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УДК 657
Кайряк О.Р.,
Гамуга О.Б.
Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського
СВІТОВИЙ РИНОК
Стаття присвячена дослідженню світового ринку, як найрухомішої частини
світового господарства. Обґрунтовано, важливість і корисність світового ринку в
міжнародній, національній та регіональній економіці. Розглянуто: фактори, які впливають
на розвиток світового ринку, функції, види та принципи функціонування світового ринку.
Ключові слова: світове господарство, світовий ринок, кон’юктура, ціна.

Kayryak O., Gamuga O.
WORLD MARKET
The article is devoted world market research, as the most mobile part of world economy.
Grounded, importance and utility of world market in an international, national and regional
economy. It is considered: factors, which influence on world market, function development, kinds
and principles of functioning of world market
Key words: world economy, world market, kon’yuktura, price.

Кайряк О.Р., Гамуга О.Б.
МИРОВОЙ РЫНОК
Статья посвящена исследованию мирового рынка, как самой подвижной части
мирового хозяйства. Обоснованно, важность и полезность мирового рынка в
международной, национальной и региональной экономике. Рассмотрено: факторы, которые
влияют на развитие мирового рынка, функции, виды и принципы функционирования
мирового рынка.
Ключевые слова: мировое хозяйство, мировой рынок, коньюктура, цена.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сучасному
етапі суспільного розвитку значну роль для економіки кожної окремої
країни і світу в цілому відіграє світове господарство, яке поєднує
національні господарства і полягає в спеціалізації окремих країн на
виробництві певних товарів та послуг і товарному обміні цими
продуктами на світових ринках
Міжнародні зв’язки виступають сьогодні найважливішим фактором
економічного росту, структурних зрушень і підвищення ефективності
національного виробництва, одночасно є і каталізатором диференціації
Кайряк О.Р., Гамуга О.Б.
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країн, нерівномірності їх розвитку. Це можна довести тим, що сучасне
світове господарство як в політичному, так і в соціально-економічному
відношенні неоднорідне і характеризується великою кратністю.
Найрухомішою частиною світового господарства є світовий ринок,
що являє собою сферу обмінних відносин між країнами та між іншими
суб’єктами світового господарства, які пов’язані між собою участю у
міжнародному поділі праці.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми.
Наукову
доктрину
міжнародного
економічного
співробітництва заклали класики економічної теорії, і в першу чергу –
Д.Рікардо, як автор теорії порівнянних витрат. Надалі її було розвинуто і
модифіковано в концепції порівняльних переваг Хекшера-Оліна, згідно з
якою кожна країна вивозить товари, виготовлювані з якнайефективнішим
використанням надлишкових факторів виробництва, і ввозить дефіцитні
товари, а також В. Леонтьєва та інших авторів, які обґрунтували переваги
експорту наукомісткої продукції.
Цілі статті. Метою вибору та аналізу цієї теми є аналіз об’єктивних
світо-господарських процесів, а також досвіду розвинутих держав у
подоланні труднощів економічного розвитку, розгляд основних
торговельних партнерів та зміни основних напрямків зовнішньої торгівлі.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ринок є
невід’ємною частиною суспільного господарського відтворення,
формується в тісній взаємодії з усіма його елементами: виробництвом,
споживанням, розподілом і являє собою сферу товарно-грошового обміну,
розвитку торговельних функцій між продавцем і покупцем.
Світовий ринок – це сукупність національних ринків, поєднаних
між собою всесвітніми господарськими зв’язками на підставі
міжнародного поділу праці, спеціалізації, кооперування, інтеграції
виробництва і збуту товарів і послуг.
До категорії світових належать усі товарні ринки, на яких виключно
велику частку складають зовнішні торговельні операції (наприклад,
світовий ринок олова, де експортна квота сягає 90% від його виробництва)
і ті, де вона помірна – 30–50% (наприклад, світовий ринок автомобілів) і
навіть незначна – 10–20% [1, с. 156].
Структуру світового товарного ринку можна розглядати в трьох
аспектах – регіональному (ринок Північної Америки НАФТА, ринки
Латинської Америки Андська група КАРІКОМ, МЕРКОСУР, ЦАОР,
ринок Австралії та Нової Зеландії АНСЕРТА), товарно-галузевому(ринок
промислової сировини, який поєднує ринки руд чорних, кольорових
металів, дорогоцінного каміння, діамантів, хімічної сировини) та
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соціально-економічному (ринки промислово розвинутих країн (ПРК),
країн, що розвиваються (КР) та країн з перехідною економікою (КПЕ),
країн соціалістичної орієнтації (КСО) [ 3, с. 37].
За характером торговельних угод та взаєминами продавців та
покупців розрізняють три сектори світового ринку:
Закритий сектор – підпорядковується обмеженому впливу ринкових
факторів; для нього характерна відносна усталеність ринкових цін, які
базуються на національних цінах і не відбивають короткочасних коливань
попиту і пропозиції та дійсних вартісних показників збутових товарів.
Відкритий сектор – сфера звичайної комерційної діяльності
практично незалежних продавців та покупців – малих і великих фірм,
аутсайдерів, монопольних об’єднань, державних і приватних підприємств.
Незалежність торговельних контрактів відкритого сектора світового
товарного ринку зумовлює відносну нестабільність взаємовідносин.
Проміжне становище між закритим і відкритим секторами світового
ринку займає пільговий сектор – торговельні операції на підставі
довгострокових комерційних контрактів (ДСКК), які укладені на два і
більше років (іноді 15–20 років) та обумовлені преференційними
(пільговими) економічними умовами. Торгівлю на основі ДСКК
виділяють у преференційну зону, на яку впливають риси обох секторів
розвитку світових товарних ринків [3, с. 63].
У процесі взаємодії різноманітних факторів розвитку на світових
товарних ринках формується відповідна ринкова кон’юнктура, яка
відбиває зміни конкретних умов функціонування ринку та співвідношення
попиту і пропозиції, пов’язаних з динамікою цін на товари та прибутками
фірм [1, с. 161].
Кон’юнктура є невід’ємною рисою формування та розвитку світових товарних ринків, вона вивчається на мікрорівнях (досліджуються
короткотермінові коливання і зміни товарного ринку) та макрорівнях
(середні та довгострокові тенденції розвитку ринку, які враховуються в
господарській діяльності на рівні підприємств, галузей та всієї
національної економіки). Ринкова кон’юнктура використовується в
стратегії управління, у виборі форм та методів конкурентної боротьби, у
забезпеченні
ефективності
зовнішньої
торговельно-економічної
діяльності.
Формування кон’юнктури світових товарних ринків відбиває
характер ринкової економіки. Великі цикли кон’юнктури досліджував
відомий економіст Н.Д. Конаратьєв. Він підкреслив роль сукупності
кон’юнктуро-формувальних факторів (КФФ), що впливають на
економічну кон’юнктуру і проявляються у взаємозв’язках коротко-,
середньо- та довгострокових тенденцій розвитку і формують ринкову
кон’юнктуру [3, с. 131].
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Умови формування кон’юнктури (УФК):
- економічні: розвиток виробничих сил, НТП, регулювання,
ресурси, валютні, фінансові умови, структура економіки;
- соціально-політичні: суспільно-економічні відносини, особливості
політичної системи, рівень життя населення, національно-культурні,
релігійні традиції , рівень соціальної активності населення;
- міжнародні: стан МЕВ, розвиток світового господарства,
Міжнародний поділ праці (МПП), зовнішня економічна стратегія країн,
участь країн в МПП, експортна спеціалізація;
В умовах понижувальної кон’юнктури спостерігається стабільна
перевага пропозиції товару над попитом, падіння цін на товар, скорочення
числа укладених угод. Таке становище на ринку називають «ринком
покупця».
Кон’юнктура підвищувальна – це стабільна перевага попиту над
пропозицією товару, зростання ринкових цін на товар та числа
торговельних угод («ринок продавця») [1, с. 169].
Висока кон’юнктура має тенденцію до збереження переваги попиту
на товар над його пропозицією, починається вирівнювання їх балансу,
ціна на товар і число торговельних операцій сягають свого максимуму,
зростають прибутки фірм.
Універсальним показником і барометром товарної кон’юнктури є
ціна на товар.
Ціна – це грошовий вираз вартості товару, який ґрунтуються на
суспільних витратах на виробництво товару з урахуванням ринкової його
вартості. Ціна визначається суспільно необхідними витратами праці на
виробництво товару, тобто робочим часом, необхідним для виробництва
товару.
Для світового ринку характерна множина цін на товар. Вони
відрізняються за сферами дії, характером формування, ступенем
зближення з рівнем ринкової ціни. За сферами товарообігу розрізняють
ціни внутрішнього та зовнішнього ринків. Зовнішньоторговельні ціни
бувають експортні та імпортні, які враховують величину витрат за
доставку товару від експортера до імпортера.
Множина внутрішньо-торговельних цін негативно впливає на
визначення рівня світових цін на товари. Як світові ціни виступають ціни
звичних торговельних операцій, типових для світової комерційної
практики. Вони розповсюджуються на значну частину світової торгівлі,
доступні будь-якому продавцеві і покупцеві світового ринку.
Як світові ціни, виступають експортні ціни головних
постачальників даного товару на світовий ринок (наприклад, ціни на
нафту установлюють країни ОПЕК) та імпортні ціни провідних покупців
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(імпортерів) даного товару, а також ціни важливих центрів міжнародної
торгівлі (міжнародних товарних бірж, аукціонів, ін.)
В умовах високої конкуренції на світових товарних ринках
експортерами товару стають провідні національні виробники найбільш
конкурентоспроможної продукції з найменшими витратами на її
виробництво національної монополії та ТНК [2, с. 231].
Висновки. Проаналізувавши даний матеріал, ми дійшли до
висновку, що ринок – це складне багатогранне явище, який живе за своїми
об’єктивними економічними законами. В основі якого лежать складні
товарно-грошові відносини. На мою думку ринок є посередником між
товаровиробниками та споживачами.
Сутність ринку знаходить своє вираження в його економічних і
соціальних функціях. Світовий і національний досвід показує, що ринок
робить величезний вплив на всі сторони життя суспільства.
Також слід зауважити те, що світовий ринок один із найважливіших
елементів регулювання економікою. Це підтверджується тим, що ціни на
товари світового ринку є загально прийнятими і незмінними для кожної
країни. Вони залежать від економічної ситуації всього світу, регулюють
відносини між товаровиробниками та споживачами на світовому рівні, що
і впливає на відношення суб’єктів товарно-грошових відносин на макрота мікрорівнях.
1. Борисов Е.Ф. Економічна теорія: Навч. посібн. / Е.Ф.Борисов. – М., 2009.
2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навч. посібн. / В.Д.Базилевич,
Л.О.Баластрик. – К.: Атака, 2006. – 368с.
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Ринкова система та її функціонування / К.Р.Макконелл,
С.Л.Брю.
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сукупність об’єктів організації структурно-функціональних форм аналітичної служби та
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УПРАВЛЕНИЕ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Рассмотрено понятие организационной структуры как совокупности процессов
организации разделения труда людей и организации трудовых процессов. В этом контексте
определены объекты организации аналитического обеспечения управления субъектами
хозяйствования как совокупность объектов организации структурно-функциональных форм
аналитической службы и объектов организации технологии аналитического процесса.
Ключевые слова: организация, аналитическое обеспечение, аналитическая служба,
аналитический процесс.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасній теорії
управління поняття «організація» має декілька змістових значень. З
одного боку, це узагальнене поняття інститутів усіх форм власності –
приватних і суспільних, тобто будь-яке підприємство є організацією. З
іншого боку, це поняття має інструментальний характер і описує систему
формальних правил та приписів. Як універсальний інструмент
упорядкування взаємопов’язаних частин цілого, організацію розглядають
як діяльність (створення структури) і як результат (структуру).
Структурування організації передбачає поєднування та розмежовування
завдань, їх носіїв (людей) і сфер діяльності (трудових процесів).
Результатом структурування є організаційна структура, яка складається із
організації структури та організації роботи.
Зазвичай під організацією структури розуміють розподіл
виробничого процесу на елементи за принципом розподілу праці і
координацію їх по вертикалі та горизонталі, а під організацією роботи –
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структурування процесу праці та дій у межах певної системи управління.
Тому на практиці організація структури та організація роботи тісно
взаємопов’язані, оскільки робота здійснюється в межах певної системи
управління.
Необхідно підкреслити, що відсутність структурування об’єктів
організації
аналітичного
забезпечення
управління
суб’єктами
господарювання на основі системного підходу унеможливлює здійснення
комплексного економічного аналізу діяльності та пошуку ефективних
рішень розв’язання управлінських проблем економічної системи суб’єкта
господарювання, тому розробка питань щодо визначення об’єктів
формування організаційної структури аналітичного забезпечення
управління суб’єктами господарювання як цілого, що складається з
об’єктів організації структури аналітичних служб та об’єктів організації
аналітичної роботи, є актуальним.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання організації економічного аналізу на підприємстві
досліджуються вченими аналітиками протягом всього періоду розвитку
аналітичної науки, висвітлюються у переважній більшості підручників та
навчальних посібників з економічного аналізу, зокрема С.Б.Барнгольц,
І.П. Житної, М.В.Мельник, Є.В.Мниха, С.З.Мошенського, О.В.Олійник,
М.Я.Коробова,
П.Я.Поповича,
Г.В.Савицької,
Н.В.Тарасенко,
М.Г.Чумаченка та ін. Загалом цими вченими об’єктом організації
економічного аналізу вважаються раціональні, скоординовані дії в процесі
вивчення об’єкта спостереження відповідно до визначених завдань на
певних технологічних етапах аналітичної роботи.
В дослідженні, проведеному фахівцем-аналітиком О.В.Олійник,
організація економічного аналізу ототожнюється з поняттям
організаційної структури управління підприємством, та загалом
визначаються організаційні форми економічного аналізу на підприємстві,
серед яких автор виділяє основні: 1) функціонування окремого
структурного підрозділу, що виконує весь комплекс аналітичних робіт; 2)
структурно-функціональна форма економічного аналізу, що відображає
взаємодію одиниць організаційної структури на всіх ієрархічних рівнях
[1].
До основних складових організаційного процесу фахівці з
менеджменту, вчені С.М.Соболь, З.Є.Шершньова відносять: а) розподіл
праці – розподіл загальної роботи в організації на окремі складові частини,
достатні для виконання окремим робітником відповідно до його
кваліфікації та здібностей; б) групування робіт та видів діяльності у певні
блоки (групи, відділи, сектори, цехи, виробництва тощо) –
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департаменталізація; в) підпорядкування кожної такої групи керівникові,
який отримує необхідні повноваження (делегування повноважень); г)
визначення кількості робітників, безпосередньо підлеглих даному
менеджерові (встановлення діапазону контролю); д) забезпечення
вертикальної та горизонтальної координації робіт та видів діяльності
(створення механізмів координації) [2].
У дослідженні, проведеному фахівцями з управління персоналом
В.О.Храмовим, А.П. Бовтруком зазначено, що завдання координації дій в
організації реалізуються за допомогою таких організаційних елементів:
завдань і їх носіїв; посад і їх формування; організаційної поведінки;
повноважень і відповідальності; інстанцій і їх формування; допоміжних
служб керівників; відділів; транспортної та комунікаційної мереж [3, с. 7].
З кібернетичного погляду до питань організації економічного
аналізу підходять відомі українські вчені-обліковці В.В.Сопко,
В.П.Завгородній [4, с. 25–29], які пропонують описувати економічний
аналіз як технологічну систему, що організаційно формує певну
послідовну систему етапів відповідного процесу: вхід до системи, процес
системи та вихід із системи. В цьому контексті вони визначають
економічний аналіз як структурний аспект організації відповідної
технології.
Необхідно підкреслити, що серед аналітиків спостерігається
односторонній підхід до розгляду об’єктів організації аналітичного
забезпечення управління суб’єктами господарювання: або з позицій
вибору організаційної форми аналітичної служби (в структурному
аспекті), або з позиції етапів аналітичного процесу (в технологічному
аспекті). Тому потребують дослідження питання структурної організації
аналітичного забезпечення управління суб’єктами господарювання як
бінарної системи, яка складається з двох частин: інформаційної та
аналітичної діяльності управлінських структур, та враховує цільові
функції аналітичного забезпечення управління підприємством:
дескриптивну, предикативну та прескриптивну.
Цілі статті. Управлінський процес є рухом інформації і прийняття
управлінських рішень у рамках визначеної організаційної форми
управління підприємством. У зв’язку з цим потребує розв’язання задача
формування об’єктів організації аналітичного забезпечення управління
суб’єктами господарювання з урахуванням двох позицій – з позиції
організації економічної аналітики як технологічної системи, що
організаційно формує певну послідовність етапів аналітичних робіт з
виконання аналітичних завдань та з позиції організації економічного
аналізу як структурно-функціональної форми, що відображає взаємодію і
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координацію дій одиниць аналітичної служби на всіх ієрархічних рівнях
управління.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Під об’єктом
організації розуміють предмет (явище або процес), на який спрямована
організаційна діяльність. Економічний аналіз як напрям діяльності людей
виробляє інформацію (управлінські рішення), котра має свою технологію
виготовлення, зумовлену об’єктом праці, цілями та завданнями.
Процес створення інформаційної продукції як сукупність робіт
передбачає виконання, з одного боку, різних операцій, а з іншого – різних
видів методичних і технічних прийомів. Усі вони визначають технологію
економічної аналітики, котра має бути організована як у часі, так і в
просторі. Отже, першим об’єктом організації є технологічний процес
економічної аналітики, який пов’язаний з інформаційною діяльністю
управлінських структур підприємства.
Схематичне структурування об’єктів організації аналітичного
забезпечення управління суб’єктами господарювання як бінарної системи
запропоновано на рис. 1.
Організація технології аналітичного процесу передбачає
«прив’язування» окремих операцій, фаз, етапів до конкретного виконавця.
Усі учасники інформаційної діяльності тією чи іншою мірою беруть
участь у переробці інформації для прийняття управлінських рішень, тому
їхня праця також має бути належно організована.
Отже, другим об’єктом організації є розподіл праці виконавців,
який пов’язаний з аналітичною діяльністю управлінських структур
підприємства.
Сучасна наука про економічний аналіз господарської діяльності
суб’єктів господарювання дедалі частіше натикається на проблеми
методологічного порядку. Тому для структурування об’єктів організації
аналітичного забезпечення управління суб’єктами господарювання, що
функціонують в сучасних умовах інформаційної економіки, необхідно
розглянути співвідношення понять структури та системи. Тому що у будьякій економічній науці досягнення певних результатів і формулювання
наукових висновків та пропозицій для практики відбувається тільки за
умови використання загальних діалектичних законів, прийомів та
принципів дослідження.
Еволюція поглядів про світобудову призвела до виникнення
поняття «структура» у нерозривному зв’язку із поняттям «системи». У
сучасній філософській літературі поняття «структура» тлумачиться як:
«спосіб організації внутрішніх відношень системи» [5, с. 287]; «мережа
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відносно сталих, упорядкованих зв’язків між елементами» [6, с. 567];
«сукупність стійких зв’язків об’єкта, що забезпечують його цілісність» [7,
с. 438].

Організація документопотоку в
керуючу підсистему

Дескриптивна
функція

Предикативна
функція

Організація поділу
праці та апарату
аналітичних служб

Прескриптивна
функція

Організація
управлінського
впливу на апарат
аналітичних
служб

Організація
розвитку
аналітичних
служб

Організація
корпоративної
культури

Організація ергономічного
забезпечення

Організація носіїв
аналітичних
номенклатур
керованої
підсистеми

Організація психологічного
забезпечення

Організація
аналітичних
номенклатур
керованої
підсистеми

Організація технічного та
програмного забезпечення

Об’єкти організації інформаційної діяльності
управлінських структур

Об’єкти організації інфраструктури інформаційно-аналітичної
діяльності управлінських структур

ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУБ'ЄКТОМ
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Об’єкти організації економічної аналітики

Об’єкти організації аналітичної
діяльності управлінських структур

Об’єкти організації економічного аналізу

Рис. 1. Об’єкти організації аналітичного забезпечення управління
суб’єктами господарювання

18

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

Отже, в основу поняття «структура» покладено поняття
упорядкованості або композиції елементів. Проте, маючи ту саму кількість
елементів певної множини і в тому самому складі, вони по-різному
можуть бути впорядковані і здатні утворювати різні структури. Тобто,
виявлення структур властиво для всіх сфер знання, оскільки наука,
виявляючи зв’язки та відношення, завжди має справу з тим чи іншим
системно-структурним утворенням.
Необхідно підкреслити, що в економічній науці структура не
визначається як самостійне поняття, а розглядається лише як спосіб
внутрішньої організації економічних систем, як сукупність стійких
зв’язків і відносин між елементами системи [8, с. 69].
Висновки. Структурність є неодмінною основою існування будьяких систем, в тому числі і системи аналітичного забезпечення управління
суб’єктами господарювання. Структурування об’єктів аналітичного
забезпечення управління суб’єктами господарювання характеризується
трьома організаційними параметрами: 1) ступенем складності; 2) ступенем
формалізації; 3) ступенем централізації.
Структурні зв’язки об’єктів організації аналітичного забезпечення
управління суб’єктами господарювання можна поділити на три основних
види:
1) організаційно-предметні, що виникають між працівниками з
приводу використання ними різних засобів (об’єкти організації
інформаційної діяльності управлінських структур);
2) організаційно-функціональні, тобто взаємозв’язки між
працівниками за ступенем їх участі в спільній професійній праці (об’єкти
організації аналітичної діяльності управлінських структур);
3) організаційно-адміністративні, що обумовлені субординацією
працівників, тобто зв’язки керівництва та підлеглості (об’єкти організації
інфраструктури інформаційно-аналітичної діяльності управлінських
структур).
У процесі організаційного розвитку об’єктів аналітичного
забезпечення управління суб’єктами господарювання пропонується
виокремити такі пріоритети:
1. Економічні пріоритети – організаційний розвиток як напрям
удосконалення об’єктів планування аналітичної роботи, впровадження
складних аналітичних завдань.
2. Соціальні пріоритети – організаційний розвиток як напрям
удосконалення об’єктів організаційного формування аналітичних служб,
формування організаційної культури.
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3. Науково-технічні пріоритети – організаційний розвиток як
напрям удосконалення об’єктів інфраструктури інформаційно-аналітичної
діяльності управлінських структур суб’єкта господарювання.
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Kalbancova-Raylyan A.
ECONOMICS AND ENVIRONMENTAL SAFETY
RIVER TRANSBOUNDARY WATER MANAGEMENT
(ON THE DNIESTER)
The article shows the main proposals for the formation of economic and ecological security
of transboundary water resources of river basin based on the principles ofseparation of ecological
constructive and ecological destructive factors.
Key words: economic and environmental security, Dniester basin management,
transboundary management.

