, але й створення сприятливого
середовища для розвитку підприємництва. Це пов’язано, перш за все з
Зелінська О.М.
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тим, що успішна діяльність підприємницьких структур є можливою лише
при відповідних умовах національної економіки. Метою будь-якої
цивілізованої країни є пошук шляхів підвищення добробуту нації на
основі високого рівня конкурентоспроможності товарів і послуг. Оскільки
національна економіка розвивається в умовах інтеграції, то доцільно
розглянути поняття конкурентоспроможності економіки України.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання конкурентоспроможності національної економіки
посідає вагоме місце в економічних дослідженнях як вітчизняних, так й
іноземних вчених-економістів. Серед них варто відзначити роботи
науковців, зокрема А.ПвловМ., Портер, Б.Иванов, І.Крючкова, В.Гейць,
А.Гальчинський та інші.
Цілі статті. Визначення сутності економічної інтеграції, її
особливостей на сучасному етапі господарювання; дослідження впливу
інтеграції на конкурентоспроможність економіки України.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Оскільки Україна є
учасником міжнародних економічних відносин, то вона повинна прагнути
до підвищення свого рівня конкурентоспроможності на базі використання
усіх можливостей, що витікають із системи світогосподарських зв’язків.
Однак на практиці ми є свідками того, що конкурентоспроможність
України не підвищується, а навпаки, знижується.
Отже, створення умов для підвищення конкурентоспроможності
національної економіки є одним з головних факторів забезпечення
високого рівня життя аселення країни. Зокрема, слід памятитати про те,
що сприяння монополізму через усунення конкуренції з ринку
призводить, як правило, до зворотніх процесів. Насправді рівень
конкурентоспроможності крїнии має досить важливе значення, про що
свідчить вислів професора Гарвардського університету Роберта Рейча:
«Америка завжди процвітала за рахунок конкуренції, тому одна думка про
втрату конкурентоспроможності на світових ринках викликає у жителів
США загальну стурбованість, яку можна назвати своєрідною масовою
хворобою» [3, с. 38].
Слід відмітити, що найчастіше під конкурентоспроможністю
розуміють реальну і потенційну можливість підприємств за певних умов
проектувати, виготовляти та реалізовувати товари, що за ціновими і
неціновими характеристиками є привабливішими для споживачів, ніж
товари їхніх конкурентів.
При цьому наявність ситуації, за якої вимоги до товарів постійно
зростають, примушують підприємства знаходитися в постійному пошуку і
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є стимулом для успішної діяльності. Таким чином, стан
конкурентоспроможності залежить від взаємозв’язку між умовами попиту
і пропозиції.
Аналізуючи вплив держави на формування високого рівня
конкурентоспроможності національної економіки, доцільно розглянути
поняття конкурентоспроможності товару і конкурентоспроможності
підприємства. Взаємодія зазначених складових визначає загальнонаціональний рівень конкурентоспроможності. Розглянемо детальніше
суть цих двох складових, що впливають на конкурентоспроможність
національної економіки.
Отже, конкурентоспроможність підприємства – це відносна
характеристика, яка відображає відмінності у розвитку даного
підприємства від розвитку конкурентних підприємств за ступенем
задоволення своїми товарами потреб людей і по ефективності виробничої
діяльності. До факторів, що впливають на конкурентоспроможність
підприємства, відносять: місткість конкретного ринку; легкість доступу на
ринок; вид товару; однорідність ринку; конкурентні позиції підприємств,
що вже працюють на даному ринку; можливих технічних нововведень в
галузі.
Таким чином, конкурентоспроможність нероздільно пов’язана з
поняттям конкурентоспроможність товару. Під останньою розуміють
вирішальний чинник комерційного успіху підприємства в умовах
конкуренції, який визначає можливість конкурувати на певному
товарному ринку.
Конкурентоспроможність товарів є одним з показників
конкурентоспроможності підприємства в цілому. Вона характеризує
здатність товару бути придбаним на ринку серед товарів-конкурентів.
Отже, конкурентоспроможність товару – це сукупність характеристик, що
відрізняють його від товарів-аналогів за ступенем задоволення конкретних
потреб індивідуального споживача, а також за рівнем витрат на його
купівлю та подальше використання.
Що стосується конкурентоспроможності товару, то вона має ряд
особливих властивостей:
1) визначається тільки у порівнянні з товарами конкурентів;
2) визначається тільки тими властивостями, які становлять помітну
зацікавленість для споживачів;
3) особлива увага приділяється зниженню ці ни споживання;
4) оцінка рівня конкурентоспроможності передбачає порівняння як
однорідних, так і не однорідних товарів;
5) як ринкова категорія має динамічний та змінний характер.
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Сучасні процеси вказують на загострення питань стосовно степеня
втручання держави при створення найбільш сприятливого середовища для
національних суб’єктів господарювання.
Для визначення перспектив України у відносинах з торговими
партнерами варто проаналізувати процеси, що безпосередньо впливають
на конкурентоспроможність.
З точки зору ресурсно-економічного потенціалу Україна посідає
гідне місце за розмірами економіки порівняно з країнами-партнерами.
Маючи вигідне економіко-географічне положення (центр Європи), вона
володіє розгалуженими транспортними комунікаціями (авіаційним,
автомобільним, залізничним, морським, річковим, трубопровідним та
іншими видами транспорту). Успіх у нарощуванні ресурсу конкурентоспроможності нації полягає в забезпеченні ефективності роботи
господарської одиниці в економіці, що поширює позитивний ефект на
споріднені галузі.
Проте в практичній діяльності існує ряд перешкод щодо
формування конкурентоспроможності національної економіки. До них
можна віднести наступні:
- входження до світової економіки зі слаборозвиненою економікою ;
- скорочення виробництва та робочих місць;
- розвиток і поширення «тіньової економіки»;
- відплив високоосвіченої робочої сили;
- низька якість і висока ціна національних товарів;
- нераціональна експортно-імпортна структура;
- висока залежність від імпорту;
- відсутність у національного виробника необхідних навичок і
можливостей конкурентної боротьби з іноземними виробниками.
Саме ці та інші причини зумовлюють низький рівень конкурентоспроможності національної економіки, що означає регресивний розвиток
продуктивних сил.
Крім цього, інвестиційний клімат в Україні залишається
несприятливим для інвестиційної діяльності, яка є життєво важливою для
підвищення
конкурентоспроможності
національної
економіки;
розширення внутрішнього ринку, зумовлене вступом України до СОТ,
супроводжується зростанням конкуренції між національними та
іноземними компаніями у сфері сільського господарства та виробництва
продуктів харчування і споживчих товарів. Ринок сільськогосподарських
товарів України на сьогодні не має значного експортного потенціалу.
Разом з цим слід врахувати позитивний світовий досвід дотування
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виробництва. Така ситуація ускладнює проникнення українських товарів
на нові ринки, а також утримання наявних.
При підвищенні конкурентоспроможності національної економіки
основна увага повинна приділятися забезпеченості факторами
виробництва, які можуть використовуватися для розвитку і створення
конкурентних переваг.
Висновки. Незважаючи на значні втрати ресурсів, науковотехнологічного та кадрового потенціалу і часу, національна економіка ще
має перспективи у досягненні міжнародної конкурентоспроможності в
умовах інтеграції. Загалом підвищення конкурентоспроможності
економіки та перехід на інноваційний шлях розвитку є ключовим
завданням державної економічної політики, головна мета якої – створення
передумов для вступу України в ЄС.
1. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия:
научное издание / Ю.Б. Иванов. – Харьков: Изд.: ХНЭУ, 2004. – 256с.
2. Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення:
монографія / В.А.Павлова. – Д.: Узд-во ДУЕП, 2006. – 276с.
3. Портер М.Э. Конкуренция / М.Э. Портер: пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс»,
2000. – 495с.
4. Купринюк С. Оцінка конкурентоспроможності економіки України / С.Купринюк //
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BACKGROUND OF ACCOUNTING POLICY AND ITS ECONOMIC
ESSENCE
The article investigates the genesis of accounting policies in its place in domestic and
foreign accounting science and scientific evaluation of approaches to the interpretation of the
concept of «accounting policies».
Keywords: accounting policies, politics, organization of accounting.