Калбанцова-Райлян А.И.
ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕЧНОГО ТРАНСГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (НА ПРИМЕРЕ ДНЕСТРА)
В статье приведены основные предложения по формированию системы экономикоэкологической безопасности управления водными ресурсами трансграничного речного
бассейна
на
основе
принципов
разграничения
экологоконструктивных
и
экологодеструктивных факторов.
Ключевые слова: экономико-экологическая безопасность, Днестр, бассейновое
управление, трансграничное управление.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Україна має
міцний фундамент для розбудови транскордонних відносин на
регіональному рівні, а також на чималий досвід здійснення такої
співпраці. Але, на жаль, у зв’язку з наявністю в країні дисбалансу між
загальнодержавними інтересами та інтересами населення регіонів і
територіальних громад, а також недоліками в системі управління
економікою, зокрема неврахуванням у процесі прийняття управлінських
рішень дії чинників, які сприяли б соціально-економічному розвитку
регіонів, їх діяльність практично зводиться лише до культурно-освітньої
співпраці.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Для якнайповнішого використання наявних можливостей та
отримання максимальних вигід від транскордонної співпраці регіонів
необхідно
ретельно
досліджувати
процеси
транскордонного
співробітництва в сучасних умовах розвитку економіки України і,
спираючись на багатий досвід західноєвропейських країн, шукати шляхи
його активізації. Такий досвід є описаним, зокрема, в роботах
З.В.Герасимчук [1; 2], А.О.Олексюк [1], Л.В.Корольчук [2].
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Досить важливим є потенціал транскордонного співробітництва в
басейні Дністра. Одним з факторів, які визначають цей потенціал
екологічної безпеки Дністра.
Цілі статті. Метою статті є розробка пропозицій щодо формування
системи економіко-екологічної безпеки управління водними ресурсами
транскордонного річкового басейну на основі принципів розмежування
екологоконструктивних та екологодеструктивних факторів.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Закономірно, що
різні чинники по-різному впливають на стан екологічної безпеки. Одні з
них сприяють забезпеченню екологічної безпеки суспільних систем, інші
ж, навпаки, заважають підтримці екологічної рівноваги. Відповідно за
характером взаємозв’язку доцільно розмежувати екологоконструктивні
(фактори-стимулятори) та екологодеструктивні (фактори-дестимулятори)
фактори. Перші – ті, що здійснюють позитивний вплив на стан екологічної
безпеки регіону (розширення заповідних територій, лісистості; високий
рівень екологічної свідомості, освіти, культури; скорочення кількості
потенційно небезпечних об’єктів). Дестимуляторами є фактори, які
негативно (прямо чи опосередковано) впливають на стан екологічної
безпеки, наприклад: висока енергомісткість економіки регіону, зростання
частки ресурсномістких галузей, низький рівень впровадження досягнень
НТП у природоохоронній сфері, високий рівень зносу промислововиробничих фондів, низькі асиміляційні можливості екосистем регіону,
низький рівень екологізації податкової системи [2].
Річка Дністер є другою за водністю в Україні, яка має загальну
водозбірну площу 72,9 тис км2, при цьому на території України
знаходиться 53,5 тис км2. На території України знаходиться верхів’я
Дністра та його пригирлова частина.
У межах Львівської області р. Дністер забруднюється скидами
зворотних вод підприємств області як безпосередньо, так і через притоки
Стрв’яж, Тисмениця, Стрий. Верхня течія ріки забруднюється стічними
водами комунальних підприємств м.Самбора, смт. Калинів Львівської
області. Нижче по течії р. Дністер скидають недостатньо очищені стічні
води комунального підприємства «Розділтеплокомуненерго» та
акціонерного товариства «Енергія-Новий Розділ». Результатом
неефективної роботи очисних споруд вищенаведених організацій можна
пояснити перевищення гідрохімічних показників по БСК5, азоту
амонійному в створах смт. Розвадів і с. Журавно Львівської області.
У поверхневих водах басейну Дністра, починаючи з 2001 p.,
постійно зростає вміст сполук мінерального азоту, фосфору, органічних
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речовин. Води р. Тисмениці характеризуються найвищим рівнем
забруднення у басейні Дністра практично за всіма досліджуваними
показниками і при впадінні у р. Дністер чинять значний вплив на його
екосистему. Протягом усього року тут спостерігається недостатній рівень
насичення води киснем, а двічі за рік його концентрації знижувались до
критичного рівня – 3 мг/дм3. Незважаючи на майже десятирічну
тенденцію до зменшення вмісту важких металів, забруднення річок
басейну Дністра вказаними компонентами залишається високим.
Максимальні концентрації різних металів, як правило, відзначаються
нижче населених пунктів, розташованих уздовж р. Дністер [3].
В 2011 р. Чернівецькій області виділено 1,9 млрд грн на
будівництво Дністровської ГАЕС у м. Новодністровськ. Засоби
направляються на виготовлення другого гідроагрегата, будівництво
водоймища на 32 млн/ куб. – 500 млн грн Також 60 млн буде спрямовано
на соціальну сферу Сокирянського району та міста Новодністровськ. Зараз
на Дністровській ГАЕС уведений в експлуатацію лише один гідроагрегат.
Водна політика в Республіці Молдова в даний час знаходиться в
процесі реформи. Концепція розвитку водного сектора, прийнята
парламентом країни, визначає три основних пріоритетних напрямки в
менеджменті водних ресурсів та їх охорону. Це розвиток та впровадження
системи управління та охорони вод – (1) на основі інтегрованого підходу,
(2) на принципах урахування особливостей і цілей гідрографічного
басейну і входять до нього водних об’єктів і (3) за участю всіх
зацікавлених сторін.
Головні цілі національної водної політики визначені як досягнення
сталого менеджменту води як природного компонента (ресурсу) і як
соціально-економічної категорії (товару), створення здорових і безпечних
умов для проживання громадян відповідно з пріоритетними цілями:
- розробка та апробація (тестування) варіантів законодавчоправових,
організаційних,
нормативно-регуляторних,
фінансовоекономічних, інформаційно-освітніх, контрольних та інших інструментів
(механізмів), які б в довгостроковій перспективі гарантували стійке
управління водами;
- досягнення надійного забезпечення потреб населення в якісній
питній воді шляхом гарантування населенню мінімально необхідного і
санітарно-гігієнічно виправданого кількості води питної якості;
- створення умов для забезпечення продовольчої безпеки країни на
основі зрошення, адаптованого до потреб і можливостей фермерів;
- гармонізація планів розвитку галузей економіки, принципово
залежать від водних ресурсів (промисловість, енергетика, туризм і
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відпочинок, рибництво, транспорт), і соціального розвитку суспільства на
основі залучення всіх зацікавлених сторін до процесу прийняття рішень і
розподілу відповідальності.
Молдова передасть Україні в оренду дві земельних ділянки
загальною площею 14,4 га для забезпечення функціонування
Дністровського гідроенергетичного комплексу. Це передбачає проект
угоди між урядами Молдови й Кабінетом Міністрів України. Планується,
що дві ділянки площею 5 га й 9,4 га будуть передані Україні у володіння й
користування за плату на основі договору оренди строком на 5 років із
правом його продовження. До набрання чинності угоди українська
сторона виплатить молдавській компенсацію за самовільне використання
названих вище ділянок землі, розташованих на території Молдови, за
увесь час незалежності республіки. Україна також зобов’язується
компенсувати Молдові щорічний збиток, що наноситься рибним запасам у
результаті будівництва комплексу. Сторони домовилися проводити
спільний моніторинг якості поверхневих вод у прикордонному пункті для
запобігання забруднення водних ресурсів.
Будівництво Дністровської ГАЕС аргументується необхідністю
вирішення проблеми виробництва енергії в години пікового
навантаження. Проте розробники «Стратегії розвитку енергетичного
сектора України до 2030 року» не намагаються вирішити проблему
принципово, а тільки пропонують технічне рішення для її пом’якшення.
Стратегія пропонує збереження існуючого неефективного балансу
джерел електрики, що утворилася за дуже специфічних обставин переходу
української економіки до незалежної, в умовах надзвичайно сприятливих
для атомної енергетики. Автори стратегії виявилися неспроможними
оцінити сучасні тенденції розвитку енергетики і запропонували шляхи
підготовлені ще в радянські часи.
Вивчення проекту ДГАЕС, його економічних, екологічних,
соціальних, правових та політичних аспектів виявило ряд його негативних
наслідків. Зокрема, проект базується на низькофективній технології, тому
викликає сумнів його економічна доцільність та здатність принести
прибуток достатній для повернення кредиту. Окрім того, проект має ряд
техногенних ризиків, найбільшими з яких є підвищена сейсмічність у
районі будівництва та нестійкі ґрунти а також конструктивні та
гідрологічні ризики.
Щодо екологічних наслідків, то проект загрожує обезвожуванням
пониззя Дністра, що призведе до катастрофічних наслідків для природи
регіону, зокрема для плавневої системи Дністра, що охороняються
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Рамсарською конвенцією, а також викличе проблеми з питною водою у
регіоні.
Висновки. Для підвищення ефективності участі воно повинно
здійснюватися відповідно до процедур, прийнятих державами на
виконання своїх зобов’язань в рамках Конвенції Еспо про оцінку
транскордонного впливу, Орхуської конвенції про участь громадськості в
прийнятті рішень і Гельсінкської водної конвенції, а також правилами,
встановленими басейновими угодами. Тому, якщо басейнова угода буде
прийнята, вона має містити механізми доступу до інформації та участі
громадськості в прийнятті рішень. Порушення вимог про своєчасне
інформування про заплановану Сторонами діяльність, яка може завдати
шкоди навколишньому середовищу країн басейну, і залученні
громадськості до участі в прийнятті рішень, приводять, як правило, до
труднощів в отриманні міжнародного фінансування для реалізації
проектів і втрати державою позитивного іміджу [4].
Державна екологічна басейнова політика в регіональному та
транскордонному масштабі формується на основі регіональних аспектів
сталого соціально-економічного розвитку господарського комплексу в
умовах екологічної безпеки з метою підвищення ефективності
функціонування місцевих органів влади. Це повинно здійснюватися за
допомогою таких заходів: проведення екологічної експертизи існуючих і
нових екологічно небезпечних об’єктів; формування сучасної екологічно
безпечної системи водопостачання; вдосконалення механізму збору та
утилізації відходів; послідовне впровадження басейнового принципу
управління, забезпечення екологічних попусків, збереження лісів, заплав,
відновлення природних територій та екосистем; залучення всіх верств
суспільства до процесу прийняття рішень в системі регіонального
природокористування і охорони навколишнього середовища.
1.Герасимчук З.В., Олексюк А.О. Екологічна безпека регіону: діагностика та механізм
забезпечення: Монографія / З.В.Герасимчук, А.О.Олексюк. – Луцьк: Надстир’я, 2007. –
280 с.
2. Герасимчук 3.В., Корольчук Л. В. Транскордонне співробітництво регіонів: методика
оцінки та шляхи активізації: Монографія. – Луцьк: Надстир’я, 2009. – 184 с.
3. Інституціональне забезпечення екологозбалансованого водокористування в сучасних
умовах: Монографія / М.А. Хвесик, В.А. Голян, О.В. Яроцька, Н.В. Коржунова. –
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 455 с.
4. Программа действий по усовершенствованию трансграничного сотрудничества и
устойчивого управления бассейном реки Днестр результаты проекта. [Отдел по
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In the articles considered modern features of development of commodity production of
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В СИСТЕМЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены современные особенности развития товарного производства
сельскохозяйственной продукции и сформулированы основные пути повышения
эффективности использования ресурсного потенциала.
Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, товарное производство,
информационное общество.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сучасному
етапі функціонування вітчизняного аграрного сектора продовжують
залишатися невирішеними питання ефективного використання ресурсного
потенціалу у сфері товарного виробництва, виходячи з принципів моделі
постіндустріального інформаційного суспільства. В умовах глобалізації
економічного простору недостатній рівень конкурентоспроможності
Кальченко С.В.
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низки галузей в системі АПК може призвести до їх деградації, а
українське село – до катастрофічних соціально-економічних наслідків. В
зв’язку з цим особливо актуальною є оптимізація системи використання
ресурсного потенціалу, що здатна задовольняти сучасні потреби
сільгоспвиробників.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Слід зазначити, що питання ефективного забезпечення
ресурсами аграрного сектора, а також комплексний вплив кожного з
ресурсів на розвиток АПК в умовах пост трансформаційної економіки
вивчалися вітчизняними і зарубіжними ученими, а саме, І.Ф.Зінов’єва,
В.Л.Іноземцева, П.Т.Саблука, О.Г.Шпикуляка та ін.
Цілі статті. Проте, на нашу думку, недостатньо вивченим є способи
адаптації сільгоспвиробників до сучасних економічних реалій, зокрема це
стосується шляхів оптимізації використання наявної ресурсної бази. В
зв’язку з цим, метою статті є вивченням перспектив розвитку сільськогосподарських підприємств на принципах моделі постіндустріального
інформаційного суспільства.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На думку
В.Л.Іноземцева, характерною рисою даної моделі є особливе значення
інформації для господарського розвитку, виходячи з її специфічних
характеристик, які невластиві традиційним чинникам виробництва. До
них можна віднести, зокрема, тотожність поширеності і самозростання, а
також неможливість вичерпаності як виробничого ресурсу [3].
Проте дискусійним, на наш погляд, є вивід про відсутність рідкості
у даного виду ресурсів, оскільки рідкість часто означає не кінцівку
ресурсу як такого, а наявність вільного доступу до нього. В зв’язку з цим,
слід зазначити, що значна частина інформаційних ресурсів, а саме,
отримані в процесі підприємницької діяльності і такі, що отримали статус
знань, тобто, інформації оціненою і охарактеризованою, відносяться до
розряду комерційної таємниці. Ці дані закриті для основної маси
користувачів інформаційного простору, а тому мають властивість рідкості.
Дістати доступ до інформації такого роду самостійно можливо лише,
здійснюючи схожі господарські операції.
Внаслідок
цього
конкурентна
боротьба
в
системі
постіндустріального інформаційного суспільства припускає не тільки
забезпечення оптимального співвідношення прибутковою і витратною
складовою, але і постійне безперервне збільшення знань, якими володіє
фірма. Стосовно сільськогосподарських підприємств дана модель
припускає крім іншого побудову системи міжгосподарських зв’язків у
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поєднанні з нарощуванням рівня спеціалізації і концентрації виробництва
при збереженні багатоукладності в підприємницькому співтоваристві.
На думку О.Г.Шпикуляка, процеси, які пов’язані з подальшою
інституційною перебудовою вітчизняного аграрного підприємництва й
відносин власності проходять шляхом розвитку комплексу соціальноекономічних формувань, або формалізованих інститутів ринкового типу.
Головною проблемою ефективного функціонування підприємництва на
сучасному етапі розвитку аграрного сектора є відсутність належного
інституційного забезпечення [2].
Наявність зазначених інститутів дасть змогу сільгоспвиробникам
більш ефективно використовувати власний ресурсний потенціал, а також
можливості, що надає інформаційний простір. Необхідною умовою
інноваційного характеру розвитку суб’єктів аграрного підприємництва є
забезпечення самостійності формування стратегії економічної діяльності,
можливість створення власних схем реалізації продукції.
За даними Державного Управління статистики України, продукція,
вироблювана вітчизняними сільгосппідприємствами, переважно не
призначена для реалізації безпосередньо кінцевому споживачеві, а
орієнтована переважно на продаж переробним підприємствам і різного
роду посередницьким структурам (табл. 1).
Таблиця 1
Виробництво основних видів сільськогосподарської сировині
в аграрному секторі економіки Україні, тис т
Роки

3

4

Разом

5

6

Разом

В т.ч. с.-г.
підприємства

2

Разом

2010

В т.ч. с.-г.
підприємства

1
Продукція
рослинництва
Зернові та
зернобобові
Цукрові буряки
Соняшник
Картопля
Овочі
Плоди та ягоди

Разом

2009

В т.ч. с.-г.
підприємства

Показники

2008

В. т.ч. с.-г.
підприємства

2007

7

8

9

29295 22848 53290 42094 46028 35842 39271 29779
16978
4174,4
19102
6835,2
1469,6

14764
3373,7
388,5
713,4
198

13438
6526,2
19545
7965,1
1504,1
28

11796
5289,3
436,8
1108,6
231,7

10068
6364
19666
8341
1618,1

9152
5177,4
517,6
1120,1
214,8

137492
6771,5
18705
8122,4
1746,5

12663
5585,6
482,5
964,6
286,8
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Продовж. табл. 1
1
Продукція
тваринництва
М’ясо (у
забійній вазі)
Молоко
Яйця, млн.шт
Вовна, т
Мед, т

2

3

4

5

6

7

8

9

1911,7 918,8 1905,9 979,5 1917,4 1034,2 2059 1134,4
12262 2178 11761 2089,9 11610 2236 11249 2216,6
14063 7604,5 14957 8470,4 15908 9258,2 17052 10250
3449
751
3755
809
4111
840
4192
710
67681 1702 74853 1908 74051 1798 70873 1620

Зернові, зернобобові і технічні культури, через свої харчові
характеристики, з одного боку, вимагають обов’язкової промислової
переробки, а, в той же час, можуть вирощуватися з використанням засобів
механізації, які не потребують наявності у найнятих робітників тривалої
спеціальної підготовки. Таким чином можна зробити висновок про
відсутність в системі товарного сільськогосподарського виробництва
тенденцій до його інтенсифікації і координації зусиль між сільгоспвиробниками.
В зв’язку з цим, слід зазначити реальну небезпеку негативної дії
зовнішніх чинників, а саме вплив на характер і обсяги вироблюваної
продукції посередницьких структур. За даними Державного Управління
статистики України, частка цього реалізаційного каналу істотно
перевищує всі останні.
Виключення складає лише буряківництво, де продукція переважно
прямує на переробку. Так, за період з 2000 р. по 2010 р. питома вага
даного каналу реалізації складала не менше, чим 90% від загального
об’єму. В той же час реалізація пшениці і соняшнику на переробку складає
менше 5% в загальній структурі збуту. Більше 80% зернових і соняшнику
реалізується посередницьким структурам, що, у свою чергу, знижує рівень
прибутковості виробництва сільськогосподарської сировини, а також
негативно впливає на об’єм сукупного попиту серед населення. Питома
вага овочів і плодово-ягідних культур, що реалізовуються на переробку,
коливається в межах 25–35% від загального об’єму виробництва, проте
частка цих культур в загальній масі товарної продукції невелика.
Аналогічна ситуація спостерігається і в тваринництві. Реалізація
тварин на м’ясо, що є одній з небагатьох товарних галузей, впродовж
2005–2010 рр. демонструє скорочення питомої ваги переробки і
збільшення частини посередницьких структур. У 2010 р. частка
переробних підприємств складала 25%, тоді як посередникам було
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продано 70% товарній продукції. Той факт, що більше 90% молока і
молокопродуктів спрямується на переробку, слід враховувати, беручи до
уваги, що частка сільгосппідприємств в загальному об’ємі валової
продукції по даному напряму складає менше 20%.
Необхідною умовою розвитку сільськогосподарського виробництва
на товарній основі є наявність виробничих потужностей, а також їх
постійна модернізація. В зв’язку з цим слід зазначити, що протягом
тривалого періоду спостерігається тенденція до скорочення рівня
забезпеченості виробничого процесу в аграрному секторі основними
засобами, сільськогосподарською технікою, а також енергетичними
потужностями.
Так, за період з 2005 р. по 2010 р. було практично зупинено
будівництво тваринницьких приміщень для ВРХ і овець (табл. 2). Істотне
зростання спостерігається в птахівництві, де, не дивлячись на
нестабільність, введення в дію нових тваринницьких приміщень (в
порівнянні з 2005 р. зростання склало більше 100% або 4000 птахомісць).
Даний процес відбувається також і в зростанні птахофабрик, та
комбікормових підприємств.
Таблиця 2
Введення в дію виробничих потужностей
Показники
1
Тваринницькі приміщення,
тис скотомісць
для ВРХ
для свиней
для овець
для птиці, тис птахомісць
Птахофабрики
яйцевого напрямку, тис
курей-несучок
м’ясного напрямку, млн
голів за рік
Сховища для картоплі,
овочів та фруктів, тис т
одночасного зберігання
Силосні та сінажні споруди,
тис м3
Водопроводи магістральні
сільськогосподарського
призначення, км

2005
2

2007
3

Роки
2008
4

2009
5

2010
6

2010 до
2005, +7

1
10
3157

2
7
1
174

1
9
0,4
3903

2
2
5
158

3
24
0,2
7229

2
14
0,2
4072

86

140

460

372

1560

1474

2,3

4,7

6,4

5,2

13,2

10,9

12,7

9,5

8,2

10,7

25,5

12,8

-

-

10

48

3

3

13

31

32

1

-

30

-13
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Продовж. табл. 2
1
Автомобільні дороги з
твердим покриттям
внутрішньогосподарського
призначення, км
Комбікормові підприємства
та цехи, тонн комбікормів
за добу
Комбінати тепличні, га
Склади механізовані для
зберігання мінеральних
добрив, отрутохімікатів та
вапняних матеріалів, тис
тонн одночасного
зберігання
Зрошувані землі, тис га
Осушені землі, тисга

2

3

4

5

6

7

35

17

77

10

67

32

56

70

11

-

122

66

6

20

7

-

-

-6

0,3

0,03

0

-

-

-0,3

0,1
0,04

2,5
0,03

5,3
-

0,6
-

0,5
-

0,4
-0,04

Таким чином, ми бачимо, що розвиток однієї галузі (в даному
випадку, птахівництва) веде за собою підйом і в супутніх видах
господарської діяльності. Відносна швидкість повернення вкладених в
птахівництво засобів при незмінному рівні попиту населення на м’ясну
продукцію зробила дану галузь привабливішою для інвестора, ніж м’ясне і
молочне скотарство. В той же час було практично заморожено
будівництво теплиць і сховищ для хімікатів, що дозволяє зробити
припущення про відсутність тенденцій інноваційного розвитку в
рослинництві.
Цей висновок підтверджується даними про динаміку показників
використання сільськогосподарської техніки серед суб’єктів товарного
виробництва сільськогосподарської сировини. Так, за період з 2000 по
2010 рік кількість тракторів в сільськогосподарських підприємствах в
абсолютному виразі скоротилася на 150 тис штук або майже 100%, а з
розрахунку на 1000 га ріллі падіння склало близько 20%, причому середня
потужність трактора зросла на 10% (табл. 3).
Таблиця 3
Сільськогосподарська техніка в сільськогосподарських підприємствах
Показники
1
Трактори, тис шт
у розрахунку на 1000 га ріллі, шт.

2000
2
318,9
11
31

2005
3
216,9
11

Роки
2007 2008
4
5
186,8 177,4
10
9

2009
6
168,5
9

2010
7
151,3
9
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Продовж. табл. 3
1
Потужність двигунів тракторів,
тис кВт
Середня потужність двигуна
трактора, кВт
Зернозбиральні комбайни, тисшт
у розрахунку на 1000 га посівної
площі зернових (без кукурудзи),
шт.
Кукурудзозбиральні комбайни,
тис .шт
у розрахунку на 1000 га посівної
площі кукурудзи, шт.
Картоплезбиральні комбайни, тис
шт
у розрахунку на 1000 га посівної
площі картоплі, шт.
Бурякозбиральні машини, тисшт
у розрахунку на 1000 га посівної
площі буряків, шт.
Льонозбиральні комбайни, тисшт
у розрахунку на 1000 га посівної
площі льону, шт.
Установки та агрегати для доїння
корів, тис шт

2

3

4

5

6

7

20611 14792 13285 12929 12466 12557
64,7

68,2

71,1

72,9

74

83

65.2

47,2

41

39,1

36,8

32,8

6

5

4

4

3

4

7.9

4,8

3,6

3,2

2,9

2,5

8

5

2

2

2

1

3,6

1,9

1,5

1,4

1,3

1,7

133

117

70

57

48

59

13,0

8,5

6.6

5.8

5.1

4.2

16

17

13

18

18

9

1,7

1

0,8

0,7

0.6

0.5

7,2

41

19

39

14

8

33,5

16,8

12,7

11,4

10,5

10,9

Також істотно скоротилася кількість машин для прибирання
зернових і технічних культур, як в абсолютному, так і відносному виразі.
Чисельність зерно- і картоплезбиральних комбайнів зменшилася в 2 рази,
а кількість техніки по прибиранню кукурудзи, цукрового буряка і льону –
в 3 рази. Дана тенденція підтверджує загальний характер скорочення
товарного виробництва сільськогосподарської продукції, оскільки
говорить про відсутність довгострокових інвестицій в аграрну сферу.
Синусоїдальний розвиток окремих галузей (буряківництво, птахівництво)
не дає підстав стверджувати про загальний підйом вітчизняного
сільськогосподарського виробництва.
Більш того, приведені факти свідчать про посилення диктату з боку
підприємств несировинного блоку (трейдери, сфера переробки),
представники якого, прагнучи максимізувати отримуваний дохід,
нав’язують
сільгоспвиробникам
умови
виробничого
процесу
(номенклатуру, ціновий діапазон, об’єми продукції).
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Важливим є той факт, що фірми несировинного сектора слабо
реагують на можливе скорочення числа сільгосппідприємств в результаті
посилення конкурентної боротьби. Останнє є наслідком нездатності
керівництва значної частини підприємств організовувати господарську
діяльність відповідно до вимог сучасних умов.
Так впродовж 2008–2010 рр. за даними Державного Управління
статистики України число господарюючих суб’єктів в сільському
господарстві скоротилося з 59059 до 56493 одиниць або на 5% При цьому
число фермерських господарств зменшилося на 5%, господарських
товариств – на 1%, а приватних підприємств та виробничих кооперативів
– відповідно на 2% і 16%.
Таке зменшення кількості сільськогосподарських підприємств,
особливо сімейного типу, призводить до негативних соціальноекономічних процесів на селі, а саме, падіння рівня зайнятості, зниження
добробуту населення, і, як наслідок, занепаду сільських територій.
Нейтралізувати негативний вплив зовнішніх чинників можливо за
допомогою активізації співпраці між сільгоспвиробниками та науковим
співтовариством.
Цей процес дасть змогу забезпечити більш ефективну співпрацю
виробників між собою та зовнішнім середовищем, оскільки надасть змогу
оцінити відповідність власного техніко-технологічного забезпечення
сучасним вимогам. В рамках аналогічних проектів можуть проводитися
цільові програми на замовлення конкретних фірм за участю працівників
навчально-наукових закладів, а також студентів і аспірантів.
Це дозволить об’єктивно оцінити рівень практичної підготовки
майбутніх фахівців і сприятиме посиленню серед молоді мотивації до
працевлаштування в сільській місцевості. Також цілком доцільним є
можливість коригування змістовної частини окремих навчальних
дисциплін на вимогу сільгоспвиробників, що, в свою чергу, вимагатиме
від них координації власних думок для формулювання єдиної позиції.
Отже, посилення співпраці між сільськогосподарським виробництвом та
науковим співтовариством сприятиме розбудові вітчизняного села та
поліпшення рівня забезпечення населення продовольством.
Висновки. На сучасному етапі розвитку аграрного виробництва
надзвичайно актуальним є формування системи інститутів, що сприяли б
адаптації сільгоспвиробників до вимог моделі постіндустріального
суспільства, яка створюється нині в переважній більшості сегменті,
національної економіки. На жаль сучасний стан техніко-технологічного
забезпечення переважної більшості сільськогосподарських підприємств
дає підстави говорити про нездатність їх керівників адаптувати власні
господарства до теперішніх економічних умов.
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Результатом цього став надмірний вплив на характер діяльності
сільгоспвиробників фірм несировинного сектора, який сприяв
погіршенню фінансової ситуації в аграрному виробництві, а також призвів
до негативних соціальних наслідків на селі. Позитивно вплинути на
існуючий стан речей може пожвавлення співпраці між виробниками
сільськогосподарської сировини та науковим співтовариством, завдяки
чому вітчизняні аграрії матимуть змогу консолідувати власні зусилля та
спільно адаптувати власну систему використання ресурсного потенціалу
відповідно до вимог постіндустріального інформаційного суспільства.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасні кризові
явища в економіці ставлять нові вимоги до управління підприємствами в
Україні, зокрема, необхідність скорочення витрат на ІТ. Впродовж
останніх років передача управління ІТ-інфраструктурою спеціалізованим
компаніям, консолідація і широке поширення практики віртуалізації
серверів допомогли значно скоротити витрати на ІТ. Але, в той же час,
перед ІТ-підрозділами, як і раніше стоїть завдання підвищення
оперативності реагування на зміну потреб бізнесу в умовах зміни ринкової
кон’юнктури, оскільки існуючій архітектурі інформаційних технологій
бракує гнучкісті відразу в таких галузях, як інновації, капітальні витрати
та запровадження нових систем:
- технологічна інфраструктура складна, неоднорідна і погано
піддається зміні. Зазвичай бюджет ІТ-підрозділу витрачається в
основному на обслуговування і підтримку виробничих ресурсів, що не
залишає достатнього фінансування для освоєння новацій, потрібних з
комерційної точки зору;
- великий запас незадіяних ресурсів продовжує бути джерелом
проблем. Для того, щоб втримувати пікові навантаження часто виділяють
надлишкові ресурси серверів, систем зберігання даних і мереж. У свою
чергу, в разі падіння навантаження на ресурси нижче за розрахунковий
рівень практично неможливо відмовитися від частини виділених ресурсів.
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Таким чином, капітальні витрати на устаткування в подібних умовах
істотно зростають;
- розгортання нових систем є занадто дорогим. Налаштування,
виділення ресурсів і запуск в експлуатацію нових систем вимагають
істотного часу і фінансових витрат. При цьому розгортання кожної
системи, як правило, створює свою групу функцій, яка може не
вписуватися в єдиний комплекс елементів інфраструктури підприємства.
Організації вимушені миритися з високою собівартістю
адміністрування і величезними капітальними витратами на системи, які
залишаються значною мірою невикористаними, що неминуче знижує
рентабельність інвестицій.
Для подолання цих проблем необхідним є створення нового
покоління центрів обробки даних, в яких архітектурна концепція
дозволить структурно зменшити витрати на обчислювальні потужності,
ресурси зберігання даних і мережеві ресурси, що можливо досягнути,
використавши концепцію «хмарних обчислень».
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Згідно з документом IEEE, опублікованим у 2008 р., «Хмарні
обчислення – це парадигма, в рамках якої інформація постійно
зберігається на серверах в мережі Інтернет і тимчасово кешується на
клієнтській стороні, наприклад, на персональних комп’ютерах, ігрових
приставках, ноутбуках, смартфонах тощо» [1].
У опублікованому в грудні 2010 р. звіті Центр економічних і бізнесдосліджень (CEBR) стверджує, що до 2015 р. завдяки «хмарним
обчисленням» економіка розвинених європейських країн отримуватиме
додатково по 177,3 млрд євро в рік. Звіт, підготовлений за замовленням,
став першою у своєму роді оцінкою значення освоєння Cloud computing на
макроекономічному рівні для п’яти найбільших економік Європи [4].
В умовах сьогодення інтеграція хмарних обчислень у ІТ-сферу
України якраз є перспективним напрямком вирішення означених проблем.
Так, за даними Центру економічних та бізнес-досліджень, перехід на
«хмарні» сервіси створить 2,4 млн робочих місць по всій Європі,
включаючи Україну, та зекономить €763 млрд у перспективі на 5 років [2].
Чинником створення нових робочих місць є зростання попиту на додатки,
створені хмарним способом з незмінною ціною на користування цими
додатками. Як приклад можна відзначити падіння цін на ці послуги
внаслідок 15-відсоткових знижок Amazon EC2, зменшення с $20 до $5
щорічної вартості зберігання даних на хостингу Google Picasa Web Albums
[3].
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Однак, не зважаючи на зростаючу кількість досліджень у даному
напрямку, питання використання хмарних обчислень в ІТ-сфері України,
та економічних наслідків їх впровадження у вітчизняній економічній науці
поки що не були достатньо опрацьовані.
Цілі статі. Тому метою запропонованої статті є спроба дослідити
можливість застосування засобів хмарних обчислень для вирішення
проблеми підвищення оперативності реагування на зміни потреб бізнесу в
умовах змін ринкової кон’юнктури, і таким чином створення нових
моделей бізнесу.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. «Хмарні
обчислення» – це бізнес-модель створення, виробництва і використання
комп’ютерних послуг. При цьому сервіс, або послуги, які
використовуються за допомогою комп’ютерних технологій, відокремлені
від самих комп’ютерів, і вжиток послуг відбувається лише тоді, коли
споживач, в явному вигляді, запитує їх.
Економічна ефективність «хмарних обчислень» заключається в
«конверсії капітальних витрат в операційні витрати» (CapEx to OpEx). Але
глибше економічна сутність моделі «хмарних обчислень» виражається
терміном «pay-as-you-go». Можна запропонувати переклад цієї фрази, як
принципу, в наступній формі «плата виключно за використання». Час
використання обладнання, куплений в моделі «хмарних обчислень», може
бути розподілений нерівномірно, при цьому плата за сервер-годину не
міняється. І вже до цього принципу – принципу «pay-as-you-go» можна
додати «CapEx to OpEx», коли відсутність необхідності первинних
вкладень на ІТ дозволить пропорційно збільшити розміри коштів, що
направляються на інші потреби. Таким чином, можна стверджувати, що
економічні переваги від вживання моделі «хмарних обчислень» істотно
вищі, за рахунок еластичності і можливості управління ризиками,
особливо ризиками незабезпечених пікових завантажень і недостатнього
завантаження устаткування.
Саме така бізнес-модель застосовується провайдерами «хмарних
обчислень», які володіють гігантськими датацентрами по виробництву
комп’ютерних послуг, і які надають ці послуги, – за плату – споживачам
послуг, компаніям, що не володіють власними датацентрами.
Під датацентром (від англ. data center), розуміється спеціалізована
будівля (майданчик) для розміщення серверного і комунікаційного
устаткування і підключення до каналів мережі Інтернет.
Програмне і апаратне забезпечення датацентрів ми називатимемо
«хмарою» (Cloud). Коли «хмара» є відкритою для загального доступу,
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вона називається «прилюдною хмарою» (Public Cloud), а сервіси, які
продаються «хмарою», називаються комп’ютерними додатками (Utility
Computing).
Таким чином, «хмарними обчисленнями» називають послуги
(сервіси), які надають прикладні або системні програми, при цьому
надходять споживачеві через мережу Інтернет, а також, програмне і
апаратне забезпечення в датацентрах, яке забезпечують надання цих
послуг. Самі сервіси вже мають традиційний термін, «программне
забезпечення як послуга» (ПЗ-як-послуга або «Software as а Service» –
SAAS.). Важливою властивістю комп’ютерних додатків є їх вимірність.
Існує також термін «приватна хмара», який позначає внутрішні
датацентри компаній і підприємств, до яких не надається прилюдного
доступу з мережі Інтернет. «Приватна хмара», строго кажучи, не
відноситься до хмарних обчислень з економічної точки зору, оскільки, в
цьому випадку, не виникають економічні стосунки між провайдерами і
споживачами послуг. В той же час, «приватна хмара» технологічно є
копією «прилюдної хмари», створюючи можливість інтеграції
«прилюдної» і «приватної» хмар.
Тоді знов виникають економічні стосунки, як, наприклад, в умовах
звичайного навантаження послуги споживачеві надаються «приватною
хмарою», тобто усередині власного датацентру компанії, а в умовах
пікового навантаження масштабуються в «прилюдну хмару», коли
притягуються додаткові ресурси ззовні компанії. Кінцеві споживачі є
споживачами послуг провайдерів «ПЗ-як-послуги», і можуть бути
споживачами послуг хмари. Провайдери «ПЗ-як-послуга» є споживачами
послуг хмари, і продають свої послуги кінцевому споживачу.
З часом, з розвитком «хмарних обчислень», термін «ПЗ-як-послуга»
став розділятися на дрібніші складові, кожне з яких почало іменуватися
по-своєму:
«Інфраструктура-як-послуга»,
«зберігання-як-послуга»,
«платформа-як-послуга», «друк-як-послуга» і так далі.
Назви складових «ПЗ-як-послуга» говорять самі за себе, тому не
будемо зупинятися на цій деталізованій класифікації. До того ж, ця
класифікація не набула широкого поширення, оскільки кожен з
провайдерів послуг почав вигадувати спеціальні назви, що підкреслюють
особливості своїх сервісів, і класифікація потонула в дрібницях. В
результаті виробився збалансований підхід, при цьому досить детальний,
аби підкреслити принципові відмінності сервісів, що знаходяться саме в
даній категорії, від інших сервісів, що знаходяться в іншій категорії, і в
той же час, досить узагальнений, аби ілюструвати загальну картину
комп’ютерних послуг. Категоріями «хмарних обчислень» є прикладне
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«ПЗ-як-послуга» (SAAS «Software-as-а-Service»), «платформа-як-послуга»
(PAAS, «Platformas-а-Service»), «інфраструктура-як-послуга» (IAAS,
«Infrastructure-as-а-Service»). По суті, класифікація «хмарних обчислень»
повторює класифікацію традиційного програмного забезпечення:
системне програмне забезпечення, програмне забезпечення проміжного
рівня, прикладне програмне забезпечення. Непрямим чином це свідчить
про те, що технологічно «хмарні обчислення» не є революційним кроком
розвитку комп’ютерної індустрії, і не технологія визначає суть явища
«хмарних обчислень», а спосіб вжитку і продажу інформаційних послуг.
Взаємини провайдерів і споживачів комп’ютерних послуг різних категорій
наведено автором на рис. 1.
Споживач платформ та прикладних послуг

Провайдер прикладного та
ділового ПЗ
(Набір користувацьких функцій)

Провайдер платформи, як
послуги (базові послуги,
програмні інтерфейси)

Обчислення, збереження даних, передача даних
Провайдер хмари (базова інфраструктура)
Рис. 1. Взаємини провайдерів і споживачів комп’ютерних послуг
різних категорій
Переваги моделі «ПЗ-як-послуга» – як для користувачів, так і для
провайдерів є наступними: провайдерам простіше управляти
встановленням
нових версій, патчів та оновлень програмного
забезпечення, супроводженням програмного забезпечення, управлінням та
зберіганням баз даних користувача, поновленнням версії програмного
забезпечення. Користувачі отримують доступ до послуг скрізь, де є доступ
39

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

до мережі Інтернет, використовують розвинені можливості спільної
роботи і зберігання даних в захищеній інфраструктурі. «Хмарні
обчислення» не відміняють всіх перерахованих переваг, проте вони дають
провайдерам моделі «ПЗ-як-послуга» ще одну альтернативу – розвернути
програмне забезпечення в «хмарі».
Тобто «хмара» дає можливість провайдерам моделі «ПЗ-як-послуга»
розвернути програмне забезпечення, і масштабувати його залежно від
попиту, без будівництва власних датацентрів.
Модель «ПЗ-як-послуга» дає можливість користувачам перекласти
вирішення деяких проблем на провайдерів моделі «ПЗ-як-послуга».
Модель «хмарних обчислень» дає можливість провайдерам «ПЗ-якпослуга», як користувачам «хмари», в свою чергу перекласти рішення
деяких своїх проблем на провайдерів «хмари».
Таким чином, з точки зору апаратного забезпечення, автор вважає
необхідним виділити три нові аспекти:
1. Відсутність необхідності первинних інвестицій в устаткування,
що дозволяє розпочати бізнес, використовуючи невеликий обсяг ресурсів і
збільшувати їх відповідно до зростання потреб.
2. Іллюзія нескінченності комп’ютерних ресурсів, доступних за
запитом, що робить непотрібним планування росту введення в
експлуатацію нового устаткування.
3. Можливість платити за використані комп’ютерні ресурси в
оперативно-короткострокові проміжки часу відповідно до їх використання
(тобто обчислювальні потужності по годинах, і зберігання даних по днях),
вивільняти ресурси при втраті необхідності їх використання, і таким
чином уникати витрат на консервацію і супровід невикористаних ресурсів.
Всі ці три аспекти важливі, бо вони відображають ті необхідні
умови, які зробили «хмарні обчислення» технічно і економічно
можливими.
Таким чином у автора є підстави стверджувати, що перехід до
«хмарних обчислень» призводить до появи нових моделей бізнесу. Деякі
традиційні моделі бізнесу також трансформуються під їх впливом. На
підставі аналізу технології «хмарних обчислень», автор пропонує виділити
такі бізнес-моделі:
1. Модель оренди – оренда устаткування або процесорних
потужностей, оренда інфраструктури, оренда програмної платформи і
оренда програмних додатків. В даному випадку постачальник послуг
оренди виставляє ціни споживачам за час користування (за місяць, рік) або
ж за об’єм використаних послуг (об’єм використаного місця на жорсткому
диску, пам’яті і навантаження процесорів).
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2. Рекламна модель – постачальники віддають в користування свої
послуги і програмні продукти безоплатно. Проте, при цьому споживачі
вимушені переглядати рекламні повідомлення, вбудовані в продукти і
послуги. Фінансують же постачальника кінцеві замовники реклами.
3. Модель «преміум послуга» – в даному випадку «хмарний» сервіс
або продукт надається безкоштовно з обмеженими можливостями.
Додаткові можливості, які стають потрібні користувачам з часом, доступні
лише в разі придбання відповідною «преміум-послуги». Фактично такий
бізнес існує за рахунок споживачів «преміум-послуг». Аналогом
«преміум-послуги» є модель online-ігр, доступ до яких надається
безкоштовно. Але в таких іграх продаються додаткові можливості і
предмети, які роблять процес гри більш привабливим. Ця бізнес-модель
Cloud computing активно розвивається.
4. Модель, заснована на наданні платформи для поширення і
використання інформаційного контенту – в такій моделі постачальник
платформи створює сприятливі умови для поширення і використання
інформаційного контенту, залучає інших постачальників для просування
контента через власну платформу. Вигоду постачальник платформи
отримує за рахунок отримання відсотків від продажу контента кінцевим
споживачам. Яскравим прикладом такої моделі є iTunes (+ iPhone або iPad)
компанії Apple, а також Kindle компанії Amazon.
5. Модель непрямого просування продукту або послуги компанії за
рахунок інших «хмарних» продуктов/послуг. Так діють крупні компанії,
такі, як Microsoft і Google. Наприклад, Google розробила безліч onlineсервісів, які популяризували пошукову систему компанії. Наприклад,
Google Translate для перекладу тексту, Google Maps для візуалізації карт,
GMail для роботи з електронною поштою. В даному випадку послуги і
продукти не приносять компанії прибуток, проте підтримують високий
попит на основний продукт або послугу.
6. Модель crowdsourcing (масове використання ресурсів) – ця модель
полягає в тому, що користувачі «хмарних» продуктів і послуг самостійно
збирають і систематизують інформацію, розміщують її на сайті
постачальника. Постачальник же надає послуги зберігання і обміну
інформації між користувачами, аналізує інформацію і ділиться
результатами з користувачами. Вигода постачальника виходить в разі
консолідації інформації, її аналізі і наданні результатів третім
зацікавленим особам. Прикладом такої моделі може бути збір
маркетингової інформації, такої, як інтереси користувачів, переваги і
тренди. Іншим серйозним прикладом може бути соціальна мережа, що
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збирає у користувачів медичні дані, які потім консолідуються і
продаються фармацевтичним компаніям.
7. Інвестиційна модель Cloud computing – основна ідея моделі, в
даному випадку, полягає в тому, щоб привернути велику увагу
користувачів до якоїсь масової послуги або продукту. Як тільки
досягається певний рівень активності користувачів, розробники хмарної
послуги звертаються до інвесторів за фінансуванням на подальший
розвиток. Причому, у розробників може і не бути конкретної ідеї
монетизації послуги в майбутньому. Але, як показує практика, сучасний
інвестор готовий вкладати засоби в такі хмарні послуги і продукти, що
викликане величезним успіхом YouTube, Facebook, Twitter і тому подібне
Основною перевагою нових моделей бізнесу в сучасних умовах є те,
що вони дозволяють споживачам отримати доступ до продуктів і послуг
на економічно вигідніших умовах, ніж традиційні моделі. Це стає
можливим завдяки мінімізації постійних витрат за рахунок великого числа
споживачів, а також за рахунок скорочення капітальних витрат при
використанні устаткування, програмного забезпечення і людських
ресурсів. Заміна фіксованих тарифних планів на оплату реально
використаного часу має заохотити до використання послуг корпоративних
клієнтів, а нові технології, що оптимізують та збільшують потужність
«хмар», дозволять традиційним ІТ-корпораціям здійснити міграцію на
«хмарні» платформи.
У кожної перспективної технології окрім позитивних рис є й
недоліки. Зокрема, для «хмарних обчислень», це, по-перше, необхідність
постійного доступу до мережі Інтернет з достатньою якістю і швидкістю.
По-друге, безпека даних залишається під загрозою. Все залежить від того,
хто надає подібні послуги: при ненадійному хостингу зацікавлені особи
можуть отримати дані без дозволу користувача.
Висновки. Згідно з усім вище викладеним, можемо зробити певні
висновки щодо необхідності інтеграції хмарних технологій в економіку
України. Їх основними перевагами є: створення можливостей для
розширення потенціалу вітчизняних розробників програмного
забезпечення; зменшення енерго- та фінансових затрат на обслуговування
одиниці контенту; підвищення екологічності та економності ІТ-сектору
економіки; створення нових робочих місць. Але будівництво надвеликих
датацентрів є необхідною, проте недостатньою умовою, для того, щоб
компанія могла стати провайдером «хмари». Будуть потрібні також
інвестиції для розробки складного, масштабованого програмного
забезпечення і високий рівень експертизи для експлуатації всього
комплексу. Але, як показує практика, сучасний інвестор готовий вкладати
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засоби в такі хмарні послуги і продукти, що викликане величезним
успіхом YouTube, Facebook, Twitter та інших компаній. Подальший
розвиток «хмарних» послуг і продуктів, а також підвищення довіри до них
кінцевих користувачів, сприятимуть розвитку вказаних бізнес моделей, а
також появі абсолютно нових моделей, що дають очевидні економічні
переваги постачальникам і споживачам.
1. ORGs for Scalable, Robust, Privacy-Friendly Client Cloud Computing, September/October
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vox.cepr.org/index.php?q=node/4671
3. «Google Picasa Web Albums» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.google.com/accounts/PurchaseStorage?hl=ru
Hamm, Steve «Cloud computing’s big bang for business», Business Week. – 2009. – June 15. – С.
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Унаочнено виявлені в законодавстві розбіжності щодо наявності обов’язкових і
додаткових реквізитів первинного документа; уточнено поняття «первинний документ»,
деталізовано критерії його юридичної доказовості; представлено систематизований виклад
результатів дослідження судової практики врегулювання спорів та на цій основі визначено
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Ключові слова: документування, документ, первинний документ, реквізити
документів; доказ, юридична доказовість, доброякісний документ.

Kancedal N.
DOCUMENTATION IN THE ACCOUNTING SYSTEM:
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Divergences of requirements of operating legislative base are presented touching the
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БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Представлены расхождения требований действующей законодательной базы
касающиеся обязательных и дополнительных реквизитов первичного документа; уточнено
понятие «первичный документ», детализированы критерии его юридической
доказательности; систематизированы результаты исследования судебной практики
урегулирования споров и на этой основе обозначены вероятные недостатки оформления
первичных документов, которые могут привести к потере их юридического значения и
доказательности.
Ключевые слова: документирование, документ, первичный документ, реквизиты
документов; доказательство, юридическая доказательность, доброкачественный документ.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Процеси
виявлення, вимірювання та реєстрації інформації про діяльність
підприємства безпосередньо пов’язані із застосуванням методу
первинного спостереження бухгалтерського обліку – документування.
Первинний документ містить відомості про господарську операцію, що
підтверджують її здійснення і є підставою для записів у системі обліку.
Таким чином, документ – це матеріальний носій інформації, а
документування – процес реєстрації інформації у документах.
Оскільки первинний документ є інформаційним першоджерелом
бухгалтерського обліку, в ході документування необхідно дотримуватися
певних критеріїв, згідно яких він у подальшому може бути визнаний
доброякісним та юридично доказовим.
Порядок документального оформлення господарських операцій
(документування) регламентується ст. 9 «Первинні облікові документи та
регістри бухгалтерського обліку» Закону України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність Україні» від 16 липня 1999 p. № 996-XIV,
Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському
обліку від 24 травня 1995 р. № 88 та іншими документами нормативноправового змісту. Проте, неузгодженість і дискусійний характер окремих
законодавчих вимог щодо оформлення документів створюють передумови
для підвищення ризику втрати їх юридичної доказовості та, відповідно,
втрати економічної вигоди господарюючих суб’єктів. В зв’язку з цим
вирішальне значення у формуванні професійного світогляду бухгалтера є
44

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

всебічне дослідження процедурних аспектів документування, набуття
нових знань з метою ефективного застосування професійного судження у
практичній діяльності й дотримання якісних параметрів облікової
інформації.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Фундаментальні дослідження в теорії бухгалтерського обліку
на різних етапах розвитку економічної думки здійснювали представники
венеціанської, французької, німецької шкіл, відомі радянські вчені:
А.Галаган, М.Кіпарісов, Н.Леонтьєв, В.Макаров, І.Малишев, П.Мезєнцев,
П.Німчинов, О.Рудановський; російські вчені: В.Палій, Я.Соколов. Серед
вітчизняних вчених вагомий внесок здійснили: О.Бородкін, Ф.Бутинець,
А.Герасимович, Г.Кірейцев, М.Кужельний, А.Кузьмінський, В.Лінник,
Ю.Литвин, В.Сопко, Н.Ткаченко, Н.Малюга та інші.
Відомий вчений Я.Соколов оцінюючи багатовіковий досвід обліку в
Росії зауважує, що ідея державності (а саме, державного впливу на облік
та його представників) призвела до «своєрідного типу обліку» і
виокремлює ряд суттєвих принципів, що визначають змістовну основу
російської облікової думки. Одним із таких принципів є «обрядолюбие»:
«Внешний
вид
документов,
их
взаимосвязи,
порядок
и
последовательность заполнения являются неотъемлемой частью учета;
порядок важнее содержания; казаться – важнее, чем быть» [5]. В XVII ст.
реєстрація фактів господарського життя передбачала наявність в
документах таких обов’язкових атрибутів як дата, текст, кількість
(грошей, продуктів, матеріалів). Однак, підкреслює автор, «теоретична
любов» до порядку оформлення документів та регістрів не позбавила
практичний облік від недбальства та помилок. В умовах сьогодення
означена проблема не втратила актуальності.
Цілі статті. Метою статті є уточнення поняття «первинний
документ»; виявлення розбіжностей у чинній нормативній базі щодо
наявності обов’язкових і додаткових реквізитів первинного документа;
систематизація критеріїв юридичної доказовості первинного документа,
дотримання яких дають підставу для визнання його доброякісним;
систематизований виклад результатів дослідження практики судового
врегулювання спорів та на цій основі визначення ймовірних недоліків
оформлення первинних документів, що можуть зумовити втрату їх
юридичного значення та доказовості.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З точки зору
господарського та цивільного судочинства процес формування даних про
факти (тобто, власне, документування) є процесом створення доказів. За
характером створення розрізняють докази первинні і похідні.
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Первинні (першоджерела) формуються під безпосереднім впливом
фактів, які підлягають встановленню та у залежності від носія інформації
(джерела доказів). Похідні (опосередковані, копії) – відтворюють дані,
одержані від інших джерел, тобто формуються під впливом
опосередкованих джерел. Значення цієї класифікації полягає в тому, що
вона розкриває процес формування доказів і саме цим сприяє їх
дослідженню й оцінці в процесі судового розгляду справи [4].
За характером зв’язку фактичних даних (змісту доказів) з фактами,
які підлягають встановленню (з фактами, які підлягають доказуванню),
докази поділяються на прямі і побічні. Побічні докази, як правило, мають
подвійну природу, тому спричиняють труднощі у процесі пізнання істини.
Більш вагомими для пізнання є прямі докази, оскільки вони дають
можливість зробити однозначний висновок про наявність чи відсутність
фактів, які підлягають доказуванню.
Тож, з огляду на значимість первинного документа як
інформаційного першоджерела обліку та звітності, найважливішою його
функцією слід вважати юридичну доказовість, що забезпечується
дотриманням встановлених вимог до оформлення й бухгалтерської
обробки.
Юридично доказовим слід вважати документ, що містить
сукупність фактографічних даних про обставини (дії і події), достатню для
обґрунтування у вирішенні спірних питань.
Практична реалізація принципу юридичної доказовості обумовлює
потребу класифікувати оформлені документи на доброякісні та
недоброякісні й окреслити критерії визнання документа доброякісним.
З огляду на вимоги нормативних документів, критеріями юридичної
доказовості документа слід визнати:
1) мову, на якій складено документ;
2) наявність матеріального носія, що забезпечує ідентифікацію та
однозначне трактування наявної у ньому інформації;
3) використання бланку типової, спеціалізованої чи самостійно
виготовленої форми;
4) наявність обов’язкових та додаткових реквізитів.
Таким чином, доброякісним слід вважати документ, складений з
дотриманням встановлених вимог стосовно мови, виду і форми
матеріального носія, наявності обов’язкових та додаткових реквізитів.
Слід відмітити: стосовно обов’язкових та додаткових реквізитів
первинного документа у нормативних актах зустрічаються певні
різночитання (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика нормативних вимог
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щодо реквізитів первинного документа

Не
співпадає

Положення про
документальне забезпечення
записів у бухгалтерському
обліку від 24 травня 1995 р.
№ 88
Обов’язкові реквізити
назва документа (форми)
назва документа (форми)
дата і місце складання
дата і місце складання
назва підприємства, від
найменування підприємства,
імені якого складено
установи, від імені яких
документ
складений документ
зміст та обсяг господарської
зміст та обсяг
операції, одиниця виміру
господарської операції,
господарської операції (у
одиницю виміру
натуральному та/або
господарської операції
вартісному виразі)
посади осіб, відповідальних посади і прізвища осіб,
за здійснення господарської відповідальних за здійснення
операції і правильність її
господарської операції і
оформлення
правильність її оформлення
особистий чи електронний
особистий підпис або інші
підпис або інші дані, що
дані, що дають змогу
дають змогу ідентифікувати
ідентифікувати особу, яка
особу, яка брала участь у
брала участь у здійсненні
здійсненні господарської
господарської операції
операції
Додаткові реквізити
ідентифікаційний код
підприємства, установи з
Державного реєстру
номер документа
підстава для здійснення
операцій

Часткове
співпадіння

Закон України «Про
бухгалтерський облік і
фінансову звітність
Україні» від 16 липня 1999
p. № 996-XIV

Порівняльна
характеристика
Повне співпадіння

Нормативний документ

+
+
+

+

+

+

+
+
+

Продовж. табл. 1
-

дані про документ, що
засвідчує особу-одержувача
печатка
інше

+
+
+

Як видно з табл. 1, це стосується неузгоджених формулювань в
47

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

переліку обов’язкових реквізитів первинного документа, а також
можливості доповнення його додатковими реквізитами. Відповідно до п.
2.4–2.5 Положення № 88 залежно від характеру операції та технології
обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові
реквізити, а підпис може бути скріплений печаткою. Тобто, власне
печатка не є обов’язковим реквізитом первинного документа.
Виявлення відхилень від діючих норм, допущених при оформленні
первинного документа може стати причиною визнання його
недоброякісним, тобто спричинити втрату юридичної доказовості.
Вагомою складовою ризику втрати юридичної доказовості є
неврегульованість законодавчих вимог щодо оформлення первинного
документа та їх неоднозначне трактування різними суб’єктами. Цим
обумовлюється потреба вивчення діючої практики судового врегулювання
спорів та на цій основі визначення ймовірних недоліків оформлення
первинних документів, що можуть зумовити втрату його юридичного
значення та доказовості. До найбільш типових недоліків слід віднести
наступні [1, с. 13]:
1) при наявності підпису відповідальної особи немає відомостей про
її посаду;
2) підпис відповідальної особи не супроводжується даними про її
прізвище, ім’я, по-батькові;
3) зі змісту господарської операції неможливо встановити її
реальний обсяг;
4) відсутні дані про місце і час надання послуг, що може, зокрема,
стати причиною відмови у визнанні податкових витрат.
Поряд з цим, слід зауважити, що на практиці мають місце ситуації,
коли податкові органи не визнають документів, не підтверджених
відтиском печатки.
Важливим при оформленні документа є також зазначення підстави
для здійснення господарської операції. Зокрема, у акті прийманняпередачі виконаних робіт (накладній чи ін.) необхідно посилатися на
конкретний договір, що укладено між сторонами. Особливо, якщо таких
договорів укладено декілька і стосуються вони ідентичних видів
продукції, товарів чи робіт.
Таким чином, в процесуально-правовому середовищі доказами є
будь-які фактичні дані, що вміщують інформацію про обставини,
необхідні для правильного вирішення справи, а носіями такої інформації
виступають точно визначені засоби доказування. Найбільш вагомим
засобом доказування об’єктивної дійсності у житті господарюючого
суб’єкта (реальності факту, господарської операції) є первинний документ.
У системі бухгалтерського обліку важливим є розуміння
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«первинного» статусу документа, як такого, що є основою для фіксації
господарської операції. У цьому значенні дискусійними є наступні
визначення.
Первинний документ – документ, який містить відомості про
господарську операцію та підтверджує її здійснення (ст. 1 Закону України
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність Україні») [2].
Первинні документи – це документи, створені у письмовій або
електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції,
включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх
проведення (п. 2.1 Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку № 88) [3].
Виявлені розбіжності спонукають до поглибленого дослідження
змісту і призначення окремих документів, що не фіксують факту
здійснення господарської операції та, відповідно, не можуть називатися
первинними. Це: розпорядження (дозволи) адміністрації на проведення
господарських операцій; довіреність на одержання цінностей; рахунокфактура; акт звіряння заборгованостей; калькуляція собівартості;
вантажна митна декларація; податкова накладна, договір [1, с. 11–12].
Очевидним є те, що розпорядження (дозволи) адміністрації на
проведення господарських операцій не фіксують фактів здійснення таких
операцій, а тому не є первинними документами бухгалтерського обліку. У
зв’язку з цим уточнення потребує п.2.1 Положення № 88, а також
інформація, оприлюднена у листі Мінфіну від 27.11.06 р. № 31–34000–20–
23/25136.
Аналогічним і беззаперечним є твердження і відносно довіреності,
проте «первинний» статус даного документа визнано листами Мінфіну від
03.08.09 р. №31–34000–20–16/20991, від 07.04.06 р. №31–34000–30–
25/7186, від 29.08.05 р. №31–04200–30/23–7454/6784), які можуть бути
підставою для хибних висновків у ході вирішення спору арбітражно.
Рахунок-фактура – це документ, що надається продавцем покупцеві
і вміщує перелік товарів, їх кількість і ціну, по якій вони будуть
поставлені, формальні особливості товару (колір, вага і т. і.), умови
постачання, способи підтвердження оплати, відомості про статус платника
податку, інші дані про відправника і одержувача. Рахунок-фактура, як
правило, має обмежений термін дії і є основним документом, згідно з яким
оплачуються отримані товари чи послуги відповідно до зазначених умов.
Таким чином, рахунок-фактура не підтверджує факту господарської
операції, а лише є основою для складання первинного документа. Зокрема,
це підтверджується у листах Мінфіну від 27.11.06 р. №31–34000–20–
23/25136, від 09.07.07 р. № 31–34000–20/23–4579/4800, від 16.08.10 р.
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№31–34020–20–29/21352.
Акт звіряння заборгованостей не може бути підставою для
задоволення вимоги про стягнення заборгованості, підтвердженої одним
лише таким актом. І навпаки: якщо акт звіряння свідчить про відсутність
заборгованості, а первинні документи про її наявність – має ухвалюватися
рішення про стягнення такої заборгованості. Отже, акт звіряння
заборгованостей не доводить факту господарських операцій та не є
первинним документом бухгалтерського обліку.
Калькуляція собівартості – це документ бухгалтерського
оформлення, що містить виключно розрахунок витрат (на виготовлення
одиниці виробу або послуг), а не підтвердження таких витрат, а тому його
не можна вважати первинним документом.
Вантажна митна декларація – це письмова заява митному органу,
що містить дані про товар, митний режим та інші відомості і не може бути
підставою для оприбуткування імпортного товару. Імпортний товар
необхідно оприбутковувати відповідно до даних первинного документу
постачальника.
Не є однозначним і питання «первинного» статусу податкової
накладної. Це пов’язано з тим, що даний документ є підставою для
відображення розрахунків за податком на додану вартість у системі
бухгалтерського обліку, що призводить до змін у структурі господарських
засобів підприємства та джерел їх утворення. Проте, операція з
відображення ПДВ не має самостійного значення, а є лише наслідком дії
або події, що їй передує: придбання (оприбуткування) товарів, робіт чи
послуг або їх продаж (відвантаження), перерахування або одержання
оплати (коштів). Тож, податкова накладна не є первинним документом
бухгалтерського обліку, оскільки завжди ілюструє наслідок
документально підтверджених обмінних операцій господарської
діяльності.
Господарські договори в окремих випадках можуть набувати
статусу первинного документа, оскільки їх укладення є подією, яка
призводить до змін у структурі активів та джерел їх формування. Це,
зокрема: договір відступлення права вимоги; договір про залік зустрічних
однорідних вимог; договір про скасування боргу; мирова угода. Дані типи
господарських договорів не передбачають обов’язкового складання
додаткових первинних документів (наприклад, акту передавання прав), а
тому є основою для здійснення відповідних облікових записів.
В наукових колах дискусія щодо визнання господарського договору
первинним документом залишається відкритою. Це пов’язано з тим, що в
бухгалтерському обліку принцип повного висвітлення вимагає подання у
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звітності повної інформації про фактичні та потенційні наслідки операцій
та подій. Відповідно, до цього принципу будь-який господарський договір
від моменту його укладання до початку виконання договірних умов
можна класифікувати як подію, яка має потенційні наслідки, здатні
вплинути на управлінські рішення. Таким чином, принцип повного
висвітлення не заперечує можливості урахування майбутніх (договірних)
зобов’язань, які не викликають зміни стану майна підприємства та його
джерел, а, навпаки, наголошує на важливості такого обліку. Однак, у
більшості випадків договір не вважається первинним з огляду на те, що
його укладання не є господарською операцією.
Господарський договір використовується як інструмент для
переміщення ресурсів у сфері обміну і є першоджерелом виникнення
зобов’язань і прав. Відповідно, договірні права і зобов’язання доцільно
поділяти на майбутні (умовні) та фактичні (реальні). Фактичні (реальні)
призводять до зміни стану майна підприємства та джерел його утворення і
відображуються на синтетичних (балансових) рахунках, майбутні (умовні)
– таких змін не викликають.
Необхідність обліку майбутніх договірних зобов’язань і прав
обумовлена потребою відображення реального економічного змісту
фактів господарського життя. З цією метою майбутні (умовні) права і
зобов’язання за договором необхідно обліковувати на відповідних
позабалансових рахунках.
Отже, якщо господарський договір не передбачає складання
додаткової первинної документації, а ілюструє подію, що викликає
балансові зміни, то його слід вважати первинним документом. Всі інші
типи господарських договорів, що містять інформацію про події, які у
майбутньому призведуть до зміни у структурі активів та джерел їх
формування можуть визнаватися первинними документами для
відображення потенційних наслідків таких подій на рахунках
позабалансового обліку.
Висновки. У системі бухгалтерського обліку первинним слід
вважати документ, що містить інформацію про господарську операцію,
яка викликає зміни в складі активів, власного капіталу та зобов’язань
підприємства.
Дотримання вимог щодо оформлення первинного документа –
необхідна умова визнання його доброякісним та юридично доказовим.
Доброякісним слід вважати документ, складений з дотриманням
встановлених вимог стосовно мови, виду і форми матеріального носія,
наявності обов’язкових та додаткових реквізитів. Відповідно, юридично
доказовим є документ, що містить сукупність фактографічних даних про
обставини (дії і події), достатню для обґрунтування у вирішенні спірних
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питань.
Зменшення ризику втрати юридичної доказовості первинного
документа на рівні господарюючого суб’єкта може бути досягнуто
шляхом неухильного виконання вимог щодо наявності обов’язкових
реквізитів у такому документі. Крім того, у первинних документах
доцільно позначати наступні «необов’язкові» реквізити: прізвище особи,
яка його підписує; місце й час господарської операції; посилання на
документ, що є підставою для операції (наприклад, інвойс, рахунокфактура, договір).
Наразі вагомою складовою ризику втрати юридичної доказовості
первинних документів є неузгодженість нормативно-правових положень,
що регулюють питання документування фактів господарського життя. Це
призводить до неоднозначного їх трактування різними суб’єктами,
прийняття хибних рішень та втрати економічної вигоди. Саме тому
означений недолік потребує невідкладного дослідження та врегулювання
на законодавчому рівні.
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ПРОБЛЕМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
У статті розглядаються особливості структури економіки України, визначаються
основні напрямки її реструктуризації.
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Karpova I.
PROBLEMS OF RESTRUCTURING ECONOMY OF UKRAINE
In this article had been shown features of economic of Ukraine, determined main directions
of restruction.
Keywords: economic structure, restruction of economic, competitiunees, economic
freedom.