Зеленко С.В.
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
В статье исследован генезис возникновения учетной политики ее место
вотечественной и зарубежной учетной науке и оценка научных подходов к трактовке
понятия «учетная политика».
Ключевые слова: учетная политика, политика, организация бухгалтерского учета.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах господарювання одним з найважливіших питань організації
бухгалтерського обліку на кожному підприємстві є формування облікової
політики. Виникнення даного поняття в вітчизняній практиці пов’язане зі
змінами в системі економічних відносин, що зумовили необхідність
реформування бухгалтерського обліку в Україні, його пристосування до
нових умов господарювання та процесами трансформації бухгалтерського
обліку відповідно до міжнародних стандартів. Наслідком впроваджених
змін є залучення із зарубіжної практики значної кількості якісно нових
понять та явищ, до яких належить і облікова політика підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання виникнення облікової політики та її економічної
сутності знайшли відображення в працях багатьох відомих вчених, таких
як: Я.В.Соколов, Э.С.Хендриксен, Ф.Ф.Бутинець, М.Ф.Ван Бреда,
М.В.Кужельний, В.Г.Лінник, Т.В.Барановська, П.Є.Житний, М.С.Пушкар,
С.Ф.Голов, С.В.Свірко, Н.М.Ткаченко.
Ефективність ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
залежить від рівня його організації. У свій час французький вчений
Є.П.Леоте щодо організації бухгалтерського обліку писав: «Колесо
економіки рухається не тільки при допомозі праці і капіталу, але і завдяки
«обліковому порядку» [1, с. 78–80].
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Перші намагання сформувати облікову політику на рівні фірми
Е.С. Хендріксен і М.Ф.Ван Бреда пов’язують з спробами встановлення
офіційного стандарту бухгалтерського обліку в США, які були розпочаті
ще в 1929 р. [2, с. 154].
Цілі статті: дослідити генезис виникнення облікової політики, її
місце у вітчизняній та зарубіжній обліковій науці та оцінити наукові
підходи до трактування поняття «облікова політика».
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.Намагання
впровадити у практику обліку окремих елементів облікової політики
пов’язують з Дж. Мeєм, який 22 вересня 1932 р. в своєму листі від
Американського інституту бухгалтерів до Нью-Йоркської фондової біржі
виклав програму дії, яка включала три моменти [2, с.155]:
1) необхідність зобов’язати компанії відкритого типу подавати
детальний звіт про використання ними методів обліку;
2) компанії повинні засвідчити те, що вони постійно дотримуються
цих методів;
3) аудитори повинні підтвердити, що компанії дійсно
використовували ці методи обліку, на які вони здійснюють посилання.
В той час коли були відсутні нормативні акти з бухгалтерського
обліку, Конгрес США в 1934 р., доручив Комісії з цінних паперів і бірж
розробити положення про облікову політику для фірм, які котирують свої
цінні папери. Що викликане необхідністю навести певний порядок та
забезпечити передбачуваність в практиці бухгалтерського обліку після
великої кризи 1929р. І тільки набагато пізніше, національним стандартом
1972 р. правила облікової політики були поширені на всі інші компанії.
В подальшому у всіх економічно розвинутих країнах були
сприйняті ідеї концепції облікової політики і прийняті нормативні акти,
які вводили її в дію [2].
Таким чином, криза 1929–1930 рр. стала індикатором
неспроможності саморегулювання ринкового середовища без таких
підсистем управління як планування і прогнозування попиту та
пропозиції. У зв’язку з цим виникла об’єктивна необхідність у формуванні
належного рівня інформаційної бази, як на рівні підприємств, так і на рівні
державного регулювання економіки. Основою побудови інформаційної
системи став бухгалтерський облік. Для забезпечення співставності
звітних показників окремих підприємств, відповідно, потрібно було
створити єдині вимоги, правила та процедури, які б враховували
особливості діяльності кожного суб’єкта господарювання. Все це
обумовлено виникнення облікової політики, як внутрішнього
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регламентна, що адаптує нормативно-правові вимоги законодавства до
потреб підприємства.
Саме ж поняття «облікова політика» офіційно було впроваджено в
міжнародну термінологію бухгалтерського обліку в листопаді 1974 року, у
зв’язку з прийняттям, а з 01.01.1975 р. – введенням в дію Міжнародного
стандарту бухгалтерського обліку №1 «Розкриття облікової політики» [2].
В Україні термін «облікова політика» з’явився в бухгалтерській
термінології на початку 90–х рр. ХХ ст. в результаті перекладу
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а офіційно почав
використовуватись у вітчизняній теорії та практиці бухгалтерського
обліку з 1 січня 2000 р. після введення в дію Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку (П(С)БО) «Загальні вимоги до
фінансової звітності» та інших П(С)БО, які регламентують альтернативні
способи організації та ведення обліку окремих видів активів, зобов’язань,
доходів, витрат і фінансових результатів, щодо яких підприємство має
право вибору з врахуванням особливостей та специфіки своєї діяльності
[3, с. 2].
Для більш детального вивчення сутності облікової політики та
дослідження її реалізації в системі управління підприємством, необхідно
виходити із поняття політики, як такої.
Термін «політика» походить від давньогрецького слова «поліс»
(місто-держава) та його похідних: «politike» (мистецтво управляти
державою), «politeteia» (конституція), «polites» (громадяни), «politica»
(державний діяч). Єдиного визначення поняття «політика» немає. Ще
Платон під політикою розумів мистецтво, здатність жити в умовах поліса,
що ставить людину у певні поведінкові рамки. М.Вебер вважав, що
політика – це прагнення до влади, її завоювання, утримання в різних
великих суспільних колективах. Д.Істон розглядає політику як
реалізований владою розподіл цінностей, а Меркл твердив, що у своїх
найкращих проявах політика – це шляхетне прагнення до справедливості
та розумного порядку, а у найгірших – це корислива жадоба влади, сили,
багатства [4].
В довідковій та енциклопедичній літературі даються різні
визначення політики, що свідчить про її багатогранність.
Політика – це діяльність класів, соціальних верств, груп та індивідів,
пов’язана з визначенням і впливом на устрій державної влади, сутність та
форми держави, виконуванні нею завдання, а також на відносини з
іншими класами, націями, країнами з метою реалізації власних потреб та
інтересів [5].
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Політика – організаційна і контрольно-регулятивна сфера
суспільства, заснована в системі інших таких самих сфер: економічної,
ідеологічної, правової, культурної тощо [6, с. 204].
Отже, окремі економісти вважають, що в основі політики лежить
передусім економіка, економічні явища і процеси, економічні потреби,
інтереси та цілі. Водночас політика розвивається за власними законами і
закономірностями, які активно впливають на формування економічного
процесу й втілюються в раціональній економічній політиці. У політиці, як
сфері життєдіяльності людей, виявляються відмінності інтересів різних
груп, які, з одного боку – стикаються, а з іншого – взаємоузгоджуються.
Політика є продуктом свідомої довільної, а часом – свавільної діяльності
людей, рушійною силою якого є певний інтерес. Проте в цілому політика
виражає інтегрований суспільний інтерес [2].
Тому останнім часом, у зв’язку з розвитком ринкових відносин,
термін «політика» розглядається, принаймні, у двох площинах – по-перше,
це суспільна наука, по-друге, це особливий вид діяльності на макро- і
мікрорівні.
Тому політику підприємства повинні формувати менеджери вищої
ланки системи управління [27, с. 8]:
– власник (керівник) підприємства, який несе відповідальність за
організацію обліку і однозначно за формування облікової політики;
– головний бухгалтер (бухгалтер) підприємства, за участю якого
можна грамотно і всебічно обґрунтувати зміст облікової політики;
– фінансовий директор, оскільки в його компетенцію входять
питання оптимізації фінансових результатів і руху грошових коштів
підприємства;
– аудитор, оскільки облікова політика є одним з об’єктів
аудиторської перевірки;
– податковий інспектор, оскільки від змісту облікової політики
залежить порядок формування того чи іншого об’єкту оподаткування.
Однак, з точки зору користувачів фінансової звітності, політика
підприємства повинна забезпечити інформацію про методи і процедури
обліку, які застосовує підприємство; отримати інформацію, щоб
переконатися в співставності даних, які містяться в звітності, а також
розкривати додаткову інформацію про зміни в діяльності підприємства
[27, с. 8].
Отож, кожне підприємство як суб’єкт господарювання формулює
свої цілі і обирає засоби для їх реалізації, тобто формує свою політику,
зокрема політику оплати праці, кадрову, дивідендну, цінову, кредитну,
фінансову, амортизаційну, облікову.
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Термін «облікова політика» походить від англійського
словосполучення «accounting policy». У вітчизняній економічній
літературі наводять різні визначення поняття «облікова політика», при
цьому серед науковців немає єдиного погляду щодо трактування поняття
«облікова політика».
Ряд науковців тлумачить облікову політику, як сукупність способів
ведення бухгалтерського обліку, які були обрані підприємством. До
способів ведення бухгалтерського обліку належить способи групування і
оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості активів,
організації документообороту, інвентаризації, способи застосування
рахунків обліку, системи регістрів, обробки інформації [7; 8; 9; 12]. Тобто,
облікова політика підприємства – це не просто сукупність способів
ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але й вибір
методики обліку, яка надає можливість використовувати різні варіанти
відображення фактів господарського життя в обліку (залежно від
поставлених цілей). Іншими словами, облікову політику в широкому
розумінні можна визначити як управління обліком, а у вузькому – як
сукупність способів ведення обліку (вибір підприємством конкретних
методик для цілей обліку).
Найбільш численна група науковців облікову політику
характеризують як сукупність принципів, методів і процедур, що
використовує підприємство для складання та подання фінансової звітності
[10; 11; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26].
Інші розуміють під обліковою політикою, правову категорію, яка
передбачає права і обов’язки системи обліку з приводу формування
інформаційних ресурсів для менеджерів і захист стосовно вимог
податкових органів, аудиторських та інших контролюючих служб [14; 22;
23].
Висновки. Узагальнюючи наведені погляди авторів щодо
визначення сутності досліджуваного поняття, можна зробити висновок,
що під обліковою політикою суб’єкта господарювання розуміють
сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються
суб’єктами господарювання для ведення поточного обліку, складання та
подання фінансової звітності виходячи з загальноприйнятих принципів та
із специфіки діяльності підприємства для отримання повної, об’єктивної,
достовірної і неупередженої інформації з метою прийняття зацікавленими
особами обґрунтованих управлінських рішень.
Це не просто сукупність способів ведення обліку, обраних
відповідно до умов господарювання, а вибір концепції інтерпретації
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інформації для ідентифікації підприємства у площині прийняття рішень як
внутрішніми так і зовнішніми користувачами звітної інформації.
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ:
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ
У статті досліджено основні аспекти визнання основних засобів, формування їх
первісної вартості, класифікації та подальших витрат, що виникають в процесі експлуатації,
а також зміни, що відбулися в обліку основних засобів у зв’язку із введенням в дію
Податкового кодексу України.
Ключові слова: основні засоби, об’єкт основних засобів, первісна вартість,
бухгалтерський облік, податковий облік.