Карпова И.В.
ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
В статье рассматриваются особенности структуры экономики Украины,
определяются основные направления ее реструктуризации.
Ключевые слова: структура экономики, реструктуризация, конкурентоспособность,
экономическая свобода.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасні виклики
глобалізованого розвитку ставлять перед країнами питання підвищення
ефективності національних економік. Дані виклики пов’язані із
зростанням планетарних проблем; формуванням нової політикоекономічної моделі світу; зміною природи міжнародної конкуренції;
збільшенням питомої ваги тіньової економіки на глобальному рівні;
загостренням конфлікту між потребами держав з розвинутими
інноваційними системами і потребами решти країн світу; збільшенням
розриву між рівнями економічного розвитку країн. Процеси глобалізації у
світовому господарстві актуалізують проблему забезпечення сталого
розвитку економіки України та її конкурентоспроможності на світовому
ринку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемам структури національної економіки присвячені
праці вітчизняних та закордонних учених, серед яких: Г. Багратян,
А. Гальчинський, В. Геєць, В. Міщенко, А. Чухно та багато інших. Але
значна частка проблем ще не розв’язана, відсутній системний підхід, тому
є актуальним комплексний аналіз особливостей структури економіки та
пошук шляхів її удосконалення.
Цілі статті. Метою дослідження є визначення особливостей
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структури економіки Україні та обґрунтування основних напрямків її
реструктуризації.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Структура
економіки країни – це співвідношення, які відображають взаємозв’язки та
взаємозалежності між окремими частинами економіки, її секторами,
галузями, тобто відображає зв’язки та залежності, що виникають під
впливом суспільного поділу праці, рівня розвитку продуктивних сил і
системи виробничих відносин.
Характеризуючи сучасний стан економіки України, слід зазначити,
що серед багатьох факторів формування негативних тенденцій її розвитку
дуже вагому, якщо не головну роль відіграють структурні диспропорції.
Структура валової доданої вартості в Україні не відповідає сучасним
вимогам та не забезпечує створення постіндустріального суспільства, в
якому матеріальне виробництво перестає бути вирішальним фактором
розвитку суспільства. Постіндустріальне суспільство базується на
виробництві послуг та інформації. Нині в розвинених країнах у цій сфері
виробляється 70–80% ВВП, зосереджено понад 2/3 капіталовкладень та
основного капіталу. В Україні основою національної економіки
залишається матеріальне виробництво (табл. 1).
Таблиця 1
Структура валової доданої вартості в Україні, %*
Галузі
Промисловість
Сільське господарство
Торгівля
Транспорт
Будівництво
Інші
Всього
* Складено за даними джерел: [1; 2]

2010 р.
26,4
15,6
14,5
11,7
2,8
29,0
100

2011 р.
26,4
17,6
15,2
11,4
3,5
25,9
100

Основою національної економіки України є промислове
виробництво. Однак в його структурі переважають сировинні галузі та
первинна переробка сировини (табл. 2). Післякризове оновлення
економіки відбулося, перш за все, у видобувній та металургійній
промисловості, що свідчить про збереження неефективної структури
економіки України. Важливою диспропорцією економіки України є
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занепад легкої промисловості, питома вага якої у структурі реалізованої
промислової продукції у 2010 р. зменшилася у порівнянні з 2009 р. і
склала 0,8%. Тому значна частка внутрішнього споживчого попиту
задовольняється за рахунок імпортних товарів, на закупівлю яких
витрачаються валютні кошти, отримані від експорту продукції гірничометалургійного комплексу. Тим самим країна втрачає фінансові ресурси,
які могли бути спрямовані на закупівлю інноваційних продуктів та
модернізацію національної економіки.
Таблиця 2
Структура реалізованої промислової продукції*
Галузі
2009 р.
2010 р.
Промисловість
100
100
Добувна
8,4
12,4
Переробна, з неї
69,2
76,3
машинобудування
10,6
12,0
металургійна
17,5
23,0
хімічна та нафтохімічна
6,0
6,8
харчова
19,8
17,7
легка
0,9
0,8
Виробництво та розподілення
електроенергії, газу, води
22,4
11,3
* Складено за даними джерел: [2; 3]
Тому нагальною проблемою для України є диверсифікація
промислового виробництва. Саме економічна криза дає можливість
здійснити реструктуризацію національної економіки та створити умови
для забезпеченні нової якості економічного зростання за рахунок
інтенсивних чинників і, перш за все, реалізації інноваційної моделі
розвитку. Реформування промислового комплексу України передбачає
розробку та впровадження державної промислової політики. Державна
промислова політика – це система заходів з відповідним механізмом
реалізації, спрямованих на розв’язання стратегічних і тактичних цілей
розвитку промислового виробництва.
Метою цієї політики є підвищення конкурентоспроможності
національної економіки, створення сучасного і здатного до інноваційного
розвитку промислового комплексу, інтегрованого у світову економіку.
Особливості економічного становища України потребують проведення
активної структурної політики, яка стимулює переміщення капіталу у
приоритетні галузі та сектору економіки та забезпечує стимулювання
розвитку галузей, які прискорюють запровадження досягнень НТП у
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виробництво. Реалізація цієї політики має створити позитивний
структурний ефект, при якому структурні зміни забезпечують високі
темпи розвитку національної економіки.
Неефективною також залишається товарної структури зовнішньої
торгівлі, у якій переважать сировинні галузі та первинна переробка
сировини, що відображає недосконалу структуру економіки. В структурі
експорту у 2011 р. недорогоцінні метали та вироби з них складали 32,6%,
мінеральна продукція – 15,1%, продукція машинобудування – 9,8%,
продукція хімічної промисловості – 7,8% ( табл. 3).
Таблиця 3
Товарна структура експорту, %*
2010 р.
2011 р.
Мінеральні продукти
13,3
15,1
Продукція хімічної промисловості
6,7
7,8
Недорогоцінні метали та вироби з них
34,2
32,6
Продукція машинобудування
11,0
9,8
Продукція АПК та харчової промисловості
18,7
18,4
Продукція легкої промисловості
2,0
1,8
Деревина, паперова маса та вироби з неї
3,5
3,2
Інші
10,6
11,3
* Складено за даними джерел: [1; 2]
Отже,
подолання
монокультурної
експортної
орієнтації
виробництва, що базується на чорній металургії, – це, безумовно, не
поточне, а стратегічне завдання. Без його вирішення національна
економіка залишиться надзвичайно вразливою для зовнішніх
несприятливих чинників.
Посиленню конкурентоспроможності економіки України може
сприяти розвиток аграрного сектору. Організація з питань продовольства
та сільського господарства ООН зафіксувала, що за останнє десятиліття
ціни у світі на продовольчі продукти зросли майже вдвічі. Серед причин –
зокрема, збільшення населення планети, зростання споживання у
найбільш населених країнах світу та зменшення площ, придатних для
обробітку сільськогосподарських культур [4]. Світова продовольча криза
створює умові для розвитку аграрного виробництва в Україні і дає
можливість реалізувати такі конкурентні переваги країни, як значні запаси
чорнозему, вигідно розташовані сільськогосподарські угіддя, сприятливі
природнокліматичні умові. У 2009 р. тільки аграрне виробництво показало
незначне зростання на тлі скорочення обсягів виробництва у всіх галузях
56

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

української економіки. За 2011 р. у аграрному секторі економіки
виробництво валової продукції збільшилося порівняно із 2010 роком на
17,5%; в рослинництві зростання становило 28% – до 75,2 млрд грн, у
тваринництві – 2,4% до 42,9 млрд грн Також в Україні був зібраний
великий врожай зернових культур – майже 57 млн тонн, що на 17,4 млн
тонн більше, ніж в 2010 р. [5]. Зростання вітчизняного виробництва
дозволило скоротити імпорт іноземних продуктів – фруктів на 52%, м’яса
та субпродуктів домашньої птиці – на 65%, риби мороженої – на 18%. Що
ж до експорту, то Україна посідає 2 місце в світі серед країн-експортерів
зерна, кукурудзи та ячменю [6].
Тому державі слід приділяти особливу увагу розвитку сільського
господарства та реалізовувати заходи щодо його стимулювання та
підтримки. Для закріплення позитивних результатів у процесі
реформування аграрного сектору економіки України необхідно створити
сприятливі інвестиційні умови, що передбачають: збільшення обсягів
довгострокового кредитування сільськогосподарських виробників,
пільгову процентну політику щодо цих позичальників, розвиток
іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського
призначення, збільшення обсягів коштів для розвитку фінансового
лізингу, диверсифікацію джерел фінансування, збільшення обсягів
бюджетної підтримки аграрного сектору економіки. За цих умов
сільськогосподарське виробництво має перетворитися на потужну галузь
національної економіки, забезпечити продовольчу безпеку країни та
посилити експортний потенціал України.
Суттєвою причиною структурних диспропорцій в Україні є
незавершеність процесів ринкових перетворень. Трансформація відносин
власності та створення законодавчої бази функціонування конкурентного
середовища забезпечили інституційні умови для розвитку економічної
свободи та демократії. Однак ступінь розвитку цих системоутворюючих
складових ринкової економіки не відповідає сучасним вимогам. За
світовими рейтингами конкурентоспроможності та ступенем забезпечення
економічної свободи Україна посідає одне із останніх місць у світі.
Станом на 2011 рік за даними «2011 Index of Economic Freedom» («Індекси
економічної свободи») Україна знаходиться на 164 місці серед 179 країн з
індексом 45,8 (порівняно з 2010 роком цей показник знизився на 0,6).
Упродовж останніх років в Україні погіршувалися показники економічної
свободи, загальні позиції за 2005–2011 р.р. зменшились на 10 балів,
надскладна ситуація із свободою від бюрократичного апарату (мінус 45,7
балів), фінансовою свободою (мінус 20 балів), свободою ведення бізнесу
(мінус 7,9 балів). Дуже слабкі позиції України за рейтингами інвестиційної
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свободи (20 балів із 100 можливих), захистом прав власності (30 балів із
100) та свободи від корупції (22 бали із 100) (табл. 4).
Таблиця 4
Рейтинг з економічної свободи в Україні (бали)*
Показник
Свобода ведення бізнесу
Торговельна свобода
Фіскальна свобода
Свобода від бюрократичного апарату
Монетарна свобода
Інвестиційна свобода
Фінансова свобода
Захист прав власності
Свобода від корупції
Трудова свобода
Загальний рахунок

2005 р.
55,0
76,2
83,0
78,6
76,2
30,0
50,0
30,0
23,0
55,8
55,8

2011 р.
47,1
85,2
77,3
32,9
63,2
20,0
30,0
30,0
22,0
50,0
45,8

* Складено за даними джерела: [7]
У порівнянні з іншими країнами, які просуваються до економіки,
більш зорієнтованими на ринок, Україна відстає в лібералізації цін та
ефективності свого підприємницького середовища. Основною причиною
цього є корупція в Україні. Наслідки корупції для розвитку України є
суворими: непривабливі умови для інвесторів та відтік інвестицій;
несприятливі умови для розвитку малого бізнесу; збільшення вартості
товарів і послуг; вироблення товарів, які не відповідають встановленим
стандартам. Щодо несприятливих умов для розвитку бізнесу, то треба
зазначити: для того, щоб розпочати підприємницьку діяльність, потрібно
27 днів, що майже вдвічі більше, ніж у країнах із більшим рівнем свободи,
а також для того, щоб отримати дозвіл на будівництво, в Україні потрібно
476 днів і 1500 дол. США. У державах із найвищим рівнем свободи –
відповідно 157 днів і 56 дол. США [7]. Всі інші показники в Україні –
також на порядки гірші, ніж у тих країнах, які мають високий рівень
економічної свободи.
Висновки. Таким чином, підвищення конкурентоспроможності
економіки України базується на її реструктуризації, яка передбачає
реалізацію таких основних завдань:
стимулювання зрушень з метою створення нової інноваційної
моделі економіки, яка б відповідала вимогам науково-технічного
прогресу;
створення дієвого механізму стимулювання розвитку аграрного
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сектору економіки;
забезпечення диверсифікації зовнішньоторговельного сектору
економіки та розвиток виробництва товарів, конкурентоспроможних на
світовому ринку;
проведення необхідних інституційних перетворень для розвитку
системоутворюючих складових ринкової економіки.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ
У статті розглянуто теоретичні і практичні аспекти формування дохідної частини
місцевих бюджетів. Досліджено основні чинники, які негативно впливають на формування
доходів місцевих бюджетів та запропоновано напрями їх збільшення.
Ключові слова: доходи місцевих бюджетів, місцеві податки і збори, запозичення,
фінансова децентралізація.

Kaspruk A.
INCOMES OF LOCAL BUDGETS:
PROBLEMS OF AND RESERVES INCREASE
The author of the article considers theoretical and practical aspects of local budgets profits
formation. Main factors negatively influencing local budgets profits formation are under research
and the ways of their increase are offered.
Key words: local budgets profits, local taxes and duties, borrowings, financial
decentralization.

Каспрук А.Ю.
ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ:
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования
доходной части местных бюджетов. Исследовано основные факторы, негативно влияющие
на формирование доходов местных бюджетов и предложено направления их увеличения.
Ключевые слова: доходы местных бюджетов, местные налоги и сборы,
заимствования, финансовая децентрализация.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Питання
удосконалення процесу формування доходів місцевих бюджетів та пошук
резервів їх збільшення є надзвичайно актуальним в умовах розширення
повноважень, якими наділяються органи місцевого самоврядування.
Протягом останніх років в Україні спостерігається негативна тенденція до
зменшення частки власних доходів у структурі доходів місцевих бюджетів
і збільшення кількості дотаційних бюджетів. Недостатність власних
стабільних джерел доходів значно обмежує вплив місцевих органів влади
на соціально-економічний розвиток регіонів. Тому розширення та
оптимізація джерел наповнення місцевих бюджетів є надзвичайно
важливим завданням, вирішення якого сприятиме підвищенню рівня
фінансової незалежності органів місцевого самоврядування і якісному
виконанню покладених на них завдань і функцій.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання місцевих бюджетів, зокрема формування їх дохідної
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частини, висвітлювалися у працях відомих науковців:, О.П. Кириленко,
С.А.Буковинського
В.І.Кравченка,
І.О.Луніної,
В.М.Опаріна,
І.Я.Чугунова, О.Д.Василика та ін. Однак соціально-економічний
розвиток держави вимагає пошуку нових підходів до визначення місця і
ролі місцевих бюджетів, формування їх дохідної бази.
Цілі статті. Мета статті полягає у визначенні напрямів
удосконалення процесу формування доходів місцевих бюджетів,
завданням є пошук резервів їх збільшення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно з
Конституцією України та Бюджетним кодексом України повноваження
щодо забезпечення конституційного ладу держави, державної цілісності та
суверенітету, незалежного судочинства покладено на центральні органи
влади, які фінансуються з Державного бюджету України. Розв’язання ж
соціально-економічних завдань у регіонах на вимогу принципу
субсидіарності покладено на органи місцевого самоврядування, що
потребує відповідного фінансового забезпечення. З цією метою формуються відповідні місцеві бюджети.
Місцеві бюджети – це сукупність фінансових ресурсів, якими
розпоряджаються органи місцевої влади для виконання покладених на них
завдань і функцій. Як основа фінансової бази органів місцевого
самоврядування і складова частина бюджетної системи країни місцеві
бюджети відіграють значну роль в забезпеченні грошовими коштами
заходів економічного і соціального розвитку певного регіону.
Місцевий бюджет відіграє важливу роль, впливаючи на стан
економіки держави в цілому. Обсяги місцевого бюджету, величина
податкового навантаження і структура бюджетних витрат певним чином
впливають на динаміку виробництва, рівень зайнятості населення і
загалом соціально-економічний стан відповідної території.
За допомогою місцевих бюджетів реалізуються загальнодержавні
програми, пов’язані з розвитком галузей народного господарства,
здійснюється підтримка вітчизняних виробників, фінансуються заходи з
підвищення життєвого рівня населення, створення нових робочих місць, з
реабілітації та працевлаштування інвалідів, виплачується допомога
незаконно депортованим особам, біженцям, реабілітованим. За кошти
місцевих бюджетів проводяться оздоровчі, спортивні та культурні заходи,
а також фінансується житлово-комунальне господарство.
Місцеві бюджети є важливим економічним важелем регіонального
розвитку. Тому важливим завданням фінансової діяльності місцевих
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органів влади є задоволення суспільних інтересів і потреб громади та
сприяння соціально-економічному розвитку регіону.
Через податки, податкові пільги, обсяги та напрями використання
коштів реалізуються функції місцевих бюджетів. Таким чином,
створюються сприятливі умови для розвитку місцевої інфраструктури, а
також тих галузей, які мають вирішальне значення для задоволення
потреб населення.
Як бачимо, місцеві фінанси відіграють основну роль у забезпеченні
потреби населення у соціальних послугах.
Роль і значення місцевих бюджетів в економічній системі держави
безпосередньо зумовлені типом економічної системи, обраними цілями та
пріоритетами суспільного розвитку [3, с. 218].
Роль місцевих бюджетів є багатогранною, адже саме вони
виступають:
- важливим чинником економічного розвитку і фінансової
стабільності;
- важелем здійснення перерозподільних процесів;
- фінансовою базою місцевого самоврядування;
- інструментом реалізації державної регіональної політики;
- планами формування і використання фінансових ресурсів
територіальних утворень;
- головним джерелом фінансових ресурсів для утримання і розвитку
місцевого господарства, вирішення місцевих проблем;
- основою забезпечення конституційних гарантій, вирішення
соціальних проблем, піднесення рівня добробуту населення Особливістю
місцевих бюджетів є те, що:
- вони відображають певну, чітко обмежену, частину грошових
відносин, які функціонують на окремій території;
- забезпечують матеріальну незалежність органів місцевого
самоврядування і безпосередньо їм підпорядковані;
- усі їхні ланки органічно пов’язані не тільки між собою, а й з
установами та підприємствами всіх форм власності, які функціонують на
території регіону.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, місцевий бюджет
складається із надходжень і видатків на виконання повноважень органів
влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та
органів місцевого самоврядування. Доходи включають власні та зовнішні
джерела. Основним джерелом доходів є закріплені за місцевими
бюджетами податки і збори (вони складаються з тих, що враховуються
при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів і тих, що не вра62
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ховуються). До надходжень місцевих бюджетів включаються трансферти
з інших бюджетів (дотації та субвенції) та запозичення (для тих бюджетів,
які мають права приймати бюджет з дефіцитом згідно з положеннями
Бюджетного кодексу).
Процес формування місцевих бюджетів включає такі етапи як
складання, розгляд та їх затвердження. Особливості формування місцевих
бюджетів визначаються:
- державним устроєм та адміністративно-територіальним поділом;
- ступенем розмежування повноважень між рівнями влади;
- рівнем соціально-економічного розвитку регіонів;
- традиціями функціонування місцевого самоврядування.
Як окрема економічна категорія, доходи місцевих бюджетів
виражають сферу економічних відносин суспільства, яка пов’язана з
формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів
регіонального рівня і використовується місцевими органами влади для
забезпечення поточних і перспективних завдань розвитку регіону.
У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»
передбачено, що доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок
власних, визначених законом джерел, та закріплених у встановленому
законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших
обов’язкових платежів. Тобто у дохідній частині місцевого бюджету
окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власних
повноважень, і доходи, необхідні для забезпечення виконання
делегованих повноважень органів державної влади [2].
У Бюджетному кодексі України не наведено чіткого визначення
поняття закріплених і власних доходів, проте доходи розмежовано на ті,
що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (кошик
№1), і на ті, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів (кошик №2). Дослідження показали, що частка доходів, яка не
враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, у
структурі надходжень більшості місцевих бюджетів України незначна.
З метою забезпечення принципу самостійності місцевих бюджетів і
надання фінансової незалежності органам місцевого самоврядування при
виконанні покладених на них функцій значна увага має бути приділена
саме власним дохідним джерелам.
Для діючої системи акумулювання доходів місцевих бюджетів в
Україні характерні:
- високий ступінь централізації бюджетних ресурсів;
- низький рівень власних доходів місцевих бюджетів;
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- значна частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів;
- відсутність зв’язку між податками, які збираються на території та
видатками місцевого бюджету.
Серед надходжень спеціального фонду бюджету найбільшу питому
вагу займають кошти від відчуження майна комунальної власності,
надходження від продажу землі, надходження до цільових фондів,
створених місцевою владою, власні надходження бюджетних установ.
Однак, значну частку в доходах бюджету займають надходження від
загальнодержавних податків. Це свідчить про недостатній рівень
самостійності місцевих органів влади і зменшення зацікавленості органів
місцевого самоврядування у забезпеченні повного обсягу надходжень,
особливо податкових. Система формування місцевих бюджетів «зверху»
характеризується відсутністю дієвих стимулів для місцевих органів влади
до розвитку власної податкової бази, яка залежить від економічного
розвитку регіону, його соціальної та виробничої інфраструктури.
Частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України
протягом останніх років значно скоротилася, а у перерозподілі ВВП вона
зовсім незначна. Це свідчить про обмеженість впливу органів місцевого
самоврядування на соціально-економічні процеси в країні через
недостатній рівень забезпечення їх власними фінансовими ресурсами.
На думку багатьох економістів, з метою децентралізації бюджетних
ресурсів, підвищення зацікавленості органів місцевої влади у збільшенні
дохідної бази місцевих бюджетів слід повернути практику зарахування до
місцевих бюджетів частини податку на прибуток підприємств, які
здійснюють фінансово-господарську діяльність і отримують прибуток на
території регіону.
Важливе місце у формуванні доходів місцевих бюджетів належить
розвитку місцевого оподаткування. Надходження від місцевих податків і
зборів зараховуються безпосередньо до доходів бюджетів місцевого
самоврядування. Досвід застосування місцевих податків і зборів в Україні
засвідчує поки що незначну їхню роль у формуванні фінансів органів
місцевого самоврядування.
Оскільки податки сплачуються, в основному, з доходів економічних
суб’єктів, проблему наповненості дохідної частини місцевих бюджетів
доцільно розв’язувати через зміцнення та нарощування виробничих
можливостей суб’єктів господарювання, чим забезпечуватиметься
необхідний рівень дохідності і економічне зростання адміністративнотериторіальної одиниці за місцем розміщення суб’єкта господарювання.
Тому, на думку економістів, доцільно розширити права органів
місцевого самоврядування у сфері встановлення податків і зборів, а за
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центральними органами влади залишити контроль за рівнем загального
податкового навантаження.
Багаторічний зарубіжний досвід свідчить, що джерелом фінансових
ресурсів для муніципалітетів можуть бути позикові кошти. Але слід
зазначити, що позикові кошти повинні спрямовуватися лише на розвиток
соціальних об’єктів, а не на їх поточне обслуговування та закриття
касових розривів місцевих бюджетів. На думку дослідників, засобом
вирішення територіальних соціальних проблем та залучення засобів у
необхідні інвестиційні проекти можуть стати муніципальні цінні папери,
які випускаються муніципальними органами влади.
Існуюча юридична база дозволяє місцевим органам влади
використовувати цінні папери як важливий інструментарій інвестиційної
політики муніципалітету для управління та розвитку соціальної сфери
відповідної території.
Згідно Бюджетного кодексу України, надходження від залучених
запозичень можуть бути здійснені лише до бюджету розвитку, тобто на
розбудову місцевої соціальної та виробничої інфраструктури, так само, як
і використання запозичень для здійснення поточних видатків чи
погашення основної суми боргу відповідного бюджету. Відтак,
накладається заборона на створення так званих фінансових пірамід.
Питання щодо надання права органам місцевого самоврядування
здійснювати зовнішні запозичення надзвичайно обмежено розглядається у
вітчизняному законодавстві. Це пов’язано з можливістю різких валютних
коливань, що можуть зробити неплатоспроможними місцеві бюджети.
Однак виняток зроблено для міст із населенням понад 300 тис жителів, що
відповідає світовій практиці надання права на зовнішні запозичення
органам місцевого самоврядування.
Для того, щоб муніципальні цінні папери стали значним джерелом
фінансових ресурсів для фінансування соціально-економічного розвитку
відповідної території, необхідно вирішити ряд організаційно-методичних
заходів, а саме [4, с. 35]:
- повинен бути прийнятий закон про банкрутство місцевих органів
влади, що дозволить повертати борги та не перешкоджатиме
муніципалітету виконувати свої основні функції;
- необхідне формування на регіональному рівні та доведення до
муніципальних органів програми конкретних інвестиційних проектів, що
сприяють упорядкуванню території, роботі житлово-комунальних служб,
розвитку системи дошкільної освіти та іншим заходам;
- потрібно здійснювати підвищення рівня муніципального
менеджменту, тобто виникає необхідність у тому, щоб муніципальні
65