Zyukova M.
ASSET ACCOUNTING: ACCOUNTING AND TAX ISSUES
There are the main aspects of fixed assets, forming their initial value, classification and
further costs that ariseduring the operation in the article , as well as changes in accounting for fixed
assets in connection with the introduction of the Tax Code of Ukraine.
Key words: fixed assets, object of fixed assets, acquisition cost, accounting, tax accounting.
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Зюкова М.М.
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТ
В статье исследованы основные аспекты признания основных средств,
формирования их первоначальной стоимости, классификации и последующих затрат,
возникающих в процессе эксплуатации, а также изменения, произошедшие в учете
основных средств в связи с введением в действие Налогового кодекса Украины.
Ключевые слова: основные средства, объект основных средств, первоначальная
стоимость, бухгалтерский учет, налоговый учет.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Динамічні
ринкові
перетворення
економічних
взаємовідносин
суб’єктів
господарювання під впливом глобалізації світової економічної системи
потребують адекватного відображення звітності підприємства інформації
щодо основних засобів.
Реформування бухгалтерського обліку та прийняття національних
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку призвело до вдосконалення
форм і змісту фінансової звітності в Україні.
Однак тривалий час існували суттєві принципові неузгодження в
частині фінансового та податкового обліку основних засобів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вивчення парадигми категорії основні засоби відбувалося з
часів його офіційного визнання, і в даний час ця проблема не втрачає
свого значення, про що свідчать чисельні публікації зарубіжних та
вітчизняних науковців: Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева,
В.Ф.Палія, М.С.Пушкара та інших.
Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених, слід
відзначити, що окремі питання удосконалення обліку основних засобів в
умовах переходу до міжнародних стандартів якості інформації
потребують подальшого науково-практичного дослідження та уточнення.
Все це свідчить про необхідність всебічного вивчення і вирішення
окресленої проблеми дослідження.
Цілі статті. Метою статті є дослідження основних методологічних
аспектів обліку основних засобів.
Для досягнення поставленої мети завданням дослідження є
проведення теоретичного узагальнення основних організаційних та
методологічних аспектів визнання, оцінки, класифікації основних засобів,
а також підходів до визнання подальших витрат щодо основних засобів у
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бухгалтерському та податковому обліку та визначення напрямів їх
зближення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Методологічні
засади бухгалтерського обліку та розкриття у фінансовій звітності
інформації щодо основних засобів регламентується П(С)БО 7 «Основні
засоби», затвердженого Наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92
зі змінами та доповненнями. Податковий облік основних засобів
здійснюється у відповідності з Податковим кодексом України,
затвердженим Наказом від 2 грудня 2010 р. № 2755–VI.
Протягом багатьох років питання сутності основних засобів та їх
ролі в інноваційному розвитку підприємницької діяльності не втрачає
своєї актуальності.
Серед науковців тривалий час відбувалися дискусії щодо
застосування терміна «основні фонди» до засобів праці. Введення
Податкового кодексу зняло ці питання і засоби праці стали існувати як
економічна категорія «основні засоби», що узгодило існуючі розбіжності у
понятійному апараті.
Згідно з Податковим кодексом України основні засоби - це
матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у
користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування,
бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не
перевищує 2500 грн, невиробничих основних засобів і нематеріальних
активів), що призначаються платником податку для використання у
господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500
грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом
та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати
введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл,
якщо він довший за рік).
П(С) БО 7 «Основні засоби» визначає, що основні засоби – це
матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у
процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних функцій, очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він
довший за рік).
Отже, податкове законодавство, на відміну від П(С)БО 7 «Основні
засоби» встановлює вартісні критерії приналежності об’єктів до основних
засобів.
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П(С) БО 7 «Основні засоби» визначає, що придбані (створені)
основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною
вартістю, якою є історична (фактична) собівартість необоротних активів у
сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених
(переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.
Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів.
Первісна вартість об’єкта основних засобів складається з таких
витрат:
суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за
виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що
здійснюються в зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт
основних засобів;
суми ввізного мита;
суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням)
основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);
витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження
основних засобів;
інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних
засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою
метою.
Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних
засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок
запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до
собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 «Фінансові
витрати»).
Таким чином, порядок формування первісної вартості об’єкта
основних засобів у податковому обліку не має розбіжностей з фінансовим
обліком.
У податковому обліку, що уточнюється п.146.6, у разі здійснення
витрат на самостійне виготовлення основних засобів для власних
виробничих потреб вартість об’єкта основних засобів, яка амортизується,
збільшується на суму всіх здійснених виробничих витрат, що пов’язані з їх
виготовленням та введенням в експлуатацію, а також витрат на
виготовлення таких основних засобів, без урахування сплаченого податку
на додану вартість (якщо платник є платником податку на додану
вартість).
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Крім того, за податковими нормами (п.146.11), первісна вартість
основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із ремонтом та
поліпшенням об’єктів основних засобів (модернізація, модифікація,
добудова, дообладнання, реконструкція), що призводить до зростання
майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання
об’єктів у сумі, що перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп
основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного
податкового року з віднесенням суми поліпшення на об’єкт основного
засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення.
Сума витрат, що пов’язана з ремонтом та поліпшенням об’єктів
основних засобів, у тому числі орендованих, у розмірі, що не перевищує
10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок
звітного року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в
якому такі ремонт та поліпшення були здійснені.
Тобто податковий облік не розмежовує поняття ремонту (витрати,
що не змінюють суми первісно очікуваних вигід від використання об’єкта)
та поняття поліпшення основних засобів (модернізація, модифікація,
добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до
збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від
використання об’єкта.
Визначається лише, що витрати, які понесено в межах 10% сукупної
балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, –
це витрати періоду і вини не впливають на зміну первісної вартості
відповідного об’єкта, щодо якого вони понесені, а витрати понад
10-відсоткову відсоткову межу є такими, що включаються до первісної
вартості відповідного об’єкта.
У фінансовому обліку, на відміну від податкового, підприємство
самостійно визначає, чи відбувається збільшення первісно очікуваних
майбутніх економічних вигід від використання об’єкта, і залежно від
цього включає відповідні витрати або до витрат звітного періоду, або ж
згідно п. 14. П(С)БО 7 збільшує первісну вартість основних засобів на
суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація,
модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що
призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно
очікуваних від використання об’єкта.
В той же час, Наказом МФУ «Про затвердження Змін до деяких
положень (стандартів) бухгалтерського обліку» від 18.03.2011 р. № 372 до
П(С)БО 7 внесено уточнення, що первісна (переоцінена) вартість
основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов’язаних з
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поліпшенням та ремонтом об’єкта, визначену у порядку, встановленому
податковим законодавством.
Залишкова вартість основних засобів зменшується у зв’язку з
частковою ліквідацією об’єкта основних засобів.
При введенні в дію Податкового кодексу з 01 квітня 2011 р.
передбачено пооб’єктний облік основних засобів у межах 16 груп та
визначено мінімально припустимі терміни корисного використання
основних засобів від 2 до 20 років залежно від групи, до якої належить
відповідний об’єкт основних засобів.
Так, в податковому обліку, облік основних засобів здійснюється за
такими групами основних засобів:
група 1 – земельні ділянки (не підлягає амортизації);
група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з
будівництвом (15 років);
група 3 – будівлі (20 років), споруди (15 років), передавальні
пристрої (10 років);
група 4 – машини та обладнання (5 років), з них: електроннообчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення
інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації,
пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на
придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються
нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори,
маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та
засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому
числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 грн (2
роки);
група 5 – транспортні засоби (5 років);
група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі) (4 роки);
група 7 – тварини (6 років);
група 8 – багаторічні насадження (10 років);
група 9 – інші основні засоби (12 років);
група 10 – бібліотечні фонди (не встановлено);
група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи (не
встановлено);
група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди (5 років);
група 13 – природні ресурси (не підлягає амортизації);
група 14 – інвентарна тара (6 років);
група 15 – предмети прокату (5 років);
група 16 – довгострокові біологічні активи (7 років).
Земельні ділянки та природні ресурси не підлягають амортизації.
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П(С)БО 7 «Основні засоби» (п. 5) встановлено, що для цілей
бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами
(виділено 9 груп) основних засобів:
1. Земельні ділянки.
2. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з
будівництвом.
3. Будівлі, споруди та передавальні пристрої.
4. Машини та обладнання.
5. Транспортні засоби.
6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
7. Тварини.
8. Багаторічні насадження.
9. Інші основні засоби.
10. Та 7 груп інших необоротних матеріальних активів:
11. Бібліотечні фонди.
12. Малоцінні необоротні матеріальні активи.
13. Тимчасові (нетитульні) споруди.
14. Природні ресурси.
15. Інвентарна тара.
16. Предмети прокату.
17. Інші необоротні матеріальні активи.
Отже, у бухгалтерському обліку будівлі, споруди та передавальні
пристрої обліковуються у складі однієї групи, а у податковому обліку
виділяються у складі групи 3 окремі підгрупи для обліку будівель, споруд
та передавальних пристроїв з визначенням для кожної з підгруп різного
мінімально допустимого строку корисного використання, що на нашу
думку є доцільним, так як дійсно, будівля експлуатується значно довше,
ніж передавальний пристрій.
Крім того, П(С)БО 7 «Основні засоби» виділено групу «Інші
необоротні матеріальні активи», на відміну від податкового, де останньою
16 групою є довгострокові біологічні активи.
На нашу думку, П(С)БО 7 «Основні засоби», виділяючи окрему
групу «Інші необоротні матеріальні активи» надає ширші можливості
підприємству щодо ідентифікації приналежності об’єктів до складу інших
необоротних матеріальних активів.
Висновки. Проведений аналіз бухгалтерської та податкової
концепції обліку основних засобів дозволив встановити їх суттєве
зближення.
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Введення Податкового кодексу узгодило розбіжності у понятійному
апараті засобів праці і визнало категорію «основні засоби» єдиною, що
застосовується.
Податкове законодавство, на відміну від бухгалтерської концепції,
визначає вартісні критерії приналежності об’єкта до основних засобів.
У бухгалтерському обліку виділено 16 груп основних засобів та
інших необоротних матеріальних активів, у податковому – також 16 та
визначено мінімально припустимі терміни корисного використання
основних засобів від 2 до 20 років залежно від групи, до якої належить
відповідний об’єкт основних засобів, проте у складі груп є відмінності: у
податковому виділено групу довгострокові біологічні активи, яка відсутня
у класифікації за П(С)БО 7, а у бухгалтерському є відсутня у податковому
обліку група Інші необоротні матеріальні активи.
Діюча податкова концепція передбачає ведення обліку основних
засобів з метою нарахування амортизації за кожним окремим об’єктом
основних засобів, на відміну від попереднього загально групового варіанта
нарахування амортизації, що діяв.
Такі групи, як земельні ділянки та природні ресурси, не підлягають
амортизації ні у бухгалтерському, ні у податковому обліку.
У фінансовому обліку, на відміну від податкового, в якому
критерієм виступає 10-відсоткова межа понесених витрат, підприємство
самостійно визначає, чи відбувається збільшення первісно очікуваних
майбутніх економічних вигід від використання об’єкта, і залежно від
цього включає відповідні витрати або до витрат звітного періоду, або ж
збільшує первісну вартість основних засобів на суму витрат, пов’язаних з
поліпшенням об’єкта.
В цілому, у бухгалтерській і податковій концепціях амортизації
відбулося значне зближення.
Такий підхід дає забезпечує можливість здійснювати державі
регулювання амортизаційної, а відповідно, й інноваційної та податкової
політики підприємств.
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З ПЕРЕРОБКИ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ
У статті розглянуто особливості здійснення операцій з давальницькою сировиною та
їх вплив на вибір методу обліку виробничих витрат, понесених переробником такої
сировини. Також надано рекомендації щодо удосконалення порядку облікового
відображення робіт з переробки давальницької сировини.
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been given.
Key words: transactions with give-and-take inventories, a client, a processor, operations
with processing of give-and-take inventories.