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

службовці адекватно розуміли фундаментальні основи теорії і практики
муніципальних фінансів;
- вкрай важливо створити систему моніторингу та контролю за
муніципальними позиками в цілому та муніципальними облігаціями
зокрема. Контроль повинні здійснювати як вищі органи управління, так і
спеціалізовані комітети.
На сьогодні формування дохідної частини місцевих бюджетів
викликає багато суперечок, адже основною передумовою ефективного
функціонування місцевого самоврядування є володіння ним достатньою
кількістю коштів для проведення своєї діяльності. Фонд фінансових
ресурсів, що утворюється на рівні регіону, інколи навіть наполовину не
задовольняє потреби місцевого самоврядування в коштах, необхідних для
вирішення поточних проблем. Соціально-економічний розвиток регіонів
залежить, насамперед, від фінансових ресурсів територіальних органів
управління та їх ефективного використання.
Доходи місцевих бюджетів в умовах трансформації фінансовобюджетних відносин вимагають вдосконалення та забезпечення їх
стабільності з метою здійснення публічних видатків та виконання
повноважень органами місцевої влади. Їх формування вимагає нових
форм і методів планування податків, зборів і обов’язкових платежів та
пошуку дієвих інструментів міжбюджетного регулювання на всіх стадіях
бюджетного процесу. В цих умовах важливе місце відводиться дієвості
фінансово-бюджетного
законодавства,
ефективності
системи
оподаткування та впливу макропоказників соціально-економічного
розвитку на формування доходів місцевих бюджетів на відповідній рік та
середньострокову перспективу [6].
Перед органами місцевої влади наразі постає проблема обмеженості
фінансових ресурсів. Однак цю проблему не можна пояснити
недостатністю використання податкового потенціалу території. Важливо
визначити граничні межі податкового навантаження, які не викличуть
диспропорцій виробничої і соціально-економічної інфраструктури.
Існуюча система формування доходів місцевих бюджетів України
має низку серйозних недоліків [5, с. 130]:
наявність істотних протиріч в нормативно-законодавчій базі, що
регулює формування і використання фінансових ресурсів місцевих
бюджетів, а саме: діють протилежні за змістом законодавчі норми, кожна з
яких використовується урядом залежно від завдань, що постають в новому
бюджетному році; існують неузгодженості в термінології;
надмірна централізація управління місцевими бюджетами та
відсутність чіткого розподілу компетенції щодо вирішення конкретних
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завдань між центральними органами влади і органами регіонального та
місцевого самоврядування;
практично щороку змінюються види податків, зараховуваних до
місцевих бюджетів;
відсутні єдині та досить стабільні нормативи (наприклад, на кілька
років) відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів;
відсутні єдині правила ув’язки доходів місцевих бюджетів і
регіональних податкових надходжень;
нестабільний розподіл коштів між місцевими бюджетами різних
рівнів;
проблема розширення дохідної бази місцевих бюджетів;
недостатня самостійність місцевих органів влади та ін..
Однією з головних проблем місцевих бюджетів в Україні є
децентралізація управління. Буде справедливим твердження, що
фінансовий бік економічної самостійності місцевих органів влади є
визначальним.
Україна взяла на себе відповідні зобов’язання після підписання й
ратифікації Європейської хартії про місцеве самоврядування, яка
передбачає, що органи місцевого самоврядування в межах, визначених
законом, мають повну свободу дій для реалізації власної ініціативи з будьякого питання, яке перебуває у сфері їх компетенції. Реальну
самостійність місцеві бюджети можуть мати тільки за умови їх фінансової
незалежності. У законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»
відмічається, що самостійність місцевих бюджетів гарантується власними
і закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними
доходами, а також правом самостійно визначати напрямки використання
коштів місцевих бюджетів відповідно до закону [1].
Ситуація, яка склалася на даний момент в економічному розвитку
України, свідчить про те, що централізація в управлінні країною та її
економікою безперспективна. Без децентралізації функцій щодо розвитку
економіки регіон не може забезпечити налагодження взаємозв’язків
територіальних інтересів із загальнодержавними. Кожний регіон,
враховуючи власні економічні та соціальні потреби, визначає свою участь
у спільному з іншими регіонами вирішенні міжрегіональних проблем.
Основою економічної самостійності регіону є його власність.
Власність, не закріплена юридично, не забезпечує регіонам економічної
основи. Питання про право на власність, краще розуміння якого
сприятиме ефективності державних економічних реформ, сьогодні
інтенсивно обговорюється у зв’язку із проблемою розмежування
компетенції держави і органів самоврядування в економічній та
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господарській діяльності.
В Україні суб’єктом власності територіальних утворень є
територіальні громади, які через органи самоврядування відповідних
рівнів реалізують своє право власності. Проте, немає достатніх правових
підстав для формування первинного суб’єкта місцевого самоврядування,
яким за Конституцією і Законом «Про місцеве самоврядування» в Україні
є територіальна громада. Органи самоврядування не можуть виконувати
покладені на них функції без необхідної економічної основи
(матеріальних і фінансових ресурсів).
Також суттєвим недоліком бюджетної системи попередніх років
слід вважати незацікавленість місцевих органів влади у збільшенні
надходжень до бюджетів. Будь-яке збільшення надходжень до місцевих
бюджетів або проведені заходи щодо зменшення видатків, прямо
призводили до зменшення частки регулюючих податкових надходжень,
які закріплювались за відповідними бюджетами, або до зменшення
планових обсягів міжбюджетних трансфертів. Щорічні зміни нормативів
відрахувань від загальнодержавних податків та зборів, що доводились до
місцевих бюджетів, не стимулювали відповідні органи влади до
збільшення надходжень до всіх бюджетів.
Практика застосування місцевих податків в Україні показала, що
вони не мають суттєвого значення при формуванні місцевих бюджетів. У
зв’язку з цим значна кількість місцевих органів влади навіть не
використовують в повній мірі свої повноваження щодо введення таких
податків і зборів.
Як і раніше, надходження від загальнодержавних податків
розподіляються між центральними і місцевими органами влади. До того ж
центр не тільки диктує правила розподілу податків, але й постійно змінює
їх. Доволі замкнений і нестабільний розподіл коштів між місцевими
бюджетами різних рівнів, так як здійснюється він в умовах відсутності
стабільних нормативів. При регулюванні місцевих бюджетів недостатньо
враховується рівень економічного розвитку областей і районів.
Місцеві бюджети в розвинених країнах поповнюються переважно за
рахунок податкових надходжень. Зокрема, у країнах-членах
Європейського Союзу податкові надходження становлять близько 70%, у
Швеції та Данії – понад 80%. Місцеві податки утворюють близько 60%
прибуткової бази місцевих органів влади в Німеччині, 48% – у Швейцарії,
38% – в Італії, 45% – в Австралії, 44% – в Норвегії. В Україні частка
місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів значно менша і
становить 5–7%. Саме тому існує нагальна потреба реформування системи
місцевих податків, щоб вони стали найвагомішим джерелом доходів у
місцевих бюджетах, яким вони є у розвинених демократичних країнах [7].
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Важливе значення має закріплення за місцевими бюджетами таких
податків, які гарантуватимуть органам місцевого самоврядування
стабільні надходження доходів та їх рівномірний горизонтальний
розподіл.
При плануванні видаткової частини місцевого бюджету доцільно
враховувати структуру видатків території, яка зумовлена кількістю
населення, кліматичними умовами, аграрним чи промисловим напрямом
виробництва, пріоритетними напрямами розвитку економіки на цій
території.
Висновки. З метою зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів
доцільно вжити такі заходи [5, c. 129]:
- перерозподілити частину надходжень з державного до місцевих
бюджетів, зокрема, частину податку на прибуток підприємств, частину
ресурсних платежів, збір за забруднення навколишнього природного
середовища;
- запровадити автоматичну систему індексації розміру податків з
жорсткими ставками (передусім, стосовно єдиного податку);
- прорахувати можливості зменшення частки трансфертів і
збільшення частки цільових субвенцій у трансфертах з Державного
бюджету України;
- дотримуватися цільового та ефективного витрачання коштів
місцевих бюджетів, особливо із бюджету розвитку;
- необхідно активно залучати інвестиції в інтелектуальний
розвиток, тобто підвищувати кваліфікацію діючих кадрів.
Для покращення стабільності варто підвищити ефективність і якість
послуг та забезпечити економічне зростання на засадах соціальної
справедливості, необхідно розв’язати проблеми в системі міжбюджетного
фінансування. У перспективі дослідження варто акцентувати увагу на
інституційній та правовій базах міжбюджетного фінансування;
відстеженню невідповідності між зобов’язаннями за видатками та
джерелами фінансування, а також підвищенню стимулів у місцевих
органів влади для гарантування надходжень до бюджету.
Для зміцнення фінансової основи органів місцевого самоврядування
і надання їм досить широких повноважень необхідно прагнути до
досягнення реальної бюджетної самостійності і фінансової децентралізації
через удосконалення системи регулювання міжбюджетних відносин,
посилення інвестиційної складової місцевих бюджетів, підвищення
ефективності управління коштами місцевих бюджетів та посилення
контролю і відповідальності за дотриманням бюджетного законодавства.
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КОЛЛИЗИИ СОСТАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УКРАИНЕ
В статье определены и рассмотрены спорные и проблемные вопросы, связанные с
введением международных стандартов финансовой отчетности в Украине. В частности, они
касаются понятийного аппарата, оценки и отражения в учете объектов учета,
формирования, представления и раскрытия информации в финансовой отчетности.
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, принцип,
финансовая отчетность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток
міжнародного співробітництва, інтеграція України у світову спільноту,
залучення іноземних інвестицій в економіку України, вихід вітчизняних
підприємств на міжнародні ринки капіталу зумовили необхідність значних
структурних змін та реформування системи бухгалтерського обліку та
звітності згідно з міжнародними стандартами.
Міжнародні стандарти фінансової звітності виступають ефективним
інструментом підвищення прозорості і зрозумілості економічної
інформації, на підставі якої зовнішні користувачі ухвалюють відносно
підприємств економічні рішення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. З 1 січня 2012 р. публічні акціонерні товариства, банки,
страховики, підприємства, що здійснюють господарську діяльність за
видами, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України,
зобов’язані складати фінансову звітність та консолідовану фінансову
звітність безпосередньо за МСФЗ, тобто за правилами, зрозумілими
іноземним інвесторам та партнерам [1; 2]. Запровадження МСФЗ
викликало гарячі дискусії та виявило безліч проблем. Питання
використання МСФЗ в Україні розглядають А.Твердомед, М.Колісник,
В.Ліпинський [4], Т.Войтенко [5], С.Голов [6], І.Чалий [7], М.Омелянович
[8] та ін.
Цілі статті. Метою даної статті є узагальнення суперечливих та
проблемних питань, що пов’язані із запровадженням МСФЗ в Україні, та
пошук шляхів їх розв’язання.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В першу чергу,
необхідно визначитися, що мається на увазі під міжнародними
стандартами. Згідно статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» «міжнародні стандарти фінансової звітності
– прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності» [1].
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Слід розуміти, що до МСФЗ відносяться Концептуальна основа
фінансової звітності, міжнародні стандарти фінансової звітності,
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, тлумачення КТМФЗ,
тлумачення ПКТ.
Згідно п.7 МСБО 1 «міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ) – це стандарти та тлумачення, видані Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Вони охоплюють:
а) Міжнародні стандарти фінансової звітності;
б) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;
в) Тлумачення КТМФЗ;
г) Тлумачення ПКТ [3].
Концептуальна основа фінансової звітності містить виклад
концепцій, на яких ґрунтується складання і подання фінансових звітів
зовнішнім користувачам [3]. Тобто, дотримуючись логіки вітчизняного
законодавства, цей документ повинен включатись до складу МСФЗ. Разом
з тим, сама Концептуальна основа фінансової звітності стверджує, що «ця
Концептуальна основа не є МСФЗ і, відповідно, не визначає стандарти для
певної оцінки або розкриття інформації» [3]. Отже, визначення, наведене у
Законі «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
довільно розширює склад МСФЗ.
Згідно з п.1 ст. 12–1 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» для складання фінансової звітності
застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому
Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів
України [1]. Уже у цій нормі закону містяться декілька суперечок. Перша
стосується використання форм і порядку подання фінансової звітності.
Пункт 3 статті 12–1 дозволяє підприємствам, крім тих, що зазначені в
частині другій цієї статті, самостійно визначати доцільність застосування
міжнародних стандартів для складання фінансової звітності. Згідно з п. 4.
ст. 11 форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх
заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за
погодженням з Державним комітетом статистики України [1]. МСФЗ ж не
регламентують форми звітності, а лише окреслюють мінімальний обсяг
даних, які повинні бути відображені у звітах, та заборону на включення
певних статей у звіти.
Думка про пристосування вітчизняних форм звітності до вимог
МСФЗ виявляється нездійсненою, незважаючи на те, що у Наказі МФУ
від 09.12.2011 р. № 1591 «Про внесення змін до деяких нормативноправових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку»
була здійснена спроба «узгодити» МСФЗ й вітчизняні форми фінансової
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звітності шляхом внесення в українські форми № 1, 2, 3 і 4 реквізитів,
призначених для ідентифікації їх як звітів, складених за МСФЗ (щоб
названі форми вважалися МСФЗ-звітами досить поставити хрестик у
потрібному квадратику) [9].
Це пов’язано, насамперед, з тим, що за деякими аспектами форми
фінансової звітності за П(С)БО суперечать МСФЗ. Як приклад можна
навести той факт, що згідно п. 90 МСБО 1 «суб’єкт господарювання
повинен розкривати суму податку на прибуток, пов’язану з кожним
компонентом іншого сукупного прибутку, включаючи коригування
перекласифікації, або у звіті про сукупні доходи, або у примітках» [3].
Форма ж № 2 містить у статті «Податки на прибуток» (р. 180) загальну
суму податків на прибуток від звичайної діяльності.
Це стосується, також, відображення у звітності надзвичайних витрат
і доходів. Форма № 2 містить у рядках 200 і 205 статті надзвичайних
доходів і витрат, у той же час згідно п. 87 МСБО 1 «суб’єкт
господарювання не повинен подавати будь-які статті доходу або витрат у
вигляді надзвичайних статей у звіті про сукупні доходи». Якщо залишити
ці рядки у формі № 2 і поставити хрестик у МСФЗ-квадратику, то такий
звіт з погляду самих МСФЗ не буде відповідати МСФЗ. Причому не
тільки Звіт про сукупний прибуток, але й увесь звіт підприємства. Адже
МСФЗ, будучи в багатьох речах досить гнучкими, у питаннях
ідентифікації відповідності дуже суворі: якщо хоч щось у звіті не
відповідає хоч якому-небудь міжнародному стандарту, то весь звіт не
може вважатися відповідним МСФЗ [4]. Якщо ж з форми № 2 забрати
рядки 200 і 205, то ця форма просто перестане бути, власне, формою № 2.
Отже, намічається ситуація, коли одні підприємства будуть
складати «повноцінну» звітність за МСФЗ для реальних зацікавлених
користувачів (іноземних кредиторів, інвесторів). Інші – «для внутрішнього
споживання», тобто звітність з хрестиками, яка відповідає МСФЗ у
розумінні Міністерства фінансів (якщо підприємство зобов’язане складати
звітність за МСФЗ згідно законодавства України).
Як наслідок, одні підприємства продовжуватимуть складати
фінансову звітність за формами, передбаченими П(С)БО, а інші складатимуть звітність за МСФЗ («повноцінну» і «для внутрішнього
споживання»). Рано чи пізно це зруйнує існуючу систему фінансової
статистики, оскільки не дасть змоги узагальнювати інформацію, наведену
у фінансовій звітності, складеної згідно з МСФЗ. З цього приводу С. Голов
наголошує, що фінансову звітність надалі недоречно використовувати для
статистичних узагальнень. Статистична звітність має бути уніфікованою
для всіх підприємств і не повинна впливати на їх фінансову звітність.
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Тому запровадження МСФЗ потребує відповідних змін у системі
статистики [6].
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» підприємства ведуть бухгалтерський облік і
складають фінансову звітність у грошовій одиниці України. Це означає,
що фінансову звітність за МСФЗ в Україні можна складати лише у
гривнях. Виходячи з цього по суті вітчизняним підприємствам заборонено
застосовувати положення МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» щодо
переведення статей фінансової звітності в іноземну валюту або з однієї
іноземної валюти в іншу [6].
Суперечність вбачається у складі і порядку подання фінансової
звітності за національними та міжнародними стандартами. Так, п. 2 ст. 11
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» передбачає, що фінансова звітність підприємства включає:
баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт
про власний капітал та примітки до звітів [1].
Згідно п. 10 МСБО 1 повний комплект фінансової звітності включає
[3]:
а) звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
б) звіт про сукупні доходи за період;
в) звіт про зміни у власному капіталі за період;
г) звіт про рух грошових коштів за період;
ґ) примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик
та інші пояснення;
д) звіт про фінансовий стан на початок найбільш давнього
порівняльного періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову
політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок
статей своєї фінансової звітності, або коли він перекласифікує статті своєї
фінансової звітності.
У ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» зазначено, що проміжна звітність складається
щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі
балансу та звіту про фінансові результати [1]. Згідно МСБО 34 «Проміжна
фінансова звітність» проміжний фінансовий звіт має включати, як
мінімум, такі компоненти [3]:
a) стислий звіт про фінансовий стан;
б) стислий звіт про сукупні доходи, поданий як:
і) стислий єдиний звіт; або
іі) стислий окремий звіт про прибутки та збитки та стислий звіт про
сукупні доходи;
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в) стислий звіт про зміни у власному капіталі;
г) стислий звіт про рух грошових коштів; та
ґ) деякі пояснювальні примітки.
Крім того, МСФЗ використовують дещо інший підхід до складання
проміжного звіту про сукупні прибутки: його подають у двох форматах –
наростаючим підсумком та за останній проміжний період. Якщо
українські регуляторні органи сполучать вимоги МСФЗ та вимоги Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
українські підприємства складатимуть щоквартальні фінансові звіти не за
скороченою формою, а за повною програмою, що передбачена МСФЗ [4].
Стосовно вимоги офіційного оприлюднення міжнародних
стандартів на веб-сайті Міністерства фінансів України слід зазначити
наступне. Міжнародні стандарти фінансової звітності постійно
змінюються та вдосконалюються, тому МФУ повинне подбати, щоб на
його веб-сайті завжди була остання їх версія. На даний момент часу на
сайті МФУ оприлюднені МСФЗ станом на 01.01.12 [3]. Деякі нові МСФЗ,
що вже затверджені Радою з міжнародних стандартів, але ще не набрали
чинності, на сайті Мінфіну відсутні. До них, зокрема, належать МСФЗ 10
«Консолідована фінансова звітність», МСФЗ 11 «Спільні угоди», МСФЗ
12 «Розкриття вкладень до інших компаній», МСФЗ 13 «Вимірювання
справедливої вартості». Тому бухгалтерам підприємств необхідно буде
знайти відсутні на сайті стандарти [8]. Якщо ж не враховувати зміни у
МСФЗ та ті стандарти, що ще не оприлюднені на веб-сайті МФУ, то
звітність, складена за МСФЗ, буде не повною і не відповідатиме самим
МСФЗ.
Не визначеним залишається питання, чи повинні будуть українські
підприємства, на яких покладено обов’язок складати звіти за МСФЗ,
надавати паралельно ще й звіти за національними стандартами. Адже
у рішенні ДКЦПФР від 22.06.2010 р. №981 [10] йдеться про те,
що публічні акціонерні товариства мають розкривати МСФЗ-звітність
«додатково» до української звітності. А у листі №31–08410–06–5/30523
зазначено, що фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за
2011 р. складаються підприємствами (крім банків) згідно з національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку [2]. Тобто за 2011 р.
підприємства складали звітність і за міжнародними стандартами, і за
національними.
Таким чином, «на руках» у підприємств опиняться два види
звітності з різними показниками. Зокрема, маючи дві звітності, що
різняться за сумою прибутку, бухгалтер повинен визначити, виходячи з
яких даних нараховувати й виплачувати дивіденди та податок на
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прибуток. Розуміючи цю проблему Кабінет Міністрів України видав
розпорядження № 157–р «Про створення умов для впровадження
міжнародних стандартів фінансової звітності», згідно з яким Методичні
рекомендації щодо складення податкової декларації з податку на прибуток
підприємств з використанням даних бухгалтерського обліку також будуть
затверджені з дотриманням вимог міжнародних стандартів фінансової
звітності та проведення перевірки показників такої декларації [11].
Відмінною рисою МСФЗ від національної системи бухгалтерського
обліку є те, що звітність за МСФЗ формується, не ґрунтуючись на
законодавчих нормах, а виходячи з конкретних фінансових реалій, таким
чином, пріоритет віддається економічному змісту, а не формі.
Наявність єдиного плану рахунків, як і єдиної затвердженої форми
фінансової звітності, веде до приниження принципу превалювання
сутності над формою, задекларованого в концептуальних основах МСФЗ.
За стандартними назвами рахунків і позиціями бланків фінансової
звітності частково або повністю ховається сутність тих господарських
операцій, які були причиною змін результатів в облікових регістрах.
Практика ведення бухгалтерського обліку підприємствами на заході, так
само як і переважної більшості підприємств з іноземним капіталом у
нашій країні, передбачає використання власних планів рахунків і
конструювання фінансової звітності на їхній основі без наявності
стандартних форм, але при дотриманні фундаментальної облікової моделі
й концептуальної структури рахунків. Облікові регістри звичайно
іменуються таким чином, щоб їх назва відповідала сутності (а не формі)
відбитих у них операцій [4].
Отже, різниця між МСФЗ й П(С)БО у тому, що наш національний
облік відводить бухгалтерові роль виконавця законів, листів, постанов,
інструкцій, а звіт за МСФЗ дає можливість проявляти самостійність у
прийнятті рішень.
Висновки. Таким чином, міжнародні стандарти фінансової
звітності виступають ефективним інструментом отримання повної і
зрозумілої для всіх інформації про господарську діяльність суб’єктів
господарювання, порівняння результатів їх діяльності в цілях
забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних
управлінських рішень у світі інтеграції України до світової економіки.
Запровадження МФСЗ в Україні виявила низку суперечливих моментів
щодо понятійного апарату, оцінки й відображення в обліку об’єктів
обліку, формування, подання і розкриття інформації у фінансовій
звітності.
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Успішна імплементація МСФЗ в Україні можлива лише за умови
адекватних та виважених дій органів державної влади, міжнародної
співпраці у рамках спеціалізованих професійних організацій, зокрема з
питань опрацювання проектів міжнародних стандартів фінансової
звітності, створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації бухгалтерів з питань використання міжнародних стандартів
фінансової
звітності.
Інакше,
застосування
українськими
господарюючими суб’єктами МСФЗ для складання фінансової звітності
виявиться профанацією самої ідеї впровадження міжнародних стандартів.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
У статті визначено основні критерії визнання основних засобів, встановлено
важливість оцінки як методу бухгалтерського обліку, розкрито способи надходження
необоротних матеріальних активів на підприємство та складові їх первісної вартості в
українській практиці, внесено пропозиції щодо удосконалення законодавства та методики
оцінки основних засобів.
Ключові слова: оцінка, основні засоби, облік.

Kutaychyk T.
EVALUATION OF CAPITAL ASSETS IN ACCOUNTING
We determined the main criteria of defining the fixed assets, established the importance of
assessment as a method of accounting, revealed the methods of receiving the non-current tangible
assets by the enterprise and the components of their original value in the Ukrainian practice, made
some suggestions about improving the legislation and methods of assessment of fixed assets.
Key words: evaluation, fixed assets, accounting.

Китайчук Т.Г.
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
В статье определены основные критерии признания основных средств, установлено
важность оценки как метода бухгалтерского учета, раскрыты способы поступления
необоротных материальных активов на предприятие и составляющие их первоначальной
стоимости в украинской практике, внесены предложения по совершенствованию
законодательства и методики оценки основных средств.
Ключевые слова: оценка, основные средства, учет.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Необоротні
активи підприємства, зокрема його основні засоби, є основою
господарської діяльності підприємства, одним із ключових елементів
процесу виробництва продукції, а отже, одним із найважливіших об’єктів
обліку і звітності, що характеризує загальний майновий стан
підприємства, його економічний потенціал та інвестиційну привабливість.
У системі теоретичних основ формування та руху основних засобів
визначальну роль відіграє концепція їх оцінки, яка повинна забезпечувати
виконання принципу об’єктивності та відповідно правильне формування
фінансової звітності підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням оцінки основних засобів присвячена велика
78

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

кількість праць вітчизняних і зарубіжних вчених. Слід зазначити, що
значний внесок в удосконалення питань оцінки основних засобів зробили
такі відомі в Україні та за кордоном вчені, як О.С.Бородкін, Ф.Ф.Бутинець,
С.Ф.Голов, М.І.Кутер, Н.М.Малюга, В.Ф.Палій, В.В.Сопко, Я.В.Соколов,
З.С.Туякова та інші. Зокрема, питання вартісного вираження необоротних
матеріальних активів досліджувались у дисертаціях наступних науковців:
М.І.Бондаря, Я.Бошняка, О.П.Гаценко, П.М.Герасима, Р.Н.Коршикової,
Т.Б.Лукіної, Н.М.Урбан та ін. Однак, незважаючи на значний доробок,
дослідник досі залишаються невирішеними важливі моменти обліку
основних засобів, що стосуються питань їх оцінки.
Цілі статті. Метою дослідження є визначення критеріїв визнання
основних засобів та вивчення методики оцінки вартості залежно від
способу їх надходження, розгляд витрат, що входять до первісної вартості
необоротних матеріальних активів підприємств України для
удосконалення вітчизняної облікової практики.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Питання оцінки є
ключовими у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. У такому
контексті оцінка виступає як складова методу бухгалтерського обліку, за
допомогою якої здійснюється вимірювання вартості його об’єктів.
Підхід до тлумачення оцінки як до процесу вимірювання вартості
об’єктів бухгалтерського обліку і як до процесу створення якісних
характеристик облікової інформації втілено у двох принципах підготовки
фінансової звітності, сформульованих у Законі України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1] та в П(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [2]. Це принципи історичної
(фактичної) собівартості та обачності. Принцип історичної (фактичної)
собівартості визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх
виробництво та придбання. Принцип обачності передбачає, що в
бухгалтерському обліку повинні застосовуватися методи оцінки, які
запобігають заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки
активів та доходів підприємства.
Основні засоби використовуються у діяльності практично всіх
підприємств і є особливою частиною майна підприємства, яка
використовується у якості засобів праці при виробництві продукції (робіт,
послуг) або для управлінських потреб підприємства протягом тривалого
часу.
Відповідно до П(С)БО 7, основні засоби – це матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або
для постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам,
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або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше
одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [3].
Дослідивши законодавче регулювання бухгалтерського обліку
основних засобів, можемо виокремити наступні критерії (умови) визнання
засобу праці необоротним матеріальним активом:
- матеріально-речова форма;
- використовуються більше одного року;
- вартість може бути достовірно визначена;
- не передбачається перепродаж.
Отже, одним з основних критеріїв визнання необоротних
матеріальних активів є можливість достовірного визначення їх вартості,
тому дослідження поняття оцінки активів в бухгалтерському обліку та
методики її проведення для основних засобів є важливим.
Оцінка активів є важливою частиною бухгалтерського обліку,
оскільки наявність ряду концепцій вартісного вимірювання об’єктів
дозволяє вільно трактувати ключові поняття обліку. Оцінка необоротних
активів – це грошове вираження первісної (облікової, інвентарної) вартості
об’єктів, які згодом будуть прийняті в бухгалтерському обліку в якості
основних засобів, в тому числі земельних ділянок і об’єктів природокористування, продуктивної і робочої худоби, а також нематеріальних
активів [6].
Оцінка активів характеризує наявну вартість капіталу підприємства,
її цінність як майнового комплексу. До проблемних питань, пов’язаних з
оцінкою основних засобів належать: неврегульованість понять
справедливої, залишкової вартості законодавством України, розбіжності
при віднесенні витрат до первісної вартості активів у бухгалтерському та
податковому обліку тощо, які порушують об’єктивність бухгалтерської
інформації.
Визначення єдиних принципів оцінки основних засобів у масштабах
країни дасть змогу порівнювати показники однорідних засобів різних
галузей народного господарства, робити їх узагальнення.
Оцінка основних засобів – це грошове вираження вартості основних
засобів, за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку. В
бухгалтерському обліку застосовують наступні види оцінок основних
засобів: первісна вартість, відновлювальна вартість, залишкова вартість, а
також балансова вартість, справедлива вартість тощо. Одним з критеріїв
визнання основних засобів є достовірна їх оцінка. Навіть за наявності
імовірності отримання майбутніх вигод від активу його не відображають в
балансі, якщо неможна здійснити його достовірну (обґрунтовану) оцінку.
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Оцінка основних засобів є одним з ключових моментів облікового
відображення наявності та руху необоротного матеріального майна
підприємства. Розглядаючи проблему оцінки основних засобів, слід
вирішити два основних питань: на який момент її встановлювати і на
якому рівні. Оцінка може бути встановлена: на дату придбання (первісна
вартість), на поточний момент (відновлювальна вартість) і на майбутнє.
Первісною вартістю основних засобів є вартість, за якою об’єкти
зараховуються на баланс підприємств, тобто історична (фактична)
собівартість необоротних активів у сумі коштів або справедливої вартості
інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання
(створення) необоротних активів. Первісна вартість основних засобів
залежить від способу їх надходження. Відповідно до бухгалтерського
законодавства можливі такі способи надходження основних засобів, які
представлено в табл. 1.
Таблиця 1
Вартість основних засобів на момент надходження
Шляхи надходження
1. Придбання за кошти
2. Самостійне
виготовлення (створення)
3. Внесок до статутного
капіталу
4. Безоплатне отримання
5. Отримання в обмін на
подібний об’єкт
6. Отримання в обмін на
неподібний об’єкт

Вартість, за якою зараховується на баланс
Первісна вартість
Первісна вартість (фактична собівартість)
Справедлива вартість, погоджена засновниками
(учасниками)
Справедлива вартість
Залишкова вартість переданого об’єкта або
справедлива вартість
Справедлива вартість переданого об’єкта,
збільшена (зменшена) на суму грошових коштів
чи їх еквівалентів

Справедлива вартість – сума, за якою може здійснюватись обмін
активу або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними,
зацікавленими та незалежним сторонами. У більшості випадків – це
ринкова вартість. Справедлива вартість набула особливого значення у
ринкових умовах господарювання. Отже, відображення фінансового стану
і фінансового результату, які базуються на справедливій вартості,
перестають залежати виключно від діяльності компанії, як наприклад, при
оцінці за собівартістю, і включають зміни самого ринку. Однак
втрачається історичність обліку, в нього входить суб’єктивізм: потенційно
можливі оцінки показують потенційні, але не реалізовані результати
(прибутки і збитки).
Слід зазначити, що існують певні недоліки у зв’язку з визначенням
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вартості основних засобів. Як уже було сказано, П(С)БО 7 передбачає три
види оцінок: первісна, переоцінена і ліквідаційна, визначення яких
наведене у п. 4 цього стандарту. Однак у тексті стандарту згадується
термін «залишкова вартість». У міжнародному обліку особливе місце
займає поняття «справедливої вартості», оцінку за цією вартістю
використовують і в українській обліковій практиці. Як видно з табл. 1, за
справедливою вартістю оцінюються основні засоби, які надходять на
підприємство як внесок до статутного капіталу, при безоплатному
отриманні об’єкта тощо, але визначення цього поняття не наведене в
П(С)БО 7 «Основні засоби», тільки в П(С)БО 19 «Об’єднання
підприємств». Ці невизначеності можуть призвести до суттєвих помилок в
обліку. Відповідно до МСБО 16, балансова вартість – це сума, за якою
актив визнають після вирахування будь-якої суми накопиченої
амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності [4, п.
6]. Отже, виходячи з цього балансова вартість та залишкова вартість – це
аналогічні поняття, тому в українському бухгалтерському та податковому
законодавстві слід врегулювати це питання, вибравши для використання
міжнародне поняття – балансова вартість.
Висновки. Висновки і перспективи подальших досліджень. На
сучасному етапі розвитку суспільства важливу роль у діяльності суб’єктів
господарювання відіграють основні засоби. Вони використовуються у
виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг, потрібні для
задоволення потреб управлінського та виробничого персоналу. На основі
інформації про їх стан інвесторами приймають рішення щодо
інвестиційних вкладень. Для ефективного управління необоротними
матеріальними активами необхідним є урегульованість питань, що
стосуються їх облікового відображення, нарахування амортизації та
визначення вартості об’єктів. Сучасні законодавчі акти з бухгалтерського
обліку недосконалі, тому потребують уточнення деякі моменти. Провівши
дослідження визначено основні проблемні питання та запропоновано
шляхи їх вирішення. Одним з критеріїв визнання основних засобів є
достовірна їх оцінка. В податковому законодавстві визначено вартісну
межу (1000 грн) основних засобів, в бухгалтерському обліку цього немає.
Це призводить до розбіжностей у визначенні вартості основних засобів,
що амортизується. На нашу думку, слід:
- керуватися міжнародними стандартами обліку та звітності і не
визначати законодавчо вартісної межі, а дозволити обирати її
підприємству самостійно. Цей момент призведе до узгодження
податкового та бухгалтерського обліку;
- відмовитися від використання поняття «залишкова вартість» та
використовувати міжнародне поняття «балансова вартість»;
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- відображати у складі первісної вартості необоротних матеріальних
активів відсотки на кредити і позики, які використовуються для придбання
(створення) основного засобу, оскільки вони збільшують такі витрати. Але
відносити до первісної вартості тільки частину відсотків, яка виплачується
до моменту введення об’єкту в експлуатацію.
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. –
К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. 1440 с.
2. Лангазова В.В. Проблемні питання оцінки основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів / В.В Лангазова // Вісник Луганського національного аграрного
університету. – № 2. – 2010. – С. 16–23.
3. МСБО №16 «Основні засоби» від 1982р. зі змінами від 01.01.2009 р. // [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. №92 // [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ Міністерства
фінансів України від 27 квітня 2000 р. №92 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/.
6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України від 16 липня 1999 року №
996-XIV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.
7. Сейон В.С. Оцінка основних засобів в українській та угорській обліковій практиці /
В.С.Сеймон // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – С. 96–
101.

УДК. 657.336
Клим Н.М., к.е.н., доцент
Національний лісотехнічний університет України
Хомяк Т.Р. ,
Львівська комерційна академія

Клим Н.М., Хомяк Т.Р.

83

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУР
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглянуто основні засади організації процедур припинення діяльності
підприємств та інформаційне забезпечення їх проведення.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, припинення діяльності, ліквідація,
ліквідаційна процедура.

Klum N., Homiak T.
INFORMATION SECURITY PROCEDURES
TERMINATION OF ENTERPRISE
In the article basic principles of organization of procedures of stopping of activity of
enterprises and informative providing of decision-making their conducting.
Key words: informative providing, stopping of activity, liquidation, liquidating procedure.

Клым Н.М., Хомяк Т.Р.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕДУР
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены основные принципы организации процедур прекращения
деятельности предприятий и информационное обеспечение их проведения.
Ключевые слова: информационное обеспечение, прекращение деятельности,
ликвидация, ликвидационная процедура.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В управлінні
організаціями виникають проблеми, які неминуче призводять до настання
кризи. Основними причинами криз, як правило, є фінансово-економічна та
політична ситуація в країні, гостра конкуренція, ризикований розвиток,
природні катаклізми, непрофесійне управління.
Кризова ситуація може розвиватись по-різному, маючи в собі
оптимістичне і песимістичне завершення. Укрупнена схема управління за
кризовою ситуацією, представлена Василенко В.О. [5, c. 179] вказує на те,
що самий несприятливий результат для підприємства настає тоді, коли всі
зусилля антикризового характеру не спрацювали і надзвичайні заходи з
порятунку підприємства не принесли бажаних результатів.
В багатьох випадках найкращим шляхом виходом із кризової
ситуації є припинення діяльності підприємства, яке здійснюється або
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шляхом реорганізації або ліквідації юридичної особи.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Обліково-аналітичне інформаційне забезпечення процедури
припинення діяльності розглядається такими авторами, як Бутинцем Ф.,
Глущук О., Голов С., Дутковським Б., Корецькою С.О., Назаровою І.,
Терещенко О. та ін. Забезпечення підприємства достатньою, суттєвою та
достовірною інформацією у ході прийняття рішення власниками щодо
припинення діяльності, здійснення процедури її проведення та організації
проходження реорганізаційних процедур убезпечить підприємство від
правомірно чи неправомірно виставлених претензій з боку як внутрішніх,
так і зовнішніх зацікавлених осіб.
Цілі статті. Метою статті є визначення основних засад організації
припинення діяльності суб’єктів господарювання та формування
інформаційного супроводу відповідних процедур прийняття рішень при
визначенні необхідності її проведення та здійснення ліквідації суб’єкта
господарювання.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Антикризове
управління підприємством в значній мірі залежить від інформаційного
забезпечення як для аналізу та управління кризової ситуації на
підприємстві, так і проведення відповідних антикризових, ліквідаційних
(реорганізаційних) процедур.
Перш ніж здійснювати заходи з припинення діяльності, слід
розглянути, які алгоритми і процедури Іх проведення.
Ліквідація підприємства, у відповідності зі ст. 34 Закону №887 може
бути з дотриманням вимог антимонопольного законодавства [1]:
- за рішенням власника (засновника);
- за рішенням власника і за участю трудового колективу або органу,
уповноваженого створювати такі підприємства;
- за рішенням суду чи арбітражного суду та у випадках:
- визнання підприємства банкрутом;
- якщо прийнято рішення про заборону діяльності підприємства у
зв’язку з невиконанням умов, встановлених законодавством, і у
передбачений рішенням строк не забезпечення дотримання цих умов або
не змінив вид діяльності;
- якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі
документи і рішення про створення підприємства;
- якщо протягом одного року підприємство не представляє в органи
ДПІ податкові декларації і документи бухгалтерської звітності відповідно
до законодавства;
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- якщо установчі документи підприємства суперечать
законодавству;
- здійснення підприємницької діяльності, що суперечить установчим
документам та законодавству;
- у інших випадках, передбачених законодавчими актами України.
Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, що
створюється власником або уповноваженим ним органом.
Процедура припинення діяльності за рішенням власника при
відсутності кредиторської заборгованості або при наявності достатніх для
її погашення активів супроводжується обов’язковим проходженням
перевірок податкової й усіх позабюджетних фондів, причому з
позитивним результатом (донарахуванням штрафів та доплат). Це
вважається «дорогим» шляхом ліквідації.
Схема добровільного банкрутства застосовується у випадку, коли
майна підприємства, недостатньо для погашення заборгованості,
починається, коли ліквідатор звертається до суду із заявою про визнання
ліквідованого підприємства банкрутом. Кредиторська заборгованість, не
погашена через недостатність майна боржника, уважається погашеної по
закінченню ліквідаційної процедури. При даному способі ліквідації чинне
законодавство не передбачає обов’язкового проведення податкової
перевірки.
Підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення його
з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України
(ЄДРПОУ).
Часто юридичні компанії застосовують так звану процедуру
«банкрутства відсутнього боржника». При відкритті справи про
банкрутство відсутнього боржника в податкових органів немає підстави
для позапланової перевірки. Відсутній також обов’язок ліквідатора
публікувати оголошення про визнання боржника банкрутом.
Процедура припинення діяльності підприємства за бажанням
власника зображена у табл. 1.
Таблиця 1
Інформаційне забезпечення
процедури припинення діяльності за бажанням власника
Етап
1
Прийняття рішення
засновниками щодо
ліквідації
Подача документів до

Інформаційне забезпечення
2
Протокол, в якому зазначається склад ліквідаційної
комісії, паспортні дані та коди членів комісії
Нотаріальна копія протоколу, чек про оплату публікації
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Районної державної
адміністрації
Подача документів до
районної ДПІ

повідомлення, довіреність на представника

1
Подача документів до
РДА

2
Заява (рішення) власника (власників) або вповноваженого
ним (ними) органу чи рішення господарського суду у
випадках, передбачених законодавством; .акт
ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом,
затвердженим органом, що призначив ліквідаційну
комісію; (нотаріально посвідчений); довідка аудитора,
якщо це необхідно відповідно до вимог законодавства для
перевірки достовірності ліквідаційного балансу; довідка

Заява про зняття з обліку платника податків за ф. № 8ОПП; оригінал довідки за формою № 4-ОПП; копія
розпорядчого документа (рішення) власника або органу,
вповноваженого на те установчими документами про
ліквідацію; ліквідаційна картка органів державної
статистики (для кожної філії за їх наявності в платника
податків – юридичної особи); копія опису документів, які
були прийняті в РДА.; для анулювання св-ва платника
ПДВ – подається заява ф. №3-ПДВ і свідоцтво
Закриття рахунків у
Для проходження процедури ліквідації використовується
банку
один рахунок, для цього подаються: нотаріальна копія
рішення про ліквідацію; картка із зразками підписів
голови комісії і печаткою (нотаріально завірена);
заява про закриття інших рахунків
Проведення податкової Аудиторський висновок. довідка про відсутність
перевірки
заборгованості, яка діє протягом 30 днів. Якщо строк
дійсності довідки сплив, видається нова довідка протягом
місяця (можлива нова перевірка)
Зняття з обліку у
Заява та копія розпорядчого документа (рішення)
пенсійному
власника або органу, уповноваженого на те
тасоціальних.фондах
засновницькими документами про ліквідацію; оригінал
довідки про взяття на облік, Протокол рішення про
ліквідацію, відомості про нарахування зп. Форма 1-ДФ,
звіт про нарахування внесків до соціальних фондів.
Передача документів у До архіву здаються накази по особовому складу та
держ. архів
розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі
Знищення печатки
Здійснюється в дозвільній системі шляхом подання
клопотання про знищення печатки, 2х примірників її
відбитків та чеку про сплату послуг
Складання акту
В зазначеному документі описуються всі етапи, які були
ліквідаційної комісії
здійснені ліквідаційною комісією

Продовж. табл. 1
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установ банків про закриття рахунків; довідка органу
державної податкової служби про зняття з обліку
платника податків за ф. № 12-ОПП; підтвердження про
опублікування оголошення про ліквідацію суб’єкта
підприємницької діяльності в друкованих засобах масової
інформації;
довідка архіву про прийняття документів, що підлягають
довгостроковому зберіганню; довідка органу внутрішніх
справ про прийняття печаток і штампів; оригінали
установчих документів (статут, установчий договір);
свідоцтво про державну реєстрацію; довідку ДКЦПФР
(для інвестиційних фондів та компаній, акціонерних
товариств) про скасування реєстраці випуску
інвестиційних сертифікатів та акцій; картка на ліквідацію

Особливість, яка властива банкрутству взагалі: у випадку
відсутності бюджетних заборгованостей податкова служба не є стороною
в справі про банкрутство, отже, і не має повноважень по оскарженню
визначень і постанов суду.
Багато юридичних фірм пропонують послуги за назвою
«альтернативна ліквідація» шляхом зміни засновників та головного
бухгалтера.
Існують схеми реорганізації підприємств через злиття, приєднання
та відчуження.
Новації у законодавстві після 2010 року щодо припинення
діяльності суб’єктів господарювання значно спростили процедури
припинення діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як за
рішенням суду, так і за власним бажанням.
Порядок проведення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення суб’єктів господарювання за рішенням суду та за власним
бажанням передбачає [3]:
- надходження довідок державному реєстратору від відповідних
органів: про відсутність або про списання заборгованості зі сплати
податків, зборів, страхових внесків від органів ДПС, Пенсійного фонду
України, фондів соціального страхування;
- заповнення реєстратором реєстраційної картки з внесенням до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців запису про проведення спрощеної процедури державної
реєстрації припинення юридичної особи (припинення підприємницької
діяльності фізичної особи – підприємця);
- здійснення органами ДПС відповідних заходів у разі отримання
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відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців або повідомлення від державного реєстратора про те, що
ним з відповідної дати розпочато процес проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її
ліквідації або спрощеної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
- надання державному реєстратору довідки про відсутність
заборгованості з податків, зборів за формою №22–ОПП або повідомлення
про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за формою №23–
ОПП;
- усунення заперечення органу ДПС щодо здійснення державної
реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації чи державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи;
- направлення органом ДПС державному реєстратору повідомлення
про зняття заперечень щодо проведення спрощеної процедури державної
реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації чи
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця з пропозицією
повторно розпочати спрощену процедуру державної реєстрації
припинення такої особи в установленому порядку.
Запроваджується проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи
– підприємця) за принципом мовчазної згоди, який полягає в такому:
голова комісії з припинення (уповноважена ним особа) або фізична особа
– підприємець не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення
строку вимог кредиторами своїх вимог у разі якщо органом ДПС та/або
Пенсійного фонду України не надано довідки про відсутність
заборгованості зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів
до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування або
рішення про відмову в їх видачі, набуває право на подання державному
реєстратору документів, необхідних для проведення державної реєстрації
припинення, без зазначених довідок.
З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
державну реєстрацію припинення юридичної особи, вона є такою, що
припинила свою діяльність.
Ліквідаційний період починається з дати прийняття власником
підприємства рішення про ліквідацію і передбачає проходження таких
етапів (згруповано за даними джерела: [7]:
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1. Складання фінансової звітності. 2. Проведення інвентаризації
(товарно-матеріальних цінностей; грошових коштів в касі, цінних паперів,
бланків суворої звітності; основних засобів, нематеріальних активів,
фінансовихвкладеннь; розрахунків з покупцями, постачальниками та
іншими дебіторами і кредиторами). 3. Складання проміжного
ліквідаційного балансу. 4. Розпродаж майна. 5. Отримання оплат від
дебіторів. 6.Погашення кредиторської заборгованості у визначеній
законодавством черговості. 7. Якщо залишається майно, здійснюється
його розподіл між учасниками і формується передліквідаційний баланс.
8. Після проведення всіх розрахунків на балансі підприємства не повинно
залишитись жодного майна, капіталу та зобов’язань – складається
ліквідаційний баланс (нульовий).
На наш погляд, найбільш повно види балансу під час проведення
процедур банкрутства юридичної особи на різні «звітні» дати представила
Корецька С.О. Окрім вищесказаних процедур, автор передбачає складання
балансу коли господарський суд, з урахуванням думки учасниківвласників такого банкрута, виносить ухвалу, відповідно до якої банкрут
вважається таким, що не має боргів, і може продовжувати свою
підприємницьку діяльність. Тобто такий баланс можна визначити як
початковий (вступний) [8].
Прийняття рішення про ліквідацію підприємства – важливий крок
для його власника, адже реалізація цього кроку потребує здійснення
повного аналізу господарської діяльності підприємства, звільнення всіх
працівників та проведення остаточних розрахунків з кредиторами.
Рішенню про ліквідацію передують відповідні розрахунки за
даними форм фінансової звітності за методикою, викладеною у
методичних рекомендаціях щодо виявлення ознак неплатоспроможності
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного
банкрутства чи доведення до банкрутства [6].
За результатами проведення аналізу визначається:
- оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства,
структура його балансу (задовільно чи незадовільно) та обґрунтованість
віднесення його до складу неплатоспроможних підприємств;
- тенденції щодо динаміки основних показників ефективності
діяльності підприємства;
- можливість використання санаційних процедур для поліпшення
фінансово-господарського стану підприємства та виведення його з
неплатоспроможного стану.
Структура звіту проведення поглибленого аналізу фінансовогосподарської діяльності неплатоспроможного підприємства передбачає
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такі складові [6]: 1. Загальна характеристика підприємства. 2. Оцінка
підприємства з позиції неплатоспроможності та наявності ознак
банкрутства. 3. Аналіз фінансових факторів, що призвели до
неплатоспроможності, та визначення можливості санації підприємства.
4. Аналіз використання виробничого апарату та трудових ресурсів.
5. Висновок щодо подальшого розвитку підприємства.
Основними джерелами інформації для проведення поглибленого
аналізу є: баланс підприємства (форма N1); звіт про фінансові результати
(форма N2); Звіт про рух грошових коштів (форма N3); звіт про власний
капітал (форма N4); примітки до річної фінансової звітності (форма N5);
звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську
заборгованість (форма N1–Б); звіт з праці (форма N1–ПВ); звіт про стан
умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці
(форма N1–ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу
(форма N3–ПВ); інша інформація, необхідна для якісного здійснення
аналізу та виявлення резервів виробництва.
Важливим є висновок ВГСУ про відсутність документів, що
підтверджують неплатоспроможність боржника, при поданні заяви про
банкрутство. Відмінність процедури банкрутства за ст. 53 Закону про
банкрутство полягає в тому, що в цьому випадкупроцедура банкрутства
спрямована на санацію боржника, тоді як при загальній процедурі
банкрутства за наслідками стадії розпорядження майном можлива або
санація, або ліквідація боржника. Але в будь-якому випадку у боржника
повинні бути ознаки неплатоспроможності або її загрози. Інакше таке
банкрутство має ознаки фіктивного [4; 6].
Висновки. Прийняття рішення про припинення діяльності
підприємства вимагає наявності достатньої, суттєвої та достовірної
інформації про фінансовий стан підприємства.
Під час проведення ліквідаційних процедур складається
ліквідаційних баланс підприємства-банкрута, який є достовірним
інформаційним джерелом результату проведення кожної ліквідаційної
процедури.
Інформаційне забезпечення процедури припинення діяльності та
ініціювання боржником процедури банкрутства дозволяє провести її
ефективну організацію і точно виконати перелік вимог для усунення
кваліфікування фіктивного банкрутства, за яке передбачено кримінальна
відповідальність.
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У статті проаналізовано поняття «екологічні витрати» і «екологічні зобов’язання» та
розглянуто основні положення щодо ведення обліку екологічних витрат і зобов’язань
підприємства. Запропоновано пропозиції удосконалення ведення бухгалтерського обліку
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ENVIRONMENTAL COSTS AND LIABILITIES
IN THE SYSTEM OF ACCOUNTING
The article analyzes the concept of «environmental costs» and «environmental liabilities»
and the basic provisions for accounting of environmental costs and liabilities of the enterprise.
Proposals improve accounting of environmental costs and liabilities.
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liabilities.

Коблянская О.И., Цибульник М.А.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В статье проанализированы понятия «экологические затраты» и «экологические
обязательства» и рассмотрены основные положения по ведению учета экологических затрат
и обязательств предприятия. Предложены направления совершенствования ведения
бухгалтерского учета экологических затрат и обязательств.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, экологический учет, экологические затраты,
экологические обязательства.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Трансформаційні
процеси, що відбуваються в Україні на шляху до ринкової економіки,
ускладнюються загальною екологічною кризою, яка за деякими ознаками
набула форми екологічної катастрофи, що спонукає до подальшого
розвитку національної економіки з урахуванням вимог охорони довкілля
та формування нових підходів у економічній політиці держави.
Перебудова економіки в напрямку досягнення сталого розвитку потребує
принципово нових підходів до розуміння таких понять як «витрати» й
«ефективність витрат». У зв’язку з цим у складі витрат та зобов’язань
підприємств з’явилися нові елементи – екологічні витрати та зобов’язання
або витрати та зобов’язання, пов’язані з природоохоронною діяльністю.
Щорічні втрати України від неефективного, нераціонального
природокористування становлять до 20% її національного доходу, а у світі
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становлять декілька десятків трильйонів доларів щорічно. Тому
першочергової важливості набуває облік природоохоронних витрат та
зобов’язань (витрати на охорону навколишнього середовища, екологічні
витрати) в рамках комплексного екологічного й економічного обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у вирішення питань щодо дослідження обліку
екологічних витрат та зобов’язань займалися такі вітчизняні та зарубіжні
вчені: Р. Адамс, В. Базилевич, Ф. Бутинець, Е. Бужим, Д. Вальтер,
Л. Гринів, Б. Данилишин, Г. Дейлі, Г. Купалова, Л. Мельник, Л. Пелиньо
та інші. Проте, незважаючи на значну кількість досліджень з даної
проблематики, досі не розроблено методологію та методику відображення
в системі бухгалтерського обліку екологічних витрат і зобов’язань.
Цілі статті. Метою статті є дослідження сучасного стану методики
відображення екологічних витрат і зобов’язань у системі бухгалтерського
обліку.
Відповідно до поставленої мети визначені такі завдання:
- дослідження обліку екологічних витрат і зобов’язань
підприємства;
- розробка
рекомендацій
щодо
покращення
організації
бухгалтерського обліку екологічних витрат і зобов’язань.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Екологічна
діяльність на підприємстві пов’язана з відповідними витратами, які прямо
чи опосередковано впливають на економічні показники роботи
підприємства. Сума таких витрат у більшості підприємств значна, але
сьогодні бухгалтерський облік екологічних витрат ведеться безсистемно,
вони не виокремлюються із загальної сукупності витрат. Це призводить до
відсутності достовірних облікових даних про розміри, напрями та види
природоохоронних витрат підприємств, чого і неможливо зробити при
існуючій організації бухгалтерського обліку.
Необхідність врахування екологічних витрат у складі виробничих
витрат як підстави для аналізу ефективності їх використання давно
визнали провідні вчені економісти-екологи. Але часто до складу
екологічних витрат відносять і екологічні зобов’язання. Таке ототожнення
є не зовсім доцільним у зв’язку з тим, що в момент виникнення
заборгованості перед третіми особами виникають екологічні зобов’язання,
а після їх погашення – екологічні витрати. Тому слід розрізняти зазначені
поняття.
Екологічні витрати підприємства – витрати на покриття негативних
зовнішніх ефектів, які виникають внаслідок добровільних чи обов’язкових
природоохоронних заходів з метою запобігання, усунення чи зменшення
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навантажень на довкілля, а також внаслідок втрат продуктивності та
незворотних втрат сировини, матеріалів, енергії [1; 3].
У складі витрат, які є частиною собівартості продукції й які
обліковують під час оподаткування прибутку, виокремлюють такі
елементи, безпосередньо або опосередковано пов’язані з впливами на
довкілля, природокористуванням і охороною довкілля [1; 4; 5]:
- витрати, пов’язані з використанням сировини, в частині витрат на
рекультивацію земель, а також плати за воду, яку підприємства забирають
з водогосподарських систем (в сумі фактичних витрат);
- витрати некапітального характеру, пов’язані з удосконаленням
технології чи організації виробництва, а також з покращенням якості
продукції, підвищенням її надійності, довговічності та інших
експлуатаційних властивостей, які здійснюють у виробничому процесі;
- платежі (страхові внески) за обов’язковими видами страхування і
відрахування до страхових фондів (резервів);
- податки, збори, платежі та інші обов’язкові відрахування та деякі
інші.
У національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку
П(С)БО 16 «Витрати» [7] у складі витрат відсутнє будь-яке згадування про
екологічні витрати. Аналогічно і у діючому Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій екологічні витрати теж не зазначені.
Тому є необхідним доповнення П(С)БО 16 «Витрати» абзацом про
екологічні витрати. Аналогічно необхідно доповнити і діючий План
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій: у 8-му класі рахунків
добавити окремий рахунок 86 «Екологічні витрати».
Поняття «екологічні зобов’язання» для України нове. Дотепер на
міжнародному і національному рівнях не розроблені та не рекомендовані
стандарти бухгалтерського обліку, в яких включено поняття «екологічні
зобов’язання». Є різні визначення цього поняття, однак найбільш точно
його розкривають В. Базилевич та Д. Вальтер, які визначають «екологічні
зобов’язання» як наслідок екологічного характеру, обумовлений
взаємодією підприємств із навколишнім середовищем, що може здійснити
суттєвий вплив на фінансовий стан [1, с. 315].
Згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання» [6], зобов’язання визнаються,
коли їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність
зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення,
трактування ж поняття «екологічні зобов’язання» зовсім відсутнє.
Доцільно доповнити П(С)БО 11 абзацом про екологічні зобов’язання, їх
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визнання та відображення.
Екологічні зобов’язання можуть виникати в результаті [3; 6]:
– здійснення основної діяльності (плата за використання природних
ресурсів);
– недотримання норм екологічного законодавства, які тягнуть за
собою компенсацію завданої шкоди, виплату штрафів тощо;
– добровільних дій підприємства щодо усунення негативних впливів
на навколишнє природне середовище виходячи з міркувань піклування
про свою репутацію.
Екологічні зобов’язання можуть бути двох видів: умовні і реальні.
Умовні формуються на підставі того, що підприємство в майбутньому
буде змушене здійснювати природоохоронні заходи через забруднення,
здійснене сьогодні. Такі зобов’язання важко піддаються підрахунку у
зв’язку з:
– труднощами встановлення джерел викидів або скидів і вжиття
заходів для виправлення ситуації;
– технологічними невизначеностями, що ускладнюють визначення
рівня забруднення та рівня витрат, пов’язаних із проведенням заходів для
виправлення ситуації;
– відсутності порядку розподілу витрат між забруднювачами;
– неналагодженим екологічним законодавством.
Відображення в системі бухгалтерського обліку умовних
екологічних зобов’язань неможливе. Реальні екологічні зобов’язання
можуть бути відображені в системі бухгалтерського обліку суб’єкта
господарювання за такими розрізами аналітики, відображеними в табл. 1.
Облік поточних екологічних зобов’язань потрібно вести на
рахунках 6 класу, а довгострокові екологічні зобов’язання потрібно
обліковувати на рахунках 5 класу.