Иваненко В.О.
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАБОТ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ
В статье рассмотрены особенности осуществления операций с давальческим сырьем
и их влияние на выбор метода учета производственных расходов, понесенных
переработчиком такого сырья. Также наданы рекомендации относительно
усовершенствования порядка учетного отображения работ по переработке давальческого
сырья.
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важливими науковими та практичними завданнями. Сучасні ринкові
умови господарювання зумовлюють необхідність пошуку альтернативних
способів управління та здійснення господарської діяльності. Так,
відсутність оборотних коштів, необхідних для придбання сировини, та
дефіцит власної сировини за наявності потужного виробничого комплексу
спонукають підприємства до залучення на давальницьких умовах
матеріальних ресурсів, що належать резидентам та нерезидентам України.
Крім того, використання давальницьких схем сприяє працевлаштуванню
незавантаженого виробничого персоналу, підвищенню конкурентоспроможності української продукції за рахунок використання провідних
світових брендів, залученню додаткових інвестицій на розвиток економіки
тощо.
Складність здійснення давальницьких операцій (зумовлена
порядком визнання права власності на передану сировину і вироблену з
неї продукцію, недоліками в законодавчому регулюванні, наявністю
різних шляхів реалізації виробленої продукції та способів розрахунку за
переробку сировини) безпосередньо впливає на порядок організації та
ведення бухгалтерського обліку всіх учасників таких операцій. Зокрема,
фактичний виробник продукції (переробник давальницької сировини) не
обліковує на своєму балансі ні вартості сировини, переробку якої він
здійснює, ні вартості виготовленої з неї продукції, а лише вартість
здійснених ним робіт з переробки такої сировини. Оскільки останнім
часом вітчизняні підприємства, як правило, виступають виконавцями в
давальницьких угодах з іноземними замовниками, то потребує наукового
обґрунтування та удосконалення низка питань щодо бухгалтерського
обліку саме процесу переробки давальницької сировини для прийняття
управлінських рішень щодо ефективності здійснення виробництва
продукції на давальницьких умовах.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми обліку операцій з переробки давальницької
сировини висвітлювались в наукових працях Бутинця Ф.Ф., Ковальова Д.,
Михалевич С.Г., та інших. Проте, потребує дослідження системного
підходу стосовно впливу особливостей давальницьких операцій на
методику бухгалтерського обліку виконаних робіт з переробки
давальницької сировини.
Цілі статті. Метою дослідження є визначення впливу особливостей
давальницьких операцій на методику бухгалтерського обліку виконаних
робіт з переробки давальницької сировини для визначення напрямів
удосконалення порядку облікового відображення таких операцій.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
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обґрунтуванням отриманих наукових результатів. При здійсненні
виробництва продукції на давальницьких умовах одне підприємство
(замовник) закуповує товарно-матеріальні цінності (сировину, матеріали,
напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії) і передає їх іншому
підприємству (переробнику, виконавцю) для виготовлення за винагороду
певного виду продукції шляхом переробки (обробки, збагачення чи
використання) переданої сировини (незалежно від кількості замовників та
виконавців, а також кількості операцій з переробки цієї сировини) з
подальшим поверненням результатів переробки замовнику (або за його
дорученням іншій особі).
Зазначене безпосередньо впливає на організацію і методику
бухгалтерського обліку як у власника давальницької сировини, так і її
переробника. Зокрема, бухгалтерський облік давальницьких операцій
здійснюється з урахуванням того, що давальницька сировина на кожному
етапі її переробки, а також отримані продукти переробки такої сировини є
власністю замовника, і відображаються на його балансі. Тому формування
собівартості виготовленої на давальницьких умовах продукції (основної,
супутньої), а також відходів, здійснюється не безпосереднім виробником
продукції (переробником), а замовником, який, відповідно, відображає
вартість результатів переробки давальницької сировини на рахунках
бухгалтерського обліку та у звітності. Тобто переробник обліковує лише
вартість здійснених ним робіт з переробки давальницької сировини, а саму
сировину і виготовлену з неї продукцію відображає на позабалансовому
рахунку як «активи на відповідальному зберіганні».
Процес виробництва продукції з давальницької сировини шляхом її
переробки є предметом діяльності підприємства-виконавця (переробника).
Відповідно до п. 1 ст. 332 Цивільного кодексу України переробкою
є використання однієї речі (матеріалу), в результаті чого створюється нова
річ [12]. При цьому, переробка давальницької сировини є роботою, а не
послугами з переробки (послуги – це діяльність суб’єктів, яка не набуває
матеріально-речової форми. Специфіка послуг як продукції полягає в
тому, що послуги не накопичуються, не транспортуються, не існують
окремо від виробників, тобто вони споживаються, в основному, в
момент їх надання [10, с. 297]) (як зазначається більшістю дослідників),
оскільки передбачає здійснення виконавцем діяльності, що має
матеріальний результат – готову продукцію.
Після завершення виробництва визначається фактична собівартість
виконаних робіт з переробки давальницької сировини з урахуванням
понесених переробником витрат на приймання, зберігання, перевезення та
переробку такої сировини і виготовленої з неї продукції.
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Вихідні дані для обчислення собівартості продукції отримують на
основі використання різних методів обліку витрат. При цьому, під
методом обліку витрат розуміють: сукупність прийомів організації
документування і облікового відображення виробничих витрат, які
дозволяють визначити фактичну собівартість продукції та подають
необхідну інформацію для контролю над процесом формування
собівартості продукції [1]; сукупність способів аналітичного обліку витрат
на виробництво за калькуляційними об’єктами і прийомами розрахунку
собівартості калькуляційних одиниць [2, с. 110]; дослідження витрат
виробництва і реалізації продукції і контролем витрат, визначенням
собівартості виробів і робіт [4, с. 30]; сукупність способів і прийомів, за
допомогою яких в бухгалтерському обліку відображають витрати і процес
формування собівартості продукції [11, с. 10]; визначення складу та
розмірів витрат по окремій продукції, видах, групах виробів, переділах,
замовленнях, роботах, послугах [8].
Крім методів обліку, розрізняють також методи калькулювання, які
представляють собою сукупність способів і прийомів, необхідних для
розрахунку собівартості конкретного виду продукції калькулювання [7, с.
48]; сукупність прийомів розподілу витрат за калькуляційними статтями
та віднесення їх до об’єкта калькулювання [2, с. 197].
Промислові підприємства використовують для визначення
собівартості продукції різноманітні методи обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції: нормативний, стандарт-кост, директ-кост,
попередільний, позамовний, попроцесний, АВС-метод та інші.
Методи обліку і калькулювання витрат на виробництво продукції,
виконання робіт, надання послуг визначаються насамперед
технологічними й організаційними особливостями виробництва і мають
відображати процес формування витрат в його конкретних умовах для
забезпечення обчислення собівартості продукції (робіт, послуг) та
покращення ефективності управління виробництвом.
З огляду на специфіку здійснення операцій на давальницьких
умовах для обліку витрат, понесених на виконання робіт з переробки
давальницької сировини, доцільно використовувати позамовний метод
обліку витрат, який застосовується, коли продукція виготовляється
окремими партіями або серіями, або коли вона виготовляється відповідно
до технічних умов замовника.
Особливості позамовного методу калькулювання собівартості
полягають в наступному: акумулювання даних про всі понесені витрати і
віднесення їх на окремі види робіт або партії готової продукції;
акумулювання витрат по кожній завершеній партії, а не за проміжок часу
[9, с. 25].
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При здійсненні давальницьких операцій об’єктами обліку витрат та
калькулювання у переробника за даним методом є окреме замовлення, що
відкривається на один чи декілька видів однорідних робіт з переробки
давальницької сировини. Усі прямі витрати обліковуються за окремими
замовленнями в розрізі цехів і встановлених статей калькулювання на
основі первинних документів, а непрямі розподіляються на кожне
замовлення за затвердженою базою розподілу.
На кожне замовлення з переробки давальницької сировини в
бухгалтерії відкривається карточка аналітичного обліку виробничих
витрат, понесених на виконання конкретного замовлення протягом всього
строку його виконання, яка є основним обліковим регістром при
позамовному методі. Форма такої карточки розробляється підприємством
самостійно залежно від особливостей здійснюваної діяльності,
технологічного процесу, організації виробництва тощо і повинна містити
інформацію про замовника, строк виконання замовлення, цехи,
найменування, кількість та ціну давальницької сировини, що перебуває у
переробці, види робіт за НПП і КВЕД (для формування показників
статистичної звітності), види прямих витрат понесених у цехах на
виконання робіт за окремими статтями калькуляції, планову або
нормативну собівартість у розрізі калькуляційних статей, ціну робіт тощо.
Витрачання на виробництво давальницької сировини визначають з
урахуванням усадки, витяжки, розширення, втрат, відходів тощо,
передбачених договором на переробку матеріалів, технічними умовами та
іншими документами, які нормують випуск готових виробів [6, с. 9].
Протягом терміна виконання замовлення з переробки давальницької
сировини понесені витрати обліковуються як незавершене виробництво.
Після виконання замовлення зазначена картка закривається і
підсумовуються всі витрати, понесені на його виконання (вартість
переробленої давальницької сировини і, відповідно, отримані зворотні
відходи до розрахунку не приймаються), які становлять фактичну
собівартість виконаних робіт.
Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку [3] облік витрат на переробку або доробку
давальницької сировини здійснюється на рахунках обліку витрат на
виробництво (за винятком вартості давальницької сировини замовника.),
тобто собівартість виконаних робіт з переробки такої сировини
формується на рахунку 23 «Виробництво» і включає вартість
використаних власних матеріалів (якщо такі споживались в процесі
виробництва), витрати на оплату праці, відрахування до фондів
соціального страхування, амортизаційні відрахування і загальновиробничі
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витрати.
При цьому, для побудови системи аналітичного обліку виробничих
витрат на рахунку 23 необхідно враховувати, що здебільшого
підприємства-виконавці поряд з переробкою давальницької сировини
здійснюють виробництво продукції з власної сировини. Тому вважаємо за
необхідне для ведення обліку виробничих витрат на таких підприємствах
передбачити наступні аналітичні розрізи облікової інформації (рис. 1).

23 ―Виробництво‖

231 ―Виробництво
продукції‖

232.1 ―Роботи з
власної сировини‖

232 “Виконання робіт”

232.2 “Роботи з
переробки
давальницької
сировини”

233 ―Надання послуг‖

Рис. 1. Запропоновані напрями аналітичного обліку процесу
виробництва у підприємства-переробника давальницької сировини
До зазначених рахунків можуть відкриватись аналітичні рахунки в
наступних розрізах: за видами продукції (робіт, послуг); за замовниками;
за центрами і місцями виникнення витрат; за центрами відповідальності;
за процесами; за операціями тощо залежно від особливостей технології
виробництва, структури управління підприємством, технічних параметрів
продукції, типу організації виробництва, ступеня розвитку внутрішніх
госпрозрахункових відносин.
Таким чином, сума витрат, що зібралась на карточці аналітичного
обліку, повинна відповідати даним за рахунком 23 у розрізі даного
замовлення. Тобто сума за кредитовим оборотом зазначеного рахунка і є
фактичною виробничою собівартістю замовлення, яка списується на
рахунок 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг», формуючи
первісну вартість виконаних робіт з переробки давальницької сировини
(рис. 2). При цьому витрати на кінець місяця за незакінченим замовленням
є незавершеним виробництвом.
Крім того, складається окремий документ – калькуляція фактичної
виробничої собівартості виконаних робіт за формою, розробленою
самостійно підприємством і затвердженою в наказі про його облікову
політику.
Також в обліковій політиці підприємства-переробника, виходячи з
особливостей технологічного процесу переробки сировини, обов’язково
повинен бути затверджений метод визначення прямих витрат. При цьому
варіанти обліку і формування прямих витрат залежать від специфіки
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діяльності підприємства і зберігання давальницької сировини.
Заробітна плата робітників
Витрати на утримання і
експлуатацію устаткування
Використані власні
матеріальні ресурси
Загальновиробничі витрати

Замовлення 1

66

232.2 “Роботи
з переробки
давальницької
сировини”

65

Замовлення 2
Замовлення 3

Собівартість
виконаних
робіт з
переробки
давальницької
сировини
903

13
20, 22, 25, 26,
37, 68
91

змінні та розподілені
постійні витрати

нерозподілені
постійні витрати

Рис. 2. Схема позамовного методу обліку витрат, понесених на
виконання робіт з переробки давальницької сировини
Зокрема, якщо виробництво власної продукції і переробка
давальницької сировини здійснюються на різних виробничих лініях або по
черзі на одній, а також власна і давальницька сировина мають окремі
місця зберігання, то тоді переробнику доцільно застосовувати метод
визначення прямих витрат по фактичному спостереженню, за яким сума
матеріальних витрат розподіляється за фактом використання ресурсів за
кожним видом робіт, а суми амортизації основних засобів і витрати на
оплату праці, соціальне забезпечення визначаються залежно від часу
використання відповідних ресурсів за кожним видом робіт.
Проте досить часто на практиці зазначені умови зберігання
сировини і виробництва продукції неможливі, тому прямі витрати на
переробку давальницької сировини необхідно визначати шляхом
розрахунку відповідних коефіцієнтів.
Зокрема, пропонуємо здійснювати розподіл відповідних прямих
витрат пропорційно кількості витраченої у виробництві сировини за
наступною формулою:
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ПВі ( ДС )

ДС
ДС ВС

n

ПВі ,

(1)

і 1

де ПВі (ДС) – сума понесених прямих витрат і-го виду (наприклад, оплата
праці, амортизація) на переробку давальницької сировини;
ДС – кількість переробленої давальницької сировини;
ВС – кількість переробленої власної сировини для виробництва власної
продукції;
∑ ПВі – загальна сума понесених прямих витрат і-го виду на переробку
давальницької сировини і виробництво власної продукції.
Непрямі витрати розподіляються відповідно до затвердженої в
обліковій політиці підприємства бази розподілу. При цьому, вважаємо за
доцільне за таку базу розподілу приймати частку використаної
давальницької сировини.
Передача виготовленої продукції замовнику відображається в
обліку в момент підписання акта виконаних робіт, а саме по дебету
субрахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і по кредиту
субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» з відповідним
списанням суми понесених витрат з кредиту субрахунку 232.2 «Роботи з
переробки давальницької сировини» в дебет субрахунка 903 «Собівартість
реалізованих робіт і послуг».
У разі розрахунку замовника сировиною чи готовою продукцією
відбувається обмін запасів на роботи і операція набуває форми бартерної
угоди з усіма особливостями, що впливають на організацію і ведення
бухгалтерського обліку.
Якщо первинна реєстрація господарських операцій за допомогою
документів і послідуюче групування їх на рахунках дає можливість
кожного дня контролювати розвиток господарської діяльності на окремих
ділянках роботи підприємства та використання його матеріальних засобів
у відповідності з установленими нормами, то звітність дає узагальнені
відомості за підсумками та результатами господарської та фінансової
діяльності по підприємству в цілому, його окремих ділянок, галузей за
відповідний плановий період: місяць, квартал, рік [5, с. 5]. Відповідно, у
кінці звітного періоду дані бухгалтерського обліку щодо операцій з
виробництва промислової продукції, у тому числі з давальницької
сировини, згруповані на бухгалтерських рахунках, узагальнюються у
показниках звітності.
У фінансовій звітності підприємства-переробника інформація щодо
операцій з давальницькою сировиною відокремлено не відображається.
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Зокрема, у формі № 1 «Баланс» містяться дані щодо незавершених робіт з
переробки давальницької сировини в частині рядка 120 «Незавершене
виробництво»; у формі № 2 «Звіт про фінансові результати» – щодо
отриманих доходів і понесених витрат з виконання робіт з переробки
давальницької сировини в частині рядка 010 «Дохід (виручка) від
реалізації (товарів, робіт, послуг)» і рядка 040 «Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг)», а також у формі № 5 «Примітки до
річної фінансової звітності» – щодо отриманої в переробку давальницької
сировини і продуктів її переробки (не відвантажених замовнику) в частині
рядка 925 «Активи на відповідальному зберіганні‖.
Таким чином, з показників фінансової звітності не видно дійсний
обсяг виробничої діяльності підприємства і залежність від зовнішніх
джерел надходження матеріальних ресурсів для виробництва продукції.
З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне для підприємств, які
виконують роботи з переробки давальницької сировини, передбачити
вписувані рядки у Звіті про фінансові результати, зокрема: 036 «Чистий
дохід від реалізації робіт з переробки давальницької сировини» та 045
«Собівартість реалізації робіт з переробки давальницької сировини», а
також у Примітках до річної фінансової звітності – ряд. 926 «Товарноматеріальні цінності за давальницькими операціями», що сприятиме
підвищенню рівня відкритості звітності з метою забезпечення
привабливості таких підприємств для потенційних замовників та
інвесторів.
Висновки. Оскільки давальницька сировина на всіх етапах її
обробки та продукція, вироблена з неї, є власністю замовника, то
підприємство-переробник калькулює лише вартість виконаних робіт з
переробки такої сировини. Тому для достовірного відображення в
бухгалтерському обліку переробника операцій з давальницькою
сировиною обґрунтовано порядок використання підходів та методів
оцінки для визначення вартості виконаних робіт з її переробки. Крім того,
запропоновано аналітичні рахунки для формування облікової інформації
щодо виробництва продукції з власної та давальницької сировини, а також
напрями удосконалення форм фінансової звітності в частині
давальницьких операцій.
Можливість використання різних способів розрахунку між
замовником і переробником в операціях з давальницькою сировиною має
визначальний вплив на організацію і методику бухгалтерського обліку
таких операцій, що є предметом подальших досліджень.
1. Безруких П.С. Учет и калькулирование себестоимости продукции / П.С.Безруких. – М.:

446

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

Финансы и статистика, 1984. – 320 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: [підручн. для студ. спеціальності
«Облік і аудит» вищ. навч. закл.] / Ф.Ф.Бутинець, Т.В.Давидюк, З.Ф.Канурна,
Н.М.Малюга, Л.В.Чижевська. – [3-тє вид. доп. і перероб.]. – Житомир: ПП «Рута», 2005. –
480 с.
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291 від 30.11.99 р. //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg
=z0893-99
4. Калькулирование себестоимости в промышленности / Под ред. А.Ш. Маргулиса. – М.:
Финансы, 1980. – 288 с.
5. Качала М.В. Фінансова звітність підприємств та організацій за національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: [навч. посібн.] / М.В. Качала. – Х.:
«Рубікон», 2000. – 224 с.
6. Ковальов Д. Операції з давальницькою сировиною в Україні / Д. Ковальов // Все про
бухгалтерський облік. – 2005. – № 39 (1072). – С. 7–13.
7. Линник В.Г. Калькуляция себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий /
В.Г.Линник. – К.: Вища школа, 1986. – 175 с.
8. Литвин Ю.Я. Прогресивні методи обліку витрат на виробництво (вітчизняні і зарубіжні) /
Ю.Я.Литвин, В.М.Олійник. – Тернопіль: Збруч, 1995. – 219 с.
9. Сафохина М.А. Современные подходы к определению себестоимости продукции /
М.А.Сафохина // Аудит и финансовый анализ. – 2006. – № 2. – С. 22–28.
10. Статистичний щорічник України за 2009 рік. – К., 2010. – 568 с.
11. Сук Л. Калькуляція в бухгалтерському обліку / Л.Сук, П.Сук // Бухгалтерія в сільському
господарстві. – 2003. – № 4. – С. 2–4.
12. Цивільний кодекс від 16 січня 2003 р. №435-IV // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15

УДК 336.279
Івахненков С.В., д.е.н., професор,
Кравченко О.М., економіст
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
ІНТЕГРАЛЬНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА КОНТРОЛЮ
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У статті здійснений науковий аналіз ефективності застосування відомих моделей
аналізу фінансового стану та діагностики банкрутства підприємств в умовах України під час
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Ключові слова: банкрутство, діагностика банкрутства, моделі фінансових
коефіцієнтів.

Івахненков С.В., Кравченко О.М

447

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

Ivahnenkov S., Kravchenko O.
INTEGRAL METHOD DIAGNOSIS AND CONTROL
OF FINANCIAL CONDITION BUSINESS
The efficiency analysis of the known models of financial analysis and diagnosis of
bankruptcy in Ukraine during the crisis is made in the article. The relative accuracy of a number of
famous models that predict the bankruptcy state is shown based on the national data.
Key words: bankruptcy, bankruptcy diagnostics, models of financial ratios.

Ивахненков С.В., Кравченко Е.Н.
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье осуществлен научный анализ эффективности применения известных
моделей анализа финансового состояния и диагностики банкротства предприятий в
условиях Украины во время кризиса. Выяснено относительную точность ряда
общеизвестных моделей прогнозирования ситуации с банкротством на примере
отечественных данных.
Ключевые слова: банкротство, диагностика банкротства, модели финансовых
коэффициентов.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Економічна
нестабільність країни не дає ефективно розвиватися підприємницькій
діяльності, заважає формуванню малого та середнього бізнесу, що, в свою
чергу, негативно впливає на стабільність економіки.
Під час економічної кризи важливо мати надійні способи
діагностування банкрутства підприємств. Це необхідно для вчасної
допомоги підприємствам – потенційним банкрутам та, у такий спосіб,
недопущення стагнації економіки.
Від адекватності, комплексності та професійності проведеного
аналізу фінансового стану підприємства залежать рішення, що будуть
прийняті його керівництвом. Тому важливим є інтегральний характер
діагностики, за якого аналіз фінансового стану буде комплексним та
представить поточну та можливу майбутню ситуацію фірми адекватно та
компетентно.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Поняття фінансового стану розвивалося із розвитком
суспільних відносин, збільшенням впливу інформації на фінансовий стан,
появою нових методів отримання коштів тощо.
Можна погодитися з визначенням О.С. Філімоненкова та Д.І. Деми
[4, с. 16], в тому, що фінансовий стан – це здатність підприємства
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своєчасно погашати свої боргові зобов’язання перед ланками фінансовокредитної системи, постачальниками, своїми працівниками.
В англомовній літературі немає еквівалента вітчизняному поняттю
«фінансовий стан підприємства». Однак існує подібне поняття
фінансового здоров’я, яке використовується як для компаній, так і для
фізичних осіб. Фінансове здоров’я – це ефективне володіння своїми
фінансовими ресурсами та своєчасна оплата боргів [6, c. 4].
Слово «діагностика» походить від слова «діагноз», у перекладі з
грецької означає «розпізнавання, визначення». Діагностика фінансова –
вид аналізу, за допомогою якого визначають найважливіші фінансові
показники, що дають уявлення про фінансовий стан підприємства, його
прибутки та збитки, зміни в структурі активів і пасивів, а також у
розрахунках із дебіторами та кредиторами [1, с. 20]. Фінансовий контроль
– процес перевірки фінансової діяльності підприємства, своєчасне
виявлення відхилень і прийняття оперативних управлінських рішень, що
забезпечать їх нейтралізацію [5, с. 4].
З іншого боку, фінансова енциклопедія, видана Springer у
Великобританії за редакцією Ченг-Фі Лі та Еліс С. Лі, не містить ані
терміна «діагностика», ані «фінансовий контроль» [9].
На стабільність фінансового стану підприємств впливають зовнішні
та внутрішні чинники. До зовнішніх належать: корумпованість влади,
політичні проблеми і їх вплив на економіку країни, податковий тягар,
швидкість оформлення довідок, міжнародна конкуренція, кредитний
механізм, нестабільність економіки, платоспроможності попиту,
демографічні проблеми, рівень освіченості працівників, рівень
соціального забезпечення, нерозвинутість фондового ринку України тощо.
До внутрішніх належать: взаємозв’язки співробітників, ділові зв’язки
керівництва, співвідношення власного та залученого капіталу,
необоротних та оборотних активів, зношеність основних засобів,
ефективність використання фінансових ресурсів, відсутність договірної
дисципліни та ін.
Через названі та інші причини банкрутство може статися з будьяким підприємством, тому зарубіжні компанії та інвестори витрачають
великі кошти на винайдення найефективніших способів діагностування
банкрутства підприємства.
Родоначальником діагностування банкрутства фірм називають як
В.Бівера – з його працею, опублікованою у 1966 році [8], в якій
використовується однофакторний аналіз, так і Е. Альтмана, який першим
використав багатофакторний аналіз банкрутства [7]. Його модель
базується на 5-ти фінансових коефіцієнтах. З того часу різні дослідники
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використовують ідею Альтмана з набором фінансових коефіцієнтів для
різних за величиною та спеціалізацією компаній в різних країнах.
Українські та закордонні автори пропонують фінансовий аналіз для
комплексної діагностики та контролю фінансового стану підприємства,
однак залишається питання: чи можна на підставі реальних даних
українських підприємств здійснити перевірку ефективності існуючих
моделей?
Цілі статті. Основною метою статті є розкриття адекватності
моделей аналізу банкрутства підприємств різних авторів на основі даних
українських підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Безпосередній
вплив на фінансовий стан підприємства мають показники: стану активів –
досліджуються придатність, знос, надходження і вибуття основних
засобів, зміни активів та джерел їх формування в динаміці і структурі,
координація між окремими елементами активів, рівень сумнівних боргів;
платоспроможності – вивчення рівня платоспроможності та забезпечення
розрахунків за зобов’язаннями; фінансової стійкості – показує
ефективність структури фінансових ресурсів, достатність та збалансовану
зміну власного капіталу. Також досліджується ділова активність –
показники зміни чистого доходу, оборотності активів, продуктивності
праці, доданої вартості; ефективність господарської діяльності –
ефективність поточної діяльності підприємства щодо рівня його
прибутковості; ринкова активність – оцінка інвестиційної привабливості
підприємства та зміна його економічної привабливості
В дослідженні були використані данні компаній, акції яких були
розміщені на ПФТС в період з 2003 р. до 2008 р. Всього до списку
увійшло 365 компаній і було оброблено 1419 звітів. Особливість
проведеного аналізу полягає у співвідношенні даних з капіталізацією (714)
і без (706). Це дало можливість порівняти ефективність використання
формули з капіталізацією. 714 звітів – це 170 компаній, акції яких
знаходились в котирувальному списку ПФТС не один рік. Компанія
ставала банкрутом тільки один раз, у всіх інших звітах вона фігурує як небанкрут. Решта звітів компаній були проаналізовані Z’ формулою
Альтмана для приватних компаній. Хоча ця формула передбачає
відсутність акціонерного капіталу як такого, вона одночасно переоцінює
вагу кожної змінної у формулі і не використовує ринкову вартість фірми,
чим є більш адекватною для оцінки українських компаній.
Інформацію можна інтерпретувати за допомогою двох підходів: 1)
скільки серед визначених формулою підприємств-банкрутів було
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справжніх банкрутів і 2) скільки підприємств-банкрутів було визначено
формулою як підприємства-банкрути. На точність першого підходу
впливає початкове співвідношення підприємств банкрутів і не-банкрутів, і
чим воно менш збалансоване, тим менш корисні відповідні результати. На
другий підхід співвідношення практично не впливає, головним стає сама
спроможність формули правильно продіагностувати підприємство. Тому
оптимальним є другий підхід.
Використання моделей Альтмана показало, що точність Z’ моделі
більша за точність Z–моделі, і це при тому, що в обох випадках
діагностувалися підприємства з акціонерним капіталом і кількості
комплектів звітності в кожній групі були порівнюваними (706 із 714). Це
свідчить про те, що моделі Альтмана не підходять для українського ринку,
коефіцієнти потрібно адаптувати.
Серед 30 звітів компаній-банкрутів модель Спрінгейта [10]
правильно визначила 11 (точність визначення підприємств-банкрутів
становить 36,7%). Серед 1389 компаній-не-банкрутів ця формула 158
назвала банкрутами, і точність діагностування компаній – не-банкрутів
становить лише 88,6%. Загальна точність даної моделі склала 87,5%.
Модель Спрінгейта краще діагностує не-банкрутів, проте програє
моделям Альтмана в діагностуванні підприємств- банкрутів, але загальна
точність моделі Спрінгейта більша за точність моделей Альтмана.
Для аналізу моделі Тафлера [11] та моделі російських вчених
Сайфуліна і Кадикова [2] використовувались ті ж дані (1419 звіт), що й
для аналізу за моделлю Спрінгейта. Модель Таффлера показла наступні
результати: серед 30 банкрутів модель правильно визначила 19, відповідно
точність діагностування банкрутів складає 63,3%, а точність діагностики
не-банкрутів складає 11,4%. Загальна точність склала лише 12,5%.
Модель Сайфуліна-Кадикова надала ідентичні результати, хоча
формули та коефіцієнти при змінних відрізняються.
Для розрахунку за моделлю О.О. Терещенка [3] всі дані були
розділені відповідно до визначених галузей. Так, група підприємств
харчової промисловості складається з 153 підприємств, серед яких 1
банкрут. Модель неправильно визначила підприємство-банкрут, тобто
точність діагностування банкрутів склала 0%. Серед 152 здорових
підприємств формула правильно визначила 147, що склало 96,7%.
Орієнтуватися на загальну точність через відсутність хоча б двох
банкрутів у групі вважаємо недоцільним, однак загальна точність складає
96,1%.
Група підприємств обробної галузі промисловості складається з 355
звітів, серед яких є 13 банкрутів і 342 здорові підприємства. Модель
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Терещенка для галузей обробної промисловості 9 із 13 підприємств
банкрутів визначила неправильно, точність склала 30,8%, а для здорових
підприємств 79,5% (272 із 342 правильно). Загальна точність складає
77,7%.
Група підприємств видобувної промисловості складає 643 звіти: 13
банкрутів, 630 не-банкрутів. Точність для банкрутів складає 53,8% (7 із 13
правильно), для здорових підприємств 65,1% (410 із 630 правильно), а
загальна точність 64,5%. Загальна точність у даній групі є адекватною
оцінкою моделі для видобувної промисловості, оскільки в ній наявна
достатня кількість підприємств банкрутів і не-банкрутів.
Група будівельних підприємств складається із 63 підприємств, в
якій присутні 2 банкрути. Формула обох визначила як не-банкрутів, і
точність складає 0%, а для здорових підприємств 90,2% (55 із 61
правильно). Загальна точність складає 87,3%.
В групі оптової та роздрібної торгівлі банкрути відсутні, а кількість
підприємств не-банкрутів складає 73, серед яких 70 було визначено
правильно, і точність діагностування підприємств-не-банкрутів складає
94,5%. Загальна точність дорівнює 95,9%, проте цей показник є
неадекватним, оскільки в групі відсутні підприємства-банкрути.
Група транспортної галузі складається виключно зі здорових
підприємств. Формула правильно визначила всі, точність склала 100%,
загальна точність також. Не можна стверджувати, що модель для
транспортної галузі є надзвичайно ефективною, оскільки не було
продіагностовано жодного проблемного підприємства, однак точність
діагностики здорових підприємств вражає.
Група підприємств, які займаються іншими видами діяльності,
складається з 86 звітів, серед яких 1 банкрут. Точність для банкрутів
склала 100%, а для не-банкрутів 91,8% (78 з 85 правильно). Загальна
точність складає 91,9%, однак ці результати потребують подальшого
дослідження, оскільки кількість підприємств банкрутів у цій групі є
недостатньою.
Найкраще діагностує підприємства-банкрути метод Z-модель
Альтмана, на другому місці – Таффлер та Сайфулін. Найкраще визначає
здорові підприємства модель Спрінгейта (рис. 1). Проте з тестування не
можна зробити висновок, що результати традиційної моделі Альтмана так
відрізняються від задекларованої точності лише через рівень розвитку
фондового ринку.
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Рис. 1. Порівняльні результати використаних моделей
Точність в групах, де була присутня достатня кількість підприємствбанкрутів, складає 30,8% (банкрути), 79,5% (не-банкрути) для
підприємств, які займаються обробною промисловістю, а в групі
металургійних підприємств точність склала 53,8% і 65,1% відповідно.
Треба зважати, що група металургійних підприємств, водо- та
енергопостачання є або державними підприємствами, або належать до
великого бізнесу (крім того увійти до котирувального списку ПФТС дуже
важко), а всі підприємства, окрім Укртелекома, які увійшли в список,
належать до цієї галузі. Саме тому важко правильно діагностувати такі
підприємства, які, з одного боку, вже давно були б банкрутами, якби не
державна підтримка, з іншого – ці підприємства належать до великого
бізнесу, і банкрутство тут маловірогідне, якщо враховувати інтереси
зацікавлених осіб. Всі перераховані причини погіршують точність
діагностування.
В порівняльну діаграму не включалась модель Терещенка, оскільки
відсутність в деяких тестових групах підприємств-банкрутів могла суттєво
вплинути на точність результатів.
Відсутність задекларованої точності в результатах можна пояснити
складністю ведення підприємницької діяльності, саме тому так важко
створити модель, яка б вдало діагностувала як підприємства-банкрути, так
і здорові підприємства. Як зазначали О.С.Філімоненков та Д.І. Дема,
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«більшість вітчизняних підприємств знаходяться на межі банкрутства» [4,
с. 370]. І якщо, наприклад, для американського ринку стабільність
передбанкрутного стану впродовж багатьох років – це неможливе явище,
то для вітчизняного ринку – це реалії.
Висновки. Результати досліджень в різних країнах показали, що
економіка світу суттєво змінилася за останні 40 років, і для ефективного
аналізу фінансового стану підприємства кожній країні потрібно якщо не
розробляти свої власні моделі, так точно адаптувати розроблені. Отримані
результати суттєво відрізняються від задекларованих авторами. Частково
результати відображають вік моделей, але частково і проблеми економіки.
Дані українських підприємств, акції яких знаходились на ПФТС в період з
2003 до 2008 років, були проаналізовані методами Альтмана, Спрінгейта,
Таффлера, Сайфуліна-Кадикова та Терещенко. Результати показали, що
ані закордонні моделі, ані вітчизняна не можуть ефективно
продіагностувати підприємства з поділом на потенційних банкрутів і небанкрутів. Певні моделі показали кращі результати в діагностиці
банкрутів, але є посередніми в діагностиці здорових підприємств, інші
навпаки. Навіть модель українського вченого проф. О.О. Терещенка не
показала кращих результатів, хоча створювалася для галузей вітчизняної
економіки. Це сигналізує, що українська економіка українських
підприємств перебуває у дивній для світової практики ситуації –
передбанкрутному стані, і не лише під час кризи, а постійно. Загалом, за
таких результатів, моделі діагностики банкрутства підприємств варто
використовувати тільки разом з традиційним аналізом фінансових
показників – рентабельності, ліквідності, фінансової стійкості тощо.
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В статті розглянуто вплив історичної траєкторії розвитку економіки на сучасний
стан економіки. Розроблено концепцію територіальної обумовленості інститутів та
інституцій, згідно з якою вони мають прив’язку до певної території і їх дія обмежена саме
цією територією.
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Ivashchenko M.
HISTORICAL TRAJECTORY NATIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT AND INSTITUTIONAL TRANSFORMATION
The paper considers the impact of the historical trajectory of economic development on the
current state of the economy. The concept of territorial dependence of institutions and institutions
under which they bind to a specific area and their effect is limited in this area.
Key words: historical trajectory of development, territorial dependence institutes
/institutions, institutional transformation.