Таблиця 1
Облік реальних екологічних зобов’язань*
Рахунок
64 «Розрахунки за податками і
платежами»
63 «Розрахунки з постачальниками

Напрями обліку
Зобов’язання, які виникли через видобуток
корисних копалин, забруднення довкілля
та шкоди від техногенних катастроф;
зобов’язання за екологічними податками і
платежами
У розрізі контрагентів
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та підрядниками»
68 «Розрахунки за іншими
операціями»
65 "Розрахунки за страхуванням»

* Складено автором на основі джерела: [2]
Висновки.
Для
функціонування
ефективної
системи
бухгалтерського обліку на підприємстві важливе значення має облік і
аналіз екологічних витрат і зобов’язань. Проте, на сьогодні в Україні
маємо недосконалість обліку екологічних витрат: він ведеться
узагальнено, без розмежування витрат за видами. Часто трапляється й так,
що екологічні витрати не обліковують власне як «екологічні», а
«розсіюють» у загальній сумі витрат. Відповідно, для аналізу екологічних
витрат має бути перебудована існуюча система управлінського
екологічного обліку. Доцільним є створення окремого рахунку 86
«Екологічні витрати» у національному Плані рахунків бухгалтерського
обліку та доповнення П(С)БО 16 «Витрати» абзацом про екологічні
витрати.
Екологічні зобов’язання виникають у результаті здійснення
основної діяльності, недотримання норм екологічного законодавства, яке
тягне за собою компенсацію завданої шкоди, виплату штрафів тощо,
добровільних дій підприємства щодо усунення негативних впливів на
навколишнє природне середовище виходячи з міркувань піклування про
свою репутацію. Облік поточних екологічних зобов’язань потрібно вести
на рахунках 6 класу, а довгострокові екологічні зобов’язання потрібно
обліковувати на рахунках 5 класу. Також необхідно розширити П(С)БО 11
«Зобов’язання» з метою урахування в ньому екологічних зобов’язань.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
ЯК КРОК ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ
В статті розкрита проблема необхідності впровадження служби внутрішнього
аудиту як дієвої ланки, що покликана підвищити ефективність функціонування підприємств
санаторно-курортної галузі через прийняття дієвих, економічно обґрунтованих
управлінських рішень.
Ключові слова: внутрішній аудит, менеджмент, модель внутрішнього аудиту, стадії
внутрішнього аудиту.

Kovalenko G., Gnoeva O.
IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT AS A STEP
TO INCREASE EFFICIENCYMANAGEMENT COMPANIES
SANITATION HEALTH AREAS
The paper disclosed the problem of need for internal audit as an effective level, which is
designed to improve the functioning of enterprises spa industry through the adoption of effective,
economically sound management decisions.
Key words: internal audit, management, internal audit model, stage internal audit.

Коваленко Г.С., Гноева А.С.
ВНЕДРЕНИЕ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
КАК ШАГ К ПОВЫШЕНИЮЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
ПРЕДПРИЯТИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СФЕРЫ
В статье раскрыта проблема необходимости внедрения внутреннего аудита как
действенного звена, призванного повысить эффективность функционирования предприятий
санаторно-курортной отрасли через принятие действенных, экономически обоснованных
управленческих решений.
Коваленко Г.С., Гноєва О.С.,
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Підвищення
результативності якості санаторно-курортних послуг грає досить важливу
роль як для України в цілому, так і для Автономної Республіки Крим
зокрема. Рекреаційно-туристська індустрія характеризується як
надзвичайно вигідна галузь економіки. Будучи однією з найбільш
масштабних, високодохідних і динамічних, на неї припадає 10% обігу
виробничо-сервісного ринку світу, 6% світового валового національного
продукту, 7% світових інвестицій, кожне 16-те робоче місце, 11% світових
споживчих витрат, 5% всіх податкових надходжень [3].
Розвиток санаторно-курортної сфери Криму має досить високий
потенціал, який, на жаль, не використовується повною мірою. Причинами
даного факту служать як зовнішні, так і внутрішні чинники: з одного боку
необхідним є підвищення привабливості і іміджу Криму як здравниці і
курорту України і ближнього зарубіжжя, з іншого боку, причиною
виступає неефективний менеджмент якості санаторно-курортного
обслуговування. Якщо вирішення першого чинника входить до функції
уряду АРК, то з метою усунення другого на підприємствах санаторнокурортної сфери впроваджують службу внутрішнього аудиту (СВА).
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Значний вклад в дослідження питань, пов’язаних з аудитом
рекреаційних комплексів, внесли зарубіжні економісти Р.Адамс, А.Аренс,
Д.Л.Дефліз, Дж.Лоббек. Проблема внутрішнього аудиту у санаторнокурортній досить широко розглянута вітчизняними вченими, а саме:
Бобровою Т.В.[1], Вітровим Н.М. [2, с. 50–57], Гетьманом А.П., а також
росiйськими вченими: В.Д.Андрєєвою, І.Н.Багатою, А.М.Богомоловою,
В.В.Бурцевою, С.М.Бичковою, Ю.А.Данільовським, Д.А.Ендовіцким,
А.К.Макальською, М.Ф.Овсийчуком, В.І.Подільською, Я.В.Соколовою,
Л.В.Сотниковою і ін. Різні аспекти розвитку рекреаційно-туристських зон,
санаторно-курортної справи і управління у сфері рекреаційнотуристського комплексу висвітлені в публікаціях М.Ш.Адирбаєва,
А.М.Ветітнева, Т.І.Кисильовіч, В.І.Міхайленко, Е.П.Ськородумова і ін.
Проте, аналіз наукової літератури показав, що багато аспектів
розвитку ВА в організаціях санаторно-курортної сфери ще не отримали
досить
аргументованого
наукового
рішення.
Різні
підходи
спостерігаються в оцінці принципів функціонування СВА в санаторно-
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курортній сфері, неповно розроблені методи проведення і відсутні
внутріфірмові стандарти ВА.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження необхідності
впровадження СВА з метою підвищення ефективності менеджменту
підприємств санаторно-курортної сфери.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. СВА – це складова
контролю, проте направлена вона не лише на підтвердження фінансової
звітності підприємства, а й на розробку рекомендацій, шляхом проведення
аналізу різних даних підприємства (в залежності від обраного об’єкта
перевірки: послуги з грязелікування, визначення рентабельності послуг,
послуги з харчування і мешкання і т.д) [2].
Виходячи з цього, аудитор повинен володіти рядом специфічних
знань в таких галузях [1]:
а) якість менеджменту санаторно-курортноi сфери. Знання і уміння
в цій галузі повинні охоплювати: термінологію в області якості надання
санаторно-курортних послуг, принципи та інструменти менеджменту
якості та їх застосування (наприклад, статистичне управління процесами,
види відмов, аналіз наслідків тощо);
б) процеси і продукція, включаючи послуги, що дозволяють
аудиторові розуміти специфічність роботи пансіонатів, санаторіїв тощо.
Знання і уміння у цій галузі повинні охоплювати: технічні характеристики
процесів, продукції та послуг; процеси і практику роботи, специфічну для
санаторно-курортних комплексiв.
В даний час необхідність впровадження ВА в санаторно-курортних
комплексах обумовлена рядом причин [3]:
ускладненням і розгалуженням структури організацій санаторнокурортного комплексу;
різноманітністю видів діяльності і послуг санаторіїв;
прагненням керівництва отримати досить об’єктивну і
незалежну оцінку дій менеджерів всіх рівнів управління;
необхідністю
підвищення
інвестиційної
привабливості
оздоровчих комплексів;
необхідністю розробляти ряд альтернативних рішень кожної
проблеми і вибором найоптимальнішого;
необхідністю володіння ситуацією в області фінансовогосподарської діяльності кожного підрозділу і виду діяльності і т.д;
оптимізацією оподаткування.
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Створення СВА на підприємствах санаторно-курортної галузі
виходить з економічної доцільності. Необхідно пам’ятати, що створення
СВА в санаторно-курортних комплексах спричиняє відповідні витрати.
Так, якщо обсяг діяльності значний, а вартість інформації, що надається
СВА, перевищуватиме вартість утримання даної служби (матеріальнотехнічне забезпечення, заробітна плата тощо), тоді для санаторнокурортного комплексу впровадження даної служби буде економічно
доцільним.
Практика показує, що в малих і середніх санаторно-курортних
комплексах, що мають просту організаційну форму, створювати СВА
недоцільно, оскільки витрати на утримання можуть перевищити
економічний ефект від її діяльності [1]. Для забезпечення збереження
майна середнього санаторію може працювати внутрішній аудитор з
мінімальним набором функцій. У великих санаторіях відділи
внутрішнього аудиту мають бути самостійними підрозділами.
Місце СВА в системі управління підприємством санаторнокурортної сфери представлене на рис. 1.
Тобто пропозиції СВА, що викладені в аудиторському звіті,
впливають на ухвалення управлінських рішень з управління
підприємством санаторно-курортної сфери, від яких залежить успішність
його функціонування в цілому. Окрім контролюючої функції, СВА
покликана виконувати і наступні завдання [4]:
перевірка відповідності звiтностi чинному законодавству;
перевірка правильності складання і умов виконання договорів на
підприємствах санаторно-курортної сфери;
контроль внутрішнього аудиту за цільовим використанням
засобів бюджетних засобів, що надаються з республіканського бюджету з
метою розширення інвестиційних можливостей санаторно-курортного
комплексу, а також за підвищенням їх ефективного використання;
розробка і надання обґрунтованих пропозицій з поліпшення
організації системи контролю та обліку.
Організаційна модель ВА санаторно-курортного комплексу
виглядає, на наш погляд, як показано у табл. 1.
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Процес управління підприємством санаторно-курортної сфери
Прогнозування і планування діяльності (витрати, об'єм послуг, що
надаються, об'єм споживачів, цінова політика)
Розробка проектів рішень та надання їх керівництву
Специфіка технологii надання санаторно – курортних послуг,
оздоровчих послуг

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Управлінський облік

Служба внутрішнього аудиту
Розробка рекомендацій
Надання аудиторського звіту

Рис. 1. Місце СВА в системі управління підприємством санаторнокурортної сфери
Таблиця 1
Організаційна модель внутрішнього аудиту санаторно-курортного
комплексу
Стадiя
1
Планування
аудиторської
перевірки
санаторнокурортного
комплексу
Стратегія
аудиту

Етап
2

Виконавець
3

1. Визначення мети і об’єкту аудиту

Управлінець

2. Розробка плану і програми аудиту: визначення
послідовності застосування аудиторських
процедур, методів аудиту, способів і т.д.

Аудитор

Визначення аудиторського ризику, рівня
суттєвості, складання класифікатора порушень.
1. Призначення виконавців того або іншого етапу
аудиту
Органiзацiя ВА
2. Створення інформаційно-нормативної і
матеріально-технічної бази
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Аудитор
Керівник СВА
Керівник СВА
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Продовж. табл. 1
1

2
1. Аудит витрат на надання санаторно-курортних
послуг
Основна стадія
2. Аудит реалізації санаторно-курортних путівок
(безпосередньо
3. Аудит фінансових результатів
перевірка)
4. Аудит розрахунків з бюджетом з податку на
прибуток
1. Аналіз результатів перевірки:
а) рентабельність продукцii, робіт, послуг
б) рентабельність підприємства санаторнокурортної сфери.
2. Вивчення результатів перевірки і результатів
Заключна
аналізу
стадiя
3. Формування думки аудитора
4. Розробка рекомендацій з ефективності
менеджменту підприємства санаторно-курортної
сфери
5. Передача звіту керівництву підприємства
санаторно-курортної сфери

3

Аудитор

Керівник СВА

Висновки. Практична необхідність впровадження СВА обумовлена
функціями управлінських структур. Керівна ланка не в змозі
контролювати повсякденну діяльність структурних підрозділів санаторнокурортних комплексів. Таким чином, виникає потреба у здобутті
достовірної інформації про цю діяльність. Зростання ролі СВА
обумовлене її значущістю в управлінні санаторно-курортним комплексом.
Вона є тим елементом управління, відсутність якого руйнує або робить
неможливим ефективний внутрішньокорпоративний менеджмент.
Впровадження ж вдосконаленої системи ВА на санаторно-курортні
підприємства України сприятиме збільшенню попиту, на національний
туристичний продукт, розширенню туристичного ринку, поліпшенню
стану інвестиційної привабливості цих установ, підвищенню іміджу
рекреаційної сфери України на світовій арені.
Питання, розглянуті у статті потребують подальшого вивчення,
пов’язаного з проблемами впровадження СВА та напрями розвитку
внутрішнього аудиту в управлінні діяльністю санаторно-курортних
комплексів.
1.Тысленко А.Г. Бизнес-системы. Теория и практика / А.Г. Тысленко. – М.: Издательство
«Альфа-Пресс», 2008. – 312 с.
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2.Савченко В.Я. Аудит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В.Я.Савченко. –К.:
КНЕУ, 2003. – 322 с.
3.Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні –засади
та практичний інструментарій / Л.О. Лігоненко. – К.: КНТЕУ, 2001. – 580 с.
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перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001. – 112 с.
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ПРОБЛЕМНА КРЕДИТНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Проаналізовано стан кредитної заборгованості в сільськогосподарських
підприємствах, визначено проблемну її частину та методи управління нею.
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BASIC RESEARCH IN DEBTEDNESS IN AGRICULTURE
Analysis of the state credit debt in agricultural enterprises, defined the problem and
methods of its management.
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Ковалив В.М.
ПРОБЛЕМНАЯ КРЕДИТНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Проанализировано состояние кредитной задолженности в сельскохозяйственных
предприятиях, определены проблемную его часть и методы управления ею.
Ключевые слова: проблемная задолженность, кредит, управление.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Ефективне
управління проблемними активами стає першочерговим завданням для
сільськогосподарських підприємств в світлі її нагромадження. Хоча
агропромисловий комплекс України у 2010 р. був одним із «драйверів»
розвитку економіки та забезпечував надходження значних обсягів
валютної виручки від експорту продукції, особливо у І–ІІІ кварталі. Згідно
Ковалів В.М.
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даних Держкомстату за результатами І–ІV кварталів частка сільського
господарства, мисливства й лісового господарства у загальному обсязі
номінальної валової доданої вартості становила – 8,2% (78963 млн грн), [9,
с. 37] хоча банки практично перестали кредитувати реальний сектор, а
досить великі залишки на кредитних рахунках клієнтів залишилися з
«добрих часів».
Проблема кредитування сільськогосподарських підприємств лежить
не тільки у площині проблемності виробничої та фінансової діяльності
останніх. Стан банківської системи має також неабиякий вплив на
можливість надання кредитів, а вона, останнім часом, стикнулася із цілою
низкою проблем.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питаннями оптимізації кредитного ризику в різні часи
займалися багато вчених починаючи з І.Франка, який звертав увагу на
високі відсоткові ставки за кредитами у Галичині які завдають проблем та
збитків місцевим виробникам. Питаннями виникнення проблемної
заборгованості займалися і продовжують займатися В. Міщенко,
О. Барановський, Р. Слав’юк, Д. Еліот, О. Криклій, Н. Маслак,
В. Вітлінський, А. Мороз, М. Александрова, О. Лаврушин та багато інших
українських та зарубіжних вчених які вдосконалювали елементи
взаємозв’язків між позичальником та кредитором.
Всі науковці відмічають позитивну роль кредиту, хоча банки
спонукають від нього відмовитись практично припинивши кредитування
реального сектору. Як зазначає колектив авторів під керівництвом
професора О.І. Лаврушина «роль кредиту як і його призначення в
економіці завжди позитивна. Люди (суспільство) використовують кредит
не заради погіршення свого економічного і соціального становищ, а задля
принаймні збереження… стану виробництва». [2, с. 148] Для стабілізації
ситуації в кредитному секторі, на думку А.П. Питьєвої, є оптимізація та
визначення пріоритетів кредитної політики банку [7] як засобу мінімізації
кредитних ризиків. Подібної думки притримуються ще багато науковців,
на думку яких, проблемною заборгованістю потрібно управляти в банку
[4; 3]. Досить мало публікацій, які спрямовані на вирішення проблеми
управління проблемними позиками зі сторони підприємств галузі АПК.
Цілі статті. Основною метою публікації є виявлення природи
виникнення проблемної заборгованості в сільськогосподарських
підприємствах та методів управління нею.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Багато вчених
наголошують, що кредитне забезпечення сільськогосподарських
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підприємств України знаходиться на недостатньому рівні. Так, очільник
Мінагрополітики нагадав, що навіть у найкращий для українського
сільського господарства 2008 р. АПК вдалося залучити лише 20 млрд грн
кредитів при технологічній потребі у 100 млрд грн на рік. «Тобто лише
20% від потреби для операційних витрат у галузі і лише 4% загального
кредитного портфелю банків. Така диспропорція підтверджує наявність
ризиків, особливо для вкладання «довгих грошей» в аграрне виробництво»
[6]. На підтримку підприємств галузі шляхом часткової компенсації
відсотків за кредитами у 2011 р. виділено всього 531,4 млн грн [8] У 2008
р. на таку компенсацію з державного бюджету було виділено 1,3 млрд грн,
а вже в 2009 р. всього 0,3 млрд грн, що також внесло негативний вплив на
розміри та якість кредитного забезпечення галузі… хоча прем’єр-міністр
доручив збільшити суму для компенсацій у 2011 р. із 531 мільйона до 1,5
мільярда гривень [5, с. 313], але достатнього рівня позик не було залучено
для виконання такого доручення.
Аналізуючи Львівську область видно, що із структури доходів
підприємств різних галузей економіки тут найбільшу частку прибутку
отримало сільське господарство, а другим якісним показником стала
найбільша частку прибуткових підприємств (82,3%), які переважають
частку в середньому по області на 23%. Такий хід справ у галузі сприяє
залученню кредитів, збільшує візуальну фінансову надійність тощо.
Рівень дохідності галузі вказує на її готовність тісно співпрацювати із
банківськими установами щодо отримання та використання кредитних
коштів.
У 2009 р. частка проблемних кредитів в сільському господарстві
скоротилася з 11,9% до 6,1%, а вже в 2010 році до 1,5%, що підвищує
привабливість галузі. Сільське господарство – сезонне виробництво, а
отже проблемна заборгованість буде зростати в період виробництва та
непередбачуваних подій, а знижуватися у сезон активної збутової
діяльності та надходження коштів на підприємство.
Відмітимо, що проблемні кредити у більшості випадків не
виникають раптово. На практиці існує багато сигналів, які свідчать про
погіршення фінансового стану позичальника та про підвищення
ймовірності неповернення кредиту. Завдання кредитного працівника
полягає у виявленні таких сигналів якомога раніше, перш ніж ситуація
вийде з-під контролю і втрати стануть неминучими.
Попри те, що кожний проблемний кредит має свої особливості, про
виникнення труднощів у позичальника свідчать однакові факти:
- припинення контактів з працівниками банку;
- подання фінансової звітності із затримками, які не пояснюються;
- несприятливі зміни цін на акції позичальника;
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- поява у позичальника чистих збитків протягом одного або
декількох звітних періодів;
- негативні зміни показників ліквідності, співвідношення власних і
залучених коштів, ділової активності;
- відхилення в обсягах реалізації продукції та грошових потоках від
тих, які планувалися під час видачі кредиту;
- різкі негативні зміни залишків на рахунках клієнта, які не
очікувались та не пояснені.
Проблемними кредитами називають такі, за якими своєчасно не
проведено один чи кілька платежів, суттєво знизилася ринкова вартість
забезпечення, виникли обставини, які дають підставу банку мати сумнів
щодо повернення позики. Як наслідок постає питання у встановленні
допустимого рівня цих кредитів відносно загальної суми наданих банком
кредитів та утримання його на даній позиції за допомогою різноманітних
методів управління проблемними кредитами банку.
Недоліками
внутрішньобанківських
методів
управління
проблемними кредитами є втрата ліквідності, відволікання істотних
фінансових ресурсів від основної діяльності, утримання на балансі банку
значних резервів відносно прогнозованих фінансових втрат за кредитами.
На поверненість кредитів у сільському господарстві також впливає
сфера вкладання та терміновість. Проаналізуємо структуру вкладених
коштів у сільськогосподарське виробництво за 2006–2010 рр. на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка структури за терміновістю кредитних вкладень в
сільськогосподарське виробництво
Отже, 70,4% наданих коштів у 2010 р. складали короткострокові
кредити, які здебільшого в сільському господарстві видаються під
забезпечення майбутнього урожаю – це кредити які використовуються на
забезпечення поточних витрат та зважаючи на специфіку галузі можуть
бути бланковими. Це є першим, найшвидшим кроком до виникнення
проблемної заборгованості. Адже період платежів по довгострокових
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позиках наступає пізніше і вони забезпечуються кращою заставою. А у
Львівській області навпаки починаючи з 2005 р., у загальному обсязі
наданих кредитів переважала частка довгострокових кредитів. На 1 січня
2011 р. в обсязі кредитних вкладень питома вага довгострокових кредитів
склала 80,1% (13253,0 млн грн). [11, c. 20]. Їх частка відносно відповідної
дати 2010 р. зменшилась на 2,1 відсоткового пункта. Довгострокові
кредити надавались, в основному, в іноземній валюті (68,4% від
загального обсягу довгострокового кредитування).
На ефективне управління заборгованістю впливає факт наявності у
аграріїв заборгованості в іноземній валюті, що в світлі інфляції ставить
підприємства АПК у безвихідь, особливо зважаючи на наявну
рентабельність виробництва. Така проблема притаманна і банківському
сектору, адже ситуація тут ускладнюється тим, що майже 52% загальних і
60% роздрібних кредитів становлять кредити в іноземній валюті. Крім
того існує сильна залежність комерційних банків від іноземного
фінансування. У банківському секторі частка іноземного капіталу в
загальному обсязі капіталу у 2009 р. становить 37,2% і перевищує
граничне значення межі економічної безпеки яка знаходиться на рівні
30%. Це становить пряму загрозу підприємствам, які мають відкриті
депозитні, розрахункові та інші рахунки в цих банках. У цьому випадку
створюється зворотна кредиторська заборгованість, а саме якщо банк
знаходиться на стадії ліквідації або під керівництвом тимчасової
адміністрації підприємства отримати свої кошти не можуть взагалі або в
певній частині.
Іншим видом виникнення такої заборгованості є ліквідність
заставного майна, яке в цілої низки підприємств галузі взагалі відсутнє,
морально або фізично зношене. Так, аналізуючи фермерські господарства
Львівської області відмітимо зниження кількості тракторів за останні
десять років майже вдвічі, а також повну відсутність такої техніки у
власності фермерських господарств Сколівського та Турківського районів
[10, с. 92].
Хоча, як вже зазначалося, спостерігається покращення результатів
діяльності грошово-кредитної системи, але багато банків «згортають»
свою діяльність. У стані ліквідації на початок 2010 р. перебувало 14
банків, на початок 2011 р. цей показник становить 18, з них 17 банків
ліквідуються за рішеннями НБУ, 1 – за рішеннями судів.
Проблемна заборгованість станом на 01.12.2010 р. у загальному
обсязі кредитів, наданих суб’єктам господарювання складає 13,96% від
загального їх обсягу, а частка прострочених кредитів сільськогосподарських підприємств у загальному обсязі проблемних кредитів
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5,13%, що є незначним показником. Прострочені кредити серед кредитів
наданих виключно сільськогосподарським підприємствам склали 13,29%,
а найпроблемнішими є короткострокові кредити у іноземній валюті. Так,
частка прострочених кредитів у загальному обсязі кредитів, сільськогосподарським підприємствам виданих на виробничі потреби у
національній та іноземній валюті склали відповідно 10,97 та 20,84%, а
заборгованість за довгостроковими позиками відповідно 13,40 та 13,95% у
національній та іноземній валюті. Можемо відмітити позитивні зрушення
у ліквідації та зменшенні наступної проблемної заборгованості шляхом
заборони та лімітування надання кредитів у іноземній валюті для суб’єктів
які не мають валютних надходжень.
Станом на кінець травня 2011 р. найпроблемнішою галуззю визнане
рибне господарство, яке заборгувало 0,2 млрд грн банківській системі, що
склало 56% від усіх отриманих коштів. Доля більшості галузей приблизно
рівна середній заборгованості по Україні, яка склала 12%, а заборгованість
за кредитами у сільському господарстві – 9,9% (табл. 1).
Таблиця 1
Структура заборгованості за кредитами
в розрізі галузей станом на 01.06.2011р. [1]
Вид економічної діяльності
Рибне господарство
Будівництво
Діяльність готелів і ресторанів
Переробна промисловість
Торгівля, ремонт авто
Комунальні та індивідуальні
послуги
Охорона здоров’я
Операції з нерухомістю
Сільське господарство
Діяльність транспорту і зв’язку
Добувна промисловість
Виробництво та розподіл
електроенергії, газу та води
Освіта
Всього

Об’єм кредитного Протермінопортфеля,
вані кредити,
млрд грн
млрд грн
0,4
0,2
44,9
8,5
5,0
0,7
125,0
15,8
187,8
23,7

Доля протермінованих
кредитів, %
56,0
18,9
13,4
12,7
12,6

5,1

0,6

11,7

1,6
81,77
32,0
24,9
13,7

0,2
8,9
3,2
1,9
0,6

11,1
10,9
9,9
7,7
4,3

14,7

0,3

2,1

0,2
537,0

0,0
64,5

2,0
12,0

Отже, отримавши 5,9% всіх кредитів банківської системи України
сільське господарство займає 5 місце за рівнем поверненості позик, а
найдисциплінованішими вважаються освіта (2,0% прострочених позик),
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виробництво та розподіл електроенергії, газу і води (2,1%) та добувна
промисловість (4,3%).
Управління позикою потрібно проводити на кожному етапі
кредитного процесу. Якщо провести характеристику його в залежності від
можливості негайно повернути кошти в банк, то одним із вирішальних
чинників буде сфера вкладання коштів, а саме кошти вкладені у ліквідні
засоби (запаси пального, насіння в період сезону, нові або не застарілі
основні засоби тощо) легше реалізувати, ніж у засоби неліквідні або
використані (в сільському господарстві це витрати на проведені веснянопольові роботи, використане насіння тощо).
Ми вважаємо, що для будь-якої продукції потрібно визначати
критичні точки кредитного процесу і класифікувати їх по можливості
отримати кошти і повернутися до беззбиткового стану. Це потрібно
робити як в банку так і на підприємстві, так як проблемність кредиту є
проблемою і для позичальника.
Оскільки сільське господарство є специфічною галуззю, яка є
пріоритетною для економіки України, держава повинна проводити
інтервенції у взаємовідносини між кредитором і позичальником які мають
враховувати цілу низку показників: характер проблемності, джерело,
місце розташування позичальника, стратегічність вироблюваної продукції,
завершеність циклу виробництва, які б не тільки мали на меті ліквідацію
заборгованості, але й спонукали підприємства галузі до укрупнення та
розвитку.
Висновки. Згідно з проведеними дослідженнями нами визначено
чинники, що спричиняють виникнення проблемної заборгованості в
сільському господарстві, а саме:
- моральні (етнічні) – українці відзначаються безбоязним
ставленням до банківських установ, що спровоковано недосконалою
законодавчою системою, де в деяких випадках банки безсилі у процесі
вилучення об’єктів застави, оцінки таких об’єктів та ін.;
- специфічні – притаманні лише сільському господарству чинники,
до яких віднесемо сезонність виробництва, пряма залежність від погодних
умов, низька ліквідність та значна зношеність основних фондів, старі
технології виробництва тощо;
- універсальні – притаманні всім суб’єктам господарювання, а саме
фінансові кризи, курсовий, процентний ризик, несприятлива кон’юнктура
ринку, неефективні інтервенції держави та державна політика і ін.;
- людська діяльність, яка в певних випадках призводить до втрат і
залежить здебільшого від низького рівня освіти.
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MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT
OF DOMESTIC MILK PRODUCTION IN A MARKET
The article reviews the current state of the dairy industry of Ukraine, causes inefficient
industry and the major directions of sustainable development in market conditions.
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Козловский С.В., Кошельник В.Н.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА
В статье рассмотрено современное состояние молочной промышленности Украины,
причины неэффективности отрасли и обоснованы основные направления обеспечения
устойчивого ее развития в рыночных условиях хозяйствования.
Ключевые слова: молоко, молочная отрасль, молочное производство, рынок молока,
развитие.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Молочна галузь є
однією з провідних у структурі народного господарства, яка забезпечує
населення продуктами харчування, багатими на білки, вітаміни,
мінеральні речовини, що є необхідним для забезпечення життєдіяльності
людини. Це основне джерело сировини для молокопереробних
підприємств та доходів для сільського населення. Від рівня розвитку
молочного виробництва в аграрних підприємствах значною мірою
залежить успішне функціонування аграрного сектору в цілому й
забезпечення продовольчої безпеки країни. Тому, становлення та розвиток
ринкових відносин в Україні, що супроводжується радикальними змінами
умов функціонування підприємств, зумовлює необхідність проведення
комплексних наукових досліджень, спрямованих на вивчення питань
особливостей функціонування підприємств з виробництва молока й
забезпечення їх сталого економічного розвитку в умовах ринку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню проблемних питань ефективного функціонування
підприємств молочної промисловості присвячені праці таких українських
вчених-економістів як В.М.Трегобчука, В.Г.Андрійчука, О.М.Шпичака,
В.В.Юрчишина, С.В.Васильчика, П.І.Гайдуцького, Н.С.Белінської,
Т.В.Дядик,
Л.Я.Ольмєзової,
В.А.Серебрякова,
Н.А.Литвиненко,
А.В.Чєрнікова, В.І.Бойка, П.Т.Саблука та багато інших. Однак, не
зважаючи на широкий спектр наукових досліджень, забезпечення сталого
економічного розвитку вітчизняного молочного виробництва в сучасних
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Показник

2005

1
2
Поголів’я ВРХ, тис гол.
6514
у т. ч. корови
3635
Виробництво молока
13714
всіх видів, тис т
у т.ч. частка населення,
80,9
%
Надійшло на переробні
5689
підприємства, тис т
Виробництво молочних продуктів
Молоко оброблене рідке,
864
тис т
Масло вершкове, тис т
120
Спреди та суміші, тис т
80
Сир свіжий
неферментований та сир
84
кисломолочний, тис т

2006

2007

2008

2009

2010

Відношення
2010 р.до 2005 р.,
(%)

ринкових умовах господарювання залишається до кінця не вирішеною
проблемою, що потребує подальшого опрацювання.
Цілі статті. Метою статті є дослідження сучасного стану
вітчизняної молочної промисловості, виокремлення причин стримування
ефективного функціонування підприємств-виробників молока та
обґрунтування основних передумов стабільного економічного розвитку
галузі.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сучасному етапі
молочний комплекс України, зокрема його сировинна база перебуває у
складному становищі, хоч і має, за рахунок сприятливих агрокліматичних
умов, значний потенціал для виробництва молока та молочних продуктів.
Протягом останніх років спостерігається тенденція падіння практично по
всіх основних показниках (табл. 1).
Таблиця 1
Аналіз обсягів виробництва й споживання
молока та молочних продуктів в Україні протягом 2005–2010 рр.*

3
6175
3347

4
5491
3096

5
5079
2856

6
4826
2736

7
4494
2677

8
69,0
73,6

13287 12262 11761 11609 11254

82,0

81,5

82,2

82,2

81,0

80,0

98,9

5607

6039

5406

4671

4737

83,3

820

863

808

770

801

92,7

104
71

100
84

85
82

75
73

79
65

65,8
81,2

93

93

92

85

78

92,9
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Продовж. табл. 1
1
Сири жирні, тис т
Продукти кисломолочні,
тис т
Споживання молока та
молочних продуктів на 1
особу в перерахунку на
молоко, кг/рік

2
274

3
217

4
246

5
236

6
224

7
207

8
75,6

499

524

533

532

492

479

96,0

226

235

226

214

212

206

91,1

* Джерело: Державна служба статистики України
Аналіз ринку вітчизняних підприємств молочної промисловості
свідчить, що протягом 2005–2010 рр. в усіх категоріях господарств на 31%
скоротилося поголів’я великої рогатої худоби. При цьому у 2010р.
середньорічний надій молока від однієї корови, що була в наявності на
початок року, у всіх категоріях господарств зменшився на 39 кг, або на 1%
порівняно з його рівнем у 2009 р. й склав 4010 кг. При цьому в світі існує
інша тенденція: при зменшенні поголів’я стада збільшується його середня
продуктивність. Наприклад, у США поголів’я корів зменшилося удвічі, а
надої молока на кожну голову збільшилися утричі й досягли 9,3 тис кг на
рік, Данії – 8,5 тис кг, Швеції – 8,4 тис кг, Великобританії – 7,1 тис кг,
Німеччині – 6,8 тис кг, Білорусі – 4,5 тис кг, водночас середні надої по
Україні становлять лише 3,5 – 4 тис кг. Низький рівень продуктивності
корів в значній мірі послаблює конкурентні позиції на ринку підприємстввиробників молока, адже додаткова тонна молока на корову за рік
підвищує конкурентоспроможність в 50 разів більше, ніж це робить кожна
додаткова корова [5].
Через скорочення поголів’я корів та зниження їх продуктивності
виробництво молока у 2010 р. порівняно з 2005 р. скоротилось майже на
18% і склало 11,2 млн т. В 2010 р. по відношенню до попереднього року
на 3,6% зменшили виробництво молока господарства населення й на 0,8%
сільськогосподарські підприємства (рис. 1).
Однак, виробництво молока у 2010 р. залишилося рентабельним,
порівняно з 2009 р. прибутковість його підвищилася – з 15,7% до 17,7% (з
урахуванням дотацій).
Падіння обсягів виробництва молока вплинуло й на рівень його
реалізації (рис. 2).
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Рис. 1. Динаміка виробництва молока в Україні протягом
1990–2010 рр., тис тонн
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Рис. 2. Динаміка реалізації молока протягом 2005–2010 рр., тис тонн
При цьому частка реалізованого молока в окремих категоріях
господарств істотно відхиляється. Якщо у сільськогосподарських
підприємствах у 2009 р. питома вага реалізованого молока в загальному
його виробництві становила 89%, то в господарствах населення – 53%.
Селяни, крім потреби в молокопродуктах для своєї сім’ї та годівлі
115

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

молодняку тварин, продають молоко на міських ринках свіжим, або
частково переробленим (в домашніх умовах) на сметану і сир [1, с. 215].
В умовах скорочення обсягів виробництва й реалізації молока
суттєвий дефіцит сировини відчувають молокопереробні підприємства.
Так, у 2010 р., до них надійшло на переробку від сільськогосподарських
підприємств 1857,6 тис тонн молока, що майже на 90% менше, ніж у
1990 році та на 68,5% менше рівня 1996 р. Як наслідок, протягом останніх
років знижуються й показники виробництва молочної продукції.
Вагомою причиною зменшення поголів’я та виробництва молока є
недосконалість економічного механізму розвитку галузі. Тривалий час
закупівельні ціни на молочну сировину різко мінялися й були
неадекватними затратам на її виробництво, що суперечило стабільному
розвитку галузі й призвело до її ризикованості й збитковості у більшості
сільськогосподарських товаровиробників. Середня ціна реалізації молока
в 2010 р. проти 2009 р. (1888,8грн/т) зросла на 55,6% і склала 2938,7 грн за
т та на 42,3% вище проти її рівня у 2008 р. (2065,1 грн/т) [1, с. 215].
Важливим фактором при ціноутворенні на ринку готової молочної
продукції є вплив посередників при закупівлі молока-сировини і реалізації
готової продукції. При закупівлі молока посередницькими структурами
закупівельна ціна його зростає на 15–20%. Реалізація готової молочної
продукції від переробного підприємства до роздрібної торгівлі також
здійснюється через посередницькі структури (Торгові доми), які, як
правило, рекомендовані торгівельними організаціями, у яких продається
відповідна продукція. При цьому залежно від асортименту торгового
дому, відповідних доплат за входження молочної продукції до продажу у
торговельній мережі, оптова ціна підприємства на молочну продукцію
зростає на 25–60%. Часто одна й та сама продукція проходить через 2–3
таких торгових доми і кожен з них збільшує ціну такої продукції.
Роздрібна торгівля, одержавши від торгового дому продукцію, реалізовує
її споживачам зі своєю торговельною націнкою. Виробники молочної
продукції не мають іншої альтернативи у реалізації своєї продукції. До
роздрібної торгівлі на реалізацію надходить продукція тільки від оптових
посередників [2, с. 63–64].
Постійне зростання цін на молочні продукти, водночас із
зниженням платоспроможності населення, зумовило значне скорочення
рівня споживання молочних продуктів (в перерахунку на молоко) на душу
населення, що значно послабило конкурентні позиції національних
товаровиробників молочної галузі на ринку. Так, за даними Держкомстату
України у 2007 р. рівень споживання молокопродуктів становив 59,5%; у
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2008 р. – 56,3%; у 2009 р. – 55,8%; у 2010 р. – 54,2% від раціональної
норми споживання, яка складає 380 кг/рік.
Особливої актуальності у зв’язку з вступом України до СОТ набула
проблема якості молочної продукції. Наша молочно-сировинна база за
якісними показниками далеко відстає від європейських країн, що
негативно відображається на рівні конкурентоспроможності галузі. На
підтвердження вищезазначеного, розглянемо структуру виробництва
молока за сортністю (рис. 3).
Структура виробництва молока, 2009 рік
0,9%
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1,4%

31,0%

61,0%
"Екстра-клас"
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Несортове
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Структура виробництва молока, 2010 рік
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Рис. 3. Структура
2009–2010рр., %
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Аналіз наведеної схеми показує, що виробництво молока типу
«екстра» у загальній структурі виробництва молока в 2009–2010 рр. в
умовах мілкотоварного виробництва і недосконалої і досить витратної
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системи його збору у мілких господарств збільшилось незначно – з 1,4%
до 3,5%. Натомість продовжують домінувати частки низькосортного – 1–
го і 2–го сортів [6, с. 67–68]. Зокрема, приватні домогосподарства, яких
більшість у сировинному секторі, виробляють молоко першого сорту
(близько 30%), другого та несортове, на відміну від великотоварних ферм,
яких сьогодні замало. ЄС і США таке молоко не використовують для
виробництва продуктів харчування.
Прийняті зміни до закону «Про молоко та молочні продукти»
передбачають стимулювання в Україні виробництва високоякісного
молока. Закон вводить доплату до ціни реалізації 25% виробникам молока
типу «екстра» та 20% – вищого ґатунку. Перший сорт якості взагалі не
дотується [7]. Однак, організувати ефективну систему збору молока і
контролю його якості в умовах роздрібного мілкотоварного виробництва
майже неможливо. Тому зменшення кількості дрібних виробників молока
та збільшення числа великих ферм, де будуть застосовуватись сучасні
технології екологічного виробництва – це майбутнє молочної галузі
України, що підтверджує й досвід європейських країн. Наприклад у
Франції молоко для переробки закуповується від фермерських
господарств з поголів’ям не менше 50 корів, в Польщі – при кількості
14 корів і більше, в Данії, Швеції та ще в декількох країнах молочні ферми
налічують 1500–3000 і більше дійних корів, з надоєм молока на 1 корову
понад 8000 кілограмів на рік, а обслуговує таку ферму 10–12 чоловік. Ці
господарства мають відповідні екологічні, технологічні та зооветеринарні
сертифікати та дозволи. Тому в Польщі ґатунком «екстра-клас»
приймається 95% сировини, а в Україні лише 3,5% і 32% вищим ґатунком
[3; 4].
Недостатня й ефективність фінансово-економічного механізму
державної підтримки агросектору, зокрема, виробництва молока, що
посилює його не конкурентоспроможність. За даними державної служби
статистики України у 2010р. виплати дотацій за рахунок коштів податку
на додану вартість за реалізацію молока та молочних продуктів на
переробні підприємства зросли порівняно з попереднім періодом на 80% і
становили 747,8 млн грн, водночас бюджетної дотації − скоротилися на
82% і склали 2,7 млн грн. Мінімальна ж потреба фінансування з
Державного бюджету в 2010 р. оцінюється не менше ніж 10 млрд гривень.
Це обмежує можливість молочних господарств працювати більш
ефективно, використовуючи досконаліші технології, або покращуючи
ефективність використання вже існуючих. Для підвищення економічної
ефективності розвитку молочного скотарства потрібно забезпечити
державну підтримку галузі за рахунок бюджетних коштів у розмірі не
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менше 1 тис грн за кожну прирощену корову, а за племінну – 3 тис грн
незалежно від форм господарювання і розміру ферм [1, с. 219].
Отже, основними причинами стримування розвитку молочної галузі
є: скорочення поголів’я корів; подорожчання кормів; випереджувальні
темпи росту собівартості молочного виробництва порівняно із
закупівельними цінами на молоко; зосередження виробництва в
дрібнотоварному приватному секторі; низький рівень механізації та
автоматизації виробництва; низька якість молочної продукції;
неефективність фінансово-економічного механізму державної підтримки
галузі.
Тому, для сталого економічного розвитку молочного виробництва,
необхідно забезпечити:
- раціональне використання й подальше нарощування поголів’я
корів у господарствах усіх форм власності;
- створення оптимальних розмірів ферм;
- впровадження інтенсивних технологій утримання худоби і засобів
механізації виробничих процесів;
- регулювання якості продукції через систему стандартизації та
сертифікації;
- удосконалення економічних відносин сільськогосподарських та
переробних підприємств;
- дієвість механізму державного регулювання ринку молока та
молочної продукції.
Вирішувати питання молочного скотарства на селі необхідно в
тісному взаємозв’язку з передовими технологіями та науковими
досягненнями.
Висновки. Таким чином, ринкові умови господарювання вимагають
суттєвих змін в аграрному секторі України для того, щоб успішно
розвиватися та вести конкурентоспроможне виробництво. Підвищення
конкурентоспроможності молочного виробництва можливе лише на
основі послідовності інтенсифікації галузі, підвищення якості та безпеки
продукції,
збільшення
продуктивності
галузі,
вдосконалення
ціноутворення, освоєння інновацій, формування молочних інтеграційних
структур та дієвого механізму державного регулювання ринку молока і
молочної продукції.
1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку)/ [Присяжнюк М.В.,
Зубець М.В., Каблук П.Т. та ін.]; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука,
В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008с.
2. Бондаренко В.М. Розвиток ефективного виробництва молока та його промислової
переробки в Україні / В.М. Бондаренко // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 61–64.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В період
розвитку економіки в ринкових умовах господарювання, облікова наука і
Кондрашова Т.М.
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податкове законодавство не стоять на місці, а знаходяться в постійному
русі. Тобто зміни, що відбуваються в системі обліку вимагають постійного
перегляду облікової політики на вітчизняних підприємствах, в тому числі і
підприємствах споживчої кооперації.
Крім того, до проблем, які з’являються у результаті впровадженням
облікової політики у практику вітчизняних підприємств, належить її
психологічне
неприйняття,
оскільки
більшість
бухгалтерів
використовують ті методи, способи, процедури, які використовувались до
них, без аналізу впливу їх на показники звітності, а також нерозвиненість
фондового ринку.
На сучасному етапі облікова політика є явищем відносно новим,
тому потребує детальних теоретичних та практичних розробок для її
ефективного функціонування, крім того невирішеними залишаються
питання формування облікової політики, порядку внесення змін, обсяги та
способи її розкриття. Що стосується вимог до облікової політики
підприємств, то в якості основної варто виділити її сталість або
постійність з року в рік. Винятками є випадки удосконалення облікової
політики, наслідки яких повинні розкриватися у примітках до річної
фінансової звітності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Ґрунтовні дослідження щодо вирішення проблемних питань та
різних аспектів в організації обліку і обліковій політиці підприємств, в
тому числі і системи споживчої кооперації, проведені провідними
вітчизняними вченими М.Т. Білухою, Ф.Ф. Бутинцем [1], Ю.А. Веригою,
А.М. Волошиним [2], П.Є. Житним [3], В.О. Озераном [4], М.С. Пушкарем
[5; 6] та і на сьогодні питання формування облікової політики не втратили
своєї актуальності.
Цілі статті. Тому, метою дослідження є обґрунтування алгоритму
складання облікової політики на підприємствах споживчої кооперації та
розробки моделі її формування.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На вибір і
обґрунтування облікової політики будь-якого підприємства, у тому числі і
споживчої кооперації, чинять вплив наступні основні чинники:
- правовий і організаційно-економічний статус підприємства (форма
власності, організаційно-правова форма, галузь і вид діяльності, її
розміри);
- особливості виробничої діяльності (технологічна структура,
споживані ресурси), комерційної (організація постачання і збуту, системи і
форми розрахунків, взаємини з покупцями), фінансової (взаємовідносини
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з банками, кредитними організаціями, податкової системи), управлінської
(структура, незалежність від власників, звітність перед ними);
- стратегія виробничо-фінансового розвитку кооперативу (цілі і
завдання економічного розвитку на довгострокову перспективу, очікувані
напрями інвестицій, тактичні підходи до рішення перспективних завдань);
- кадрове забезпечення (рівень кваліфікації персоналу, система
матеріальної відповідальності за виконуваний їм круг обов’язків, а також
матеріальній зацікавленості в ефективності роботи підприємства);
- наявність матеріальної бази і рівень інформаційного забезпечення
(забезпеченість комп’ютерною технікою, засобами оргтехніки, програмнометодичне забезпечення);
- господарська ситуація (стан господарського, податкового,
бухгалтерського законодавства, розвиненість інфраструктури ринку,
сприятливість інвестиційного клімату).
Аналіз сукупного синтезу впливаючих чинників дозволяє
правильно підійти до обґрунтування облікової політики підприємств.
У нормативних документах, що регламентують облікову роботу
підприємства, вказано, що відповідальність за формування облікової
політики покладається на головного бухгалтера. Проте, при формуванні
облікової політики з метою бухгалтерського обліку і оподаткування
важливий вклад і представників інших підрозділів та служб підприємства
(рис. 1).
В процесі формування облікової політики мають бути встановлені і
обґрунтовані організаційні, технічні і методичні аспекти бухгалтерського
обліку і оподаткування. На рис. 2 представлений розроблений в ході
дослідження алгоритм формування облікової політики підприємства
споживчої кооперації.
Не дивлячись на те, що бухгалтерський облік регламентований
загальними нормативними документами для кооперативу, у кожного з них
можуть бути різні цілі і завдання, і рекомендації прийнятні для управління
одним підприємством можуть бути шкідливі або марні для іншого.
Перший етап – аналіз інформаційно-аналітичного середовища, який
зводиться до вивчення законодавчих і нормативних документів, галузевих
методичних рекомендацій, що чинять вплив на формування облікової
політики. Чим більше підприємство, чим складніша його структура, тим
більш значуще для нього створення чіткої системи внутрішнього
нормативного регулювання.
На першому етапі основним виконавцем є головний бухгалтер. Це
пояснюється тим, що, як правило, посаду головного бухгалтера обіймає
найбільш кваліфікований працівник, в обов’язки якого входить
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відстежувати усі зміни, що відбуваються в інформаційно-аналітичному
середовищі обліку, і якому краще за інших відомі правила
бухгалтерського обліку і податкових розрахунків.
Організаційно-технічні та методологічні варіанти ведення
облікової роботи
Головний
економіст
Обліково-фінансовий відділ

Головний
бухгалтер
Плановий
відділ

Облікова політика з
метою бухгалтерського обліку та
оподаткування

Голова правління

Загальні збори
пайщиків

Рис. 1. Порядок формування та затвердження облікової політики
Чинні законодавчі і нормативні документи з бухгалтерського обліку
надають кооперативу досить свободи для того, щоб сформувати
відповідну їм облікову політику. Таку, яка зважала б на специфіку їх
діяльності і умови господарювання, але в той же час давала можливість
надати користувачеві (зацікавленим особам) повну і достовірну
інформацію про фінансово-господарську діяльність організації.
Другий етап – підготовка організаційно-технічного і методичного
аспектів облікової політики, аналіз фінансово-господарської діяльності
організації, процесів і операцій для застосування принципів і вимог
бухгалтерського обліку. Аналіз типових господарських ситуацій, в яких
може виникнути необхідність обліку тієї або іншої вимоги або принципу.
На другому етапі вирішуються наступні завдання:
1) вибір варіанта обліку з варіантів, пропонованих законодавством;
2) оцінка підприємством нормативно встановлених способів обліку;
3) виявлення фактів господарського життя підприємства, відносно
яких відсутні норми в системі нормативного регулювання.
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2 етап:
Підготовка
організаційнотехнічного і методичного аспектів
Виконувачі:
головний бухгалтер,
бухгалтери,
плановоекономічний відділ

1 етап: Аналіз
інформаційноаналітичного
середовища:
вивчення
нормативних
документів, що
регламентують
порядок складання
облікової політики

Вибір варіантів
із
запропоновани
х альтернатив

3 етап:
Обговорення
альтернативних
варіантів облікової
політики правлінням
кооперативу і
прийняття рішень з
їх вибору

4 етап:
Затвердження
облікової політики головою
правління

Виконувачі:
Правління
кооперативу, головні
фахівці, головний
бухгалтер,
бухгалтерія

Облікова політика основної
і підприємницької
діяльності

Виконувач:
головний бухгалтер

Рис. 2. Алгоритм формування облікової політики споживчого
кооперативу на базі аналізу інформаційно-аналітичного середовища
Якщо підприємство визнає спосіб обліку, що дозволяє достовірно
відбити операції, то він діятиме за умовчанням. У разі, коли нормативно
встановлений спосіб по якимось причинам не дозволяє адекватно відбити
господарські операції, то виникає необхідність вироблення і
обґрунтування нового або відмінного від існуючого способу обліку.
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Для з’ясування питань, які мають бути вирішені у рамках облікової
політики, підприємство в першу чергу повинно визначити сукупність
способів, необхідних для віддзеркалення у бухгалтерському обліку і
звітності фактів господарського життя. Іншими словами кооператив
повинен розглядати факти господарського життя, які мають місце в
діяльності або плануються в майбутньому.
Вибираючи техніку, організацію і методологію обліку, бухгалтер
формує характеристику фінансового стану і фінансового результату
фірми, а ці дані, у свою чергу впливають на податкові платежі, ціни акцій,
виплату дивідендів, капіталовкладення, що приводить з неминучістю до
перерозподілу матеріальних, трудових і фінансових ресурсів між галузями
господарства.
Залучення до підготовки організаційно-технічних і методологічних
аспектів облікової політики інших фахівців, обґрунтовується тим, що
бухгалтер при виборі того або іншого елементу облікової політики
найчастіше виходить не з вигоди для підприємства, а зручності і простоти
обліку для себе, причому обраний ним метод цілком буде відповідати
вимогам нормативного забезпечення.
Саме з цієї причини управлінському персоналу слід розбиратися в
обліковій політиці і приділяти їй увагу. Використовувати управлінський
персонал і головних фахівців кооперативу передбачається на третьому
етапі.
Третій етап – обговорення альтернативних варіантів облікової
політики правлінням кооперативу і ухвалення рішень по їх вибору. Від
правильності і обґрунтованості їх вибору залежатиме і постановка
бухгалтерського обліку на підприємстві в цілому, і можливість закріпити
ряд положень з метою оподаткування. Це також дозволить
проінформувати зацікавлених осіб (кредиторів, потенційних інвесторів,
спонсорів, а також покупців і постачальників) про стійке фінансове
положення організації, зорієнтувавши їх на подальшу співпрацю.
Окрім того, необхідно визначити склад учасників процесу
формування, який залежить від масштабів підприємства. У цей процес
можуть бути включені будь-які підрозділи і посадовці організації, які
можуть виявитися необхідними в процесі виробітку і ухвалення рішень
при формуванні облікової політики.
Облікова політика є важливою частиною фінансової політики
кооперативу, отже, на завершальному етапі вона має бути затверджена
головою правління.
Четвертий етап – після закінчення процесу прийняті рішення у
вигляді наказу або розпорядження в сформованій обліковій політиці для
125

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

цілей бухгалтерського обліку і оподаткування затверджує голова
правління кооперативу. При цьому йому необхідно брати до уваги
сукупність чинників, що впливають на способи формування облікової
політики і її обґрунтованість.
Розроблена з використанням алгоритму модель облікової політики
базується на наступних принципах формування облікової політики :
- відносна незалежність поточного облікового процесу, від якого
або певного виду бухгалтерської звітності;
- раціональне поєднання бухгалтерського і податкового обліку,
виконання, що забезпечує, кожним з них відповідних завдань і функцій;
- переорієнтація на таке розуміння достовірності інформації, що
формується у бухгалтерському обліку, при якому забезпечується реальне
віддзеркалення фінансового положення і фінансових результатів
діяльності підприємства;
- адекватність показника прибутку, що формується у
бухгалтерському обліку і розкривається у фінансовій звітності,
досягнутому фінансовому результату діяльності підприємства;
- використання у бухгалтерському обліку усього арсеналу прийомів,
що забезпечують формування