Иващенко М.В.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В статье рассмотрено влияние исторической траектории развития экономики на
современное состояние экономики. Разработана концепция территориальной
обусловленности институтов и институций, согласно которой они имеют привязку к
определенной территории и их действие ограничено именно этой территорией.
Іващенко М.В.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Якщо розглядати
інституціональну трансформацію економіки, то її сучасний якісний стан
зумовили особливості історичного розвитку національної економічної
системи та економічної поведінки її суб’єктів. Всі етапи розвитку, що
історично проходила українська економіка, наклали певний відбиток на її
теперішній стан. Дійсно, напрям розвитку суспільства залежить від
характеру реально пройденого шляху, при чому суспільство не просто
зберігає саму траєкторію розвитку, що мала місце у минулому, а й корегує
теперішній шлях з урахуванням накопиченого досвіду, переносячи
економічну поведінку в нові умови.
Описуючи цей феномен, різні дослідники дають йому різну оцінку
та назву. Але вони погоджуються в одному: той економічний уклад, що
має місце в Україні та у більшості пострадянський країнах, має мало
спільного з ринком, тому що історично ці економіки не мають схильності
до ринкових відносин, а, відповідно, і економічна поведінка відмінна від
ринкової. Далі розглянемо, як різні дослідники оцінюють історичну
траєкторію розвитку пострадянських країн в економічному контексті.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. О. Бессонова переконує, що історично на території Російської
імперії (куди входила і Україна) склалась роздавальна економіка, при
чому такі характеристики економіки дослідниця простежує з ІХ ст. та
виділяє 3 основних періоди її розвитку: ІХ–кінець ХІІ ст.; ХV–ХІХ ст.; 30
– 90-ті рр. ХХ ст. Між цими періодами мали місце трансформації, які О.
Бессонова відповідно визначила, як квазіфеодалізм (ХІІІ–кінець ХІV ст.),
квазікапіталізм (кінець ХІХ–початок ХХ ст.) та квазіринок (кінець ХХ ст.)
[3, с. 243]. В межах інституціональної теорії роздавальної економіки
стверджується, що у ході природно-історичної еволюції на території
російської держави сформувалась економіка, що саморегулюється,
відмінна від ринкової.
Ще один дослідник, А. Ахієзер, розглядає російську історію як
приклад панування орієнтованої на інверсію ідеології, причому він
говорить про достатньо довгий відрізок часу. На думку дослідника,
розвиток Київської Русі має циклічний характер, що виявляється у
коливаннях між двома полюсами, або, як їх називає автор, дуальними
опозиціями – локалізмом соціальних, економічних та політичних
взаємодій (соборний ідеал) та максимально централізованими взаємодіями
в межах авторитарної держави (авторитарний ідеал) [2, с. 36–45].
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Теорія В. Папави використовує менший історичний зріз – ХХ–
початок ХХІ ст. В ній автор пропонує поділення економічної системи
соціалізму та постсоціалізму на некроекономіку («мертва» частина
економіки, що представлена неконкурентоспроможними підприємствами)
та вітаекономіку («жива» частина економіки, що ефективно працює та
приносить прибутки) [11, с. 24]. На наш погляд, ця теорія не ураховує
перерозподіл фінансових ресурсів з так званої «віта економіки» на користь
некроекономіки та рентоорієнтованих суб’єктів господарювання, що
ставить під сумнів ефективність функціонування цієї частини економіки
та адекватне її визначення.
С. Архієрєєв в своїй теорії досить влучно визначає сучасний стан
економіки як «постсоціалістична економіка трофейного типу», що
виражається у прагненні учасників ринку до захвату крупних трофеїв [1, с.
44]. Причинами виникнення такого феномену дослідник вважає
особливості історичного розвитку постсоціалістичних країн, оскільки
інституціональна підстава склалась в умовах, власне, соціалізму, де
реальний господар власності був відсутнім. Саме з цією обставиною С.
Архієрєєв пов’язує і вади приватизації, коли мова йшла «не про заміну
менш ефективного власника більш ефективним, а про захоплення
безпорадної власності з мінімальними витратами, завдяки чому навіть
саме неефективне її використання може принести прибутки». Дана
трансформація власності відбулася з орієнтацією на звичну економічну
поведінку: отримання ренти.
Наступний підхід принципово відрізняється від пануючої нині в
економічній теорії кваліфікації пост – «соціалістичних» економік як
перехідних від планової економіки до ринкової. Автор цієї теорії
А.Бузгалін, доводить, що соціалізм, який існував в СРСР, був не чим
іншим, як «мутантним», тому і капіталізм, у який трансформується
колишній устрій, не може не бути «мутантним» [5]. На думку А.Бузгаліна,
трансформація може розглядатися виключно як «реверсійний рух із
безвиході мутантного соціалізму не вперед, а назад, до мутантного
капіталізму полупереферійного типу» [5, с. 104]. А. Бузгалін вважає, що
перехідні процеси в суспільстві в силу ряду причин повинні привести до
розвитку та закріплення мутантних форм капіталізму, або гіпертрофовану
економіку: квазіринок [5, с. 111].
Таким чином, питаннями історичної траєкторії розвитку економіки в
різних аспектах цікавляться безліч дослідників, але їх концепції лише
розширюють обрій можливих наукових досліджень з цього питання.
Цілі статті. Метою цієї статті є розкриття історичної заданості як
інституціонального феномену та її впливу на трансформацію української
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економіки.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Отже, економічні
реформи в Україні, як і в усьому СНД, відбуваються в таких умовах, які
викликані розпадом СРСР, порушенням матеріальних, фінансових та
інформаційних зв’язків між окремими господарськими осередками, що
опинились в різних країнах та розділені кордонами. Ці події призвели до
втрати ринків, наслідком чого став спад виробництва. Фактично, можна
казати і про «територіальний стрес», пов’язаний з тим, що єдина
територія, яка була скріплена ідентичною економічною поведінкою, що
сформована за участю такого чинника, як «територіальна безмежність»,
розпалась на кілька територій. Виробництво в кризовому стані зазнало
впливу з боку зовнішньої конкуренції, яка для підприємств, що працювали
в тепличних умовах державного патерналізму, стала фатальним
випробуванням, оскільки очікування патерналізму було одним з ключових
елементів радянської економічної поведінки.
Гіпотеза територіальної економічної поведінки, що заснована на
формальних та неформальних інститутах/інституціях може бути
додатковим інституціональним поясненням розвалу колишнього СРСР.
На нашу думку, це можна розглядати під таким кутом зору. Територію
Радянського Союзу скріплювали єдині формальні інститути /інституції,
але роз’єднували геть різні неформальні інституції [більш докладно 8].
Єдина економічна поведінка, що була сформована формальними
«правилами гри» не змогла протистояти територіальним неформальним
правилам, що в кінцевому випадку і порушило територіальну цілісність
країни. Цей факт ще раз підтверджує, що дія неформальних правил може
зруйнувати та змінити формальні правила, якщо вони не відповідають їх
логіці.
В принципі, відзначений дисбаланс супроводжує будь-яке
реформування та поступово долається по мірі відбору та накопичення
суб’єктами господарювання оптимальних способів поведінки в умовах
навколишнього середовища, що змінюється, які потім закріплюються у
нових рутинах. Особливість постсоціалістичної, перш за все української,
трансформації полягає в тому, що від здійснюваних змін водночас зазнає
стресу велика кількість різних господарюючих суб’єктів. В цьому випадку
нормальна адаптація до середовища, що змінилось, ускладнюється та
відбувається поглиблення кризи. Тому тривалий трансформаційний спад
має цілком логічне інституціональне пояснення. А щоб криза не
обернулася катастрофою, слід використовувати в перехідний період якусь
частину звичних правил в якості свого роду якоря в нестабільному
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середовищі. Вибір конкретних варіантів стабілізуючих інституцій
визначається специфічними умовами кожної країни. Особлива роль тут
відводиться державі.
Деякі країни, трансформуючи свої економіки, ураховували цей факт
та отримали значно кращий результат. Наприклад, Японія, Південна
Корея та Китай урахували історичне минуле (необмежена влада
імператора, намісників, відсутність приватної власності на землю та
інфраструктуру) та не пішли шляхом всебічної лібералізації, а створили
устрій, що максимально відповідає історичним та культурнопсихологічним особливостям етносу. До того ж ринкові перетворення
посилено контролювались з боку державних органів.
Що стосується трансформації в Україні, то політика держави
характеризувалася максимальним дерегулюванням економіки. Логіка дій
реформаторів вимагала вільного формування ринкових інституцій при
мінімальній участі держави. Між тим вирішити головні завдання переходу
до ринку без послідовного державного контролю неможливо. Здійснення
масштабних структурних зрушень в українській економіці, лібералізація
торгівлі, формування її принципово нової законодавчої бази та
організаційних структур, оздоровлення бюджету, подолання інфляції,
врегулювання проблем внутрішнього та зовнішнього боргу, встановлення
та захист правопорядку, забезпечення прав приватної власності – всі ці
питання не могли вирішуватися на основі саморозвитку відповідних
інституцій, оскільки навіть ті інституції, що з’явилися еволюційним
шляхом, потребують формалізації та створення підвалин, регулюючих
«правила гри». На жаль, замість цього українська економіка зазнала
згубної макроекономічної політики та приватизації, метою якої було не
залучення приватного капіталу до засобів виробництва, а перерозподіл
державного майна між владними структурами.
Більш того, за відсутності свідомої цілеспрямованої політики
держави вакуум інституцій ринку, як вказує Дєрябіна М., заповнюється
псевдоринковими структурами [6, с. 112]. Загальновідома масова та
практично безконтрольна поява в перші роки реформ усіляких бірж,
фондів, фінансових, трастових та інвестиційних компаній, банків,
холдингів та ін. [4]. Псевдоринкові структури, особливо у фінансовому
секторі, не тільки не сприяли реальній реструктуризації кампаній та
ефективному переливу капіталів, але й прямо протидіяли їм. Не менше до
цього підштовхували досвід та навички роботи на прихованих ринках
планової економіки. В структурах державного апарату, в свою чергу,
формувались численні групи інтересів, які використовували слабкість
держави та відсутність чітких норм державного контролю. Більш того,
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коли економіка довго залишається у фазі невизначеності, в дію
включається новий деструктивний фактор, який пропонує Лощихін А.С., –
«трансформаційна стабільність» [10, с. 10]. Сутність цього фактора
полягає в тому, що окремі господарюючі суб’єкти та суспільні групи,
керуючись інстинктом самозбереження, намагаються пристосуватися до
цих умов і кожен займає свою економічну нішу, забезпечуючи собі власну
стабільність. Згодом такі, відносно стабільні, мікроструктури починають
чинити опір реформаторським спробам подолати системну
розбалансованість. У результаті всі виступають за рішучі і радикальні
зміни, але воліють, щоб вони якнайменше торкалися кожного. В цьому
явищі яскраво відбивається інституціональний парадокс економічних
трансформацій, коли господарюючі суб’єкти намагаються імітувати
бурхливі перетворення «заміною вивісок».
На думку В. Дубровського, в цих умовах дуже важливим завданням
економічної політики стає створення суспільних груп, зацікавлених у
підтриманні подальших реформ та «тимчасових переможців», яких
репрезентує держава [7, с. 14]. Але, на нашу думку, ці суспільні групи та
«тимчасові переможці» можуть не бути авторитетними для населення.
Справа в тому, що українська ментальність (на відміну, скажімо,
американській) не поважає успішних підприємців, особливо тих, які
швидко збагатилися, а рівень життя всього суспільства не змінився, або
погіршився. До того ж «тимчасовими переможцями», скоріш за все,
можуть бути ті, що пристосувалися до «ловлі рибки в мутній водиці» та
чинять опір реформам, тобто якраз ті, хто найменше зацікавлений в
якихось змінах. Тоді виникає питання: як ці «тимчасові переможці», які,
будучи найменш зацікавленими в якихось змінах, можуть дійсно
переконати суспільство в їх необхідності та кардинально вплинути на
перебіг реформ? В. Дубровський вважає це складним завданням, а
парадоксальні особливості українського реформування назвав «волохата
лапа» проти «незримої руки» [7, с. 22]. Але ж ми, спираючись на
дослідження про ставлення суспільства до багатих («переможців»),
вважаємо таке завдання в принципі безнадійним.
Деякі прорахунки українських реформ як раз і пояснюються
недоопрацьованістю питання про роль держави у створенні та захисті
інституцій ринку. Справа в тому, що законодавча база існувала, але ж
вона, по-перше, не завжди відповідала саме ринковим потребам, будучи
спадщиною радянського законодавства. По-друге, в умовах коли влада та
бізнес не розділені, господарське законодавство лобіюється залежно від
інтересів вузьких суспільних груп. По-третє, слабкість захисту самих
законів від порушення призводить до того, що суб’єкти очікують вигоду
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від порушення закону та мають високу вірогідність того, що санкції не
будуть до них застосовані.
У відповідності з первинною логікою проведення українських
реформ при виробленні нових стереотипів поведінки господарюючі
суб’єкти повинні були робити оптимальний або хоча б раціональний вибір
з чисельності потенційних можливостей в ринковому середовищі, що
складається. В дійсності основна їх маса віддала перевагу лінії на
спадкоємність ділової поведінки в умовах зовнішньої невизначеності та
зберігала стійкі стереотипи, які базуються на звичних рутинах. При цьому
чиновники ще довше та складніше змінювали свої рутини, тому що
впровадження ринкової системи означало для них злам звичної системи
отримання специфічної ренти. Виходячи зі своїх рутин чиновники могли
лише адаптуватись до видобутку ренти в нових умовах, тобто не повністю
змінити свою поведінку, а лише відкоригувати її у відповідності до
ситуації.
У невизначеному середовищі, недостатньо структурованому та
упорядкованому діями нових формальних інституцій, вдалий вибір та
виконання рутин одними організаціями послужили сигналом для інших.
Виникли ланцюги взаємопов’язаних алгоритмів економічної поведінки,
що призвели до серйозних наслідків. Наприклад, це неплатежі, які
переросли у кризу взаємної заборгованості підприємств. При цьому влада
не приймала реальних дій з вирішення цієї (та багатьох інших) проблеми,
більш того, згадана проблема державою ж була й спровокована.
Пасивність держави на початковому етапі трансформації стала
також причиною того, що в перехідній економіці України та інших
постсоціалістичних країн своєчасно не сформувалися, та і нині все ще
досить слабко розвинені правові основи приватної власності та відповідна
інфраструктура. А реформи не передбачали цілеспрямованих заходів з
формування надійних інституцій забезпечення правопорядку та захисту
приватної власності та підприємництва. Приватизація сама по собі не
створювала ні системи приватного права, ні приватного сектору
економіки. Взагалі, приватизація, як і ринкова трансформація в цілому,
має сенс тільки тоді, коли ці інституції вже існують. При цьому гарантом
захисту прав приватної власності та виконання контрактів має бути саме
держава. Очевидно, справедлива думка Дєрябіної М. про те, що наявність
захищених та гарантованих державою інституцій підприємництва та
приватної власності дозволило б не дуже поспішати з приватизацією [6,
c. 114]. А польський дослідник Гжегож Колодко взагалі вважає, що
приватизація має сенс лише після того, як державні підприємства будуть
перебудовані в корпорації [9, c. 103]. На наш погляд, роздержавленню та
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приватизації повинні були передувати заходи з макроекономічної
стабілізації економіки, оскільки ринковий механізм не можливо запустити
тільки через зміну прав власності на засоби виробництва, а також широка
інформатизація та підготовка «правил гри» для господарюючих суб’єктів.
За таких умов приватизація пройшла б не як клановий розподіл
державного майна та дійсно відіграла б позитивну роль в становленні
ринкової економіки.
Важливим інституціональним аспектом ринкової трансформації в
усіх постсоціалістичних країнах є створення свого роду опосередкуючих
інституцій, необхідних в період радикальних соціально-економічних змін
[6, c. 114]. В країнах з розвиненою ринковою економікою та міцними
демократичними традиціями суспільство та окремі індивіди відносно
толерантно ставляться як до різниць в нормах прибутку фірм, галузей та
регіонів, так і до існуючого цілком звичного майнового розшарування.
Соціалістичне суспільство з його зовсім іншими традиціями патерналізму,
зрівняльності, колективізму, загальними стандартами соціальної
захищеності та справедливості створило інші формальні та неформальні
інституції, які не сумісні з нормами ринкової економіки. Соціальне
розшарування планового устрою передбачало розподіл суспільства на тих,
хто має владу розпоряджатись державним майном та на тих, хто такої
влади не має. В теперішніх умовах це розшарування видозмінилось та
передбачає розподіл на кримінально-орієнтованих господарюючих
суб’єктів, діяльність яких можлива лише в стані такого недосконалого
правового поля, як в Україні, та суб’єктів з некримінальним направленням
діяльності. Ця зміна характеру розшарування є теж специфічною
інституціональною зміною пострадянської трансформації.
Висновки. Таким чином, щоб запобігти різкому дестабілізуючому
інституціонального конфлікту в умовах такого розшарування, необхідні
опосередкуючі
інституції,
що
пом’якшують
інституціональні
перетворення. Наприклад, для тих суспільних груп, які не в змозі в повній
мірі пристосуватись до трансформаційних процесів, такими інституціями
можуть слугувати чітко визначені соціальні орієнтири реформ – створення
пакунків соціальних гарантій (мається на увазі не просто соціальні
виплати, але й такі макроекономічні заходи, як адекватна, а не символічна
індексація заробітної плати в залежності від рівня інфляції), державні
програми допомоги безробітним, боротьби з бідністю та ін. Для найманих
працівників – створення дієвого надзору за виконанням трудового
законодавства, адекватна диференціація кваліфікованої праці (з
відповідною її оплатою). Для підприємців такими інституціями може бути
поступове реформування податкового законодавства з чітко визначеними
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термінами кожного, заздалегідь оприлюдненого заходу.
Ринкова трансформація постсоціалістичної економіки пов’язана з
радикальною перебудовою її інституціональних основ. Зміни глибинних
неформальних інституцій, рутин відстають від швидкої зміни формальних
інституцій, головним чином конституції та законів. Для прискорення
інституціональної адаптації необхідні достатні первинні інституціональні
зміни, які повинні були б дати поштовх ринковим перетворенням та
сприяти їх необоротності.
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ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ
В статті висвітлено основні поняття аналізу потоків інформації, розглянуті основні
методики проведення аналізу інформаційних потоків, запропоновані загальні принципи
відображення їх у звітності підприємств.
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ANALYZING THE INFORMATION FLOWS
OF THE COMPANY AND THEIR IN THE REPORTING
In clause the basic concepts of the analysis of flows of the information are clarified, the
basic techniques of realization of the analysis of information flows are considered, the general
principles of display them in the reporting of the enterprises are offered.
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Илляшенко Е.В.
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ
В статье высветлены основные понятия анализа потоков информации, рассмотрены
основные методики проведения анализа информационных потоков, предложены общие
принципы отображения их в отчетности предприятий.
Ключевые слова: анализ, информация, предприятия, отчетность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв`язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сучасному
етапі становлення як світової, так і вітчизняної економіки, велику роль
відіграє інформаційне забезпечення діяльності підприємств. Інформація
набуває значення як стратегічно важливий ресурс. Розвиток технологій
дозволяє отримувати й обробляти інформаційні потоки досить швидко,
однак правильність їх аналізу та відображення у звітності потребують
створення відповідних методик, що пояснює актуальність вибраної теми
дослідження.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питаннями інформаційного забезпечення підприємств
Ілляшенко К.В.

464

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.

займалося багато вітчизняних вчених, зокрема: М.О. Гурієв, А.М. Кошкін,
Л.Г. Мельник, І.В. Сергієнко М.Г. Твердохліб, А.І. Чорний,
М.Г. Чумаченко та ін. Завдяки їх зусиллям, проаналізовано сучасний стан
інформаційного забезпечення діяльності підприємств, виявлено складові
інформаційного забезпечення, досліджено зв’язок між вхідними
інформаційними ресурсами та продуктивністю автоматизованих систем.
Але на сьогодні упорядковано лише класифікацію інформації, єдиної
методики аналізу інформаційних потоків підприємства та відображення їх
у звітності підприємств не існує.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження методики аналізу
інформаційних потоків підприємства та розробка пропозицій щодо
відображення їх у звітності.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У діяльності
сучасного підприємства, яке використовує інформаційні системи, повинні
бути забезпечені як більш раціональна організація інформаційних потоків,
так і суттєве підвищення їхньої інтенсивності, тобто прискорення передачі
й обробки інформації, що надходить від її джерела до споживача. Для
рішення цих завдань при проектуванні інформаційних систем,
насамперед, проводиться аналіз інформаційних потоків, що дозволяє [1, с.
156]:
- розглянути усі ланки системи обробки даних, починаючи з
одержання вихідних відомостей, поступове перетворення та формування
кінцевих даних, які направляються керованій системі як команди у якості
звітної й іншої інформації. При цьому визначається роль кожного
підрозділу у комплексі робіт, що виконуються системою управління
підприємством і зафіксованих у схемі обробки даних, уточнюється їхня
структура та функції;
- побудувати схему інформаційних зв’язків підрозділів
підприємства між собою та зовнішнім середовищем. У схемі можуть
залишатися відомості про конкретні форми інформаційних зв’язків і
вказуються їх кількісні та тимчасові характеристики;
- виявити первинні (вихідні) для підприємства дані. Аналіз потоків
інформації – найважливіший етап у раціоналізації існуючої системи
управління, що повинен забезпечити виконання цільових завдань
проектування та з’ясування особливостей існуючої практики планування
економічної діяльності.
Удосконалення методів управління є одним із основних завдань, від
вирішення якого залежить ступінь прогресу підприємства. З кожним
роком неминуче зростає й ускладнюється інтенсивність обміну
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інформацією на підприємстві, у зв’язку із чим більшу актуальність дістає
проблема створення методів опису, аналізу та всебічного дослідження
потоків інформації. Для його рішення розглядаються:
- аналіз організації;
- удосконалення схеми документообігу;
- розробка автоматизованих систем інформаційного забезпечення.
Вивчення потоків інформації надає загальну уяву про
функціонування об’єктів управління і є першим кроком в аналізі
діяльності підприємства. На даному етапі можливо рішення ряду завдань
щодо поліпшення схеми документопотоків. Подальше дослідження
інформаційних потоків дозволяє виявити елементи інформаційного
відображення об’єкта, відносини між ними, структуру та динаміку потоків
інформації.
На сьогодні не існує єдиного й універсального методу для рішення
перерахованих вище завдань. Графічні методи є найбільш простими,
ілюстративними й економічними методами опису інформаційних потоків
[2]. Вони дозволяють простежувати рух документів, реєструвати моменти
їхнього утворення, розглядати операції, що здійснювалися з документами
і, нарешті, скласти загальну характеристику документообігу підприємства,
а також зробити деякі висновки щодо його ефективності. Але все це
можливо за умов невеликої розмірності потоків.
Основним недоліком методів графічного аналізу є труднощі
подальшого розвитку та застосування формалізованих методів аналізу,
тому що функціональні відносини, алфавіт і вираження значення
елементів потоку записуються за допомогою природної мови, що створює
труднощі при наступній обробці подібної графічної схеми методами
формального аналізу. Формалізовані методи дозволяють виконувати
аналіз при більших розмірах документопотоків [3, с. 125].
Однією з основних переваг графічного методу є більша
орієнтованість на використання засобів обчислювальної техніки, оскільки
вони використовують структури даних, обробка яких добре реалізована на
алгоритмічному рівні. Найбільш припустимим є використання графічних
методів у сукупності з формалізованими методами, що допускають
перехід від одного методу до іншого та методи комп’ютерного графічного
моделювання [4, с. 33].
Існує наступна методика вивчення інформаційної системи
підприємства, що здійснюється у два етапи: перший – обстеження, другий
– побудова й аналіз інформаційної моделі.
Обстеження передбачається проводити за заздалегідь розробленою
програмою, що включає [3, с. 214]:
- вивчення структури та функцій підрозділів підприємства;
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- складання переліку вхідних і вихідних документів для кожного
підрозділу, а також реєстрацію усіх вхідних і вихідних повідомлень;
- чітке визначення процесів формування та маршрутів руху
документів;
- збір даних про призначення форм документів і кількості
розроблених екземплярів, періодичності складання документів,
показників, що відображаються у кожному конкретному документі
(повідомленні);
- повторюваність і використання показників у підрозділах;
- алгоритм їхнього формування.
Після виконання усіх необхідних етапів попереднього аналізу на
підставі зібраних даних застосовується один із методів аналізу.
Широке впровадження нових інформаційних технологій,
заснованих на розподіленій обробці інформації, в автоматизованих
системах управління різного рівня показує, що процес розробки та
впровадження технологій здійснюється багато у чому інтуїтивно, без
створення адекватних моделей інформаційного середовища й одержання
точних кількісних, у тому числі і вартісних, оцінок інформаційних потоків
[4, с. 35].
Завдання моделювання інформаційних потоків вирішуються в
автоматизованих системах досить давно та відомі моделі можна
згрупувати у два основних класи: матричні моделі та моделі на основі
графів і мереж. При цьому, залежно від мети аналізу та специфіки галузі,
види моделей орієнтовані на різні аспекти інформаційних потоків. Суть
проблеми полягає у тому, що інформаційні технології утворюють складну
систему, що володіє такими властивостями, як наявність різноманітних
складних цілей, неможливість опису в одній мові, поліморфізм і
поліпотентність, імовірнісне поводження в умовах неповної визначеності
[5, с. 43].
Одним із способів рішення завдання аналізу інформаційних потоків
є введення штучних інформаційних мов для опису виробничої інформації.
Тобто здійснюється розробка програмних засобів, що дозволяють
провести частотний аналіз показників, що утримуються у документах, і
скласти галузеву мову на базі формалізованого тезаурусу. Ці терміни,
представлені окремими словами або групами слів, називаються
дескрипторами, а набори таких термінів – словником дескрипторів.
Аналізуючи однакові за змістом ознаки, виділяються їхні загальні частини
та заносяться до переліку ознак. Опис конкретних показників за
допомогою дескрипторів проводиться на основі аналізу їхнього
економічного значення та з урахуванням синонімів [1, с. 158].
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Таким чином, можна стверджувати, що аналіз інформаційних
потоків будується на системі інтелектуального аналізу даних (data mining),
методики якого широко застосовують для глибинного дослідження
інформації, яка накопичується протягом діяльності підприємства.
Проведення аналізу завершується складанням звіту про його
результати. На даному етапі звітність підприємств сама є частиною
інформаційного забезпечення, тобто носієм інформації. Але з
накопиченням все більшого обсягу інформаційних потоків та
поглибленням і інтелектуалізацією їхнього аналізу виникає потреба у
спеціальній звітності, яка б відображала рух інформаційних потоків та
забезпеченість інформацією у цілому.
Ще одним важливим аспектом є визначання й аналіз вартісної
характеристики інформаційних потоків. Сучасне значення інформації має
на увазі її ресурсне підґрунтя, що вимагає визначення витрат на
інформаційне забезпечення та його доходність. З точки зору
бухгалтерського обліку такі витрати відносяться до адміністративних і
відображаються у звіті про фінансові результати, але ні їх сутність, ні
вартісні показники не розшифровуються. Тому вважаємо доцільним
використання поняття «інформаційні витрати», яке б розшифровувалося у
примітках до звітності підприємства та розглядалося у динаміці за
звітними періодами.
Висновки. Розвиток інформаційних технологій призвів до того, що
інформація стала невід’ємною частиною діяльності підприємств.
Інформація стає одночасно і ресурсом, і засобом виробництва. Чим більше
зростає роль інформаційного забезпечення, тим важніше стає проблема
правильного та своєчасного аналізу отриманої інформації. На даному
етапі є декілька напрямів проведення аналізу інформаційних потоків
підприємства, які мають як свої переваги, так і недоліки. Однак єдиної
методики досі не існує, що вимагає подальших досліджень цієї проблеми.
Також важливою проблемою залишається відображення руху
інформаційних потоків у звітності підприємств. Відображення динаміки
руху інформації та її вартісних показників у примітках до звітності
можуть стати важливим джерелом для аналізу не тільки самих
інформаційних потоків, але і діяльності підприємства у цілому.
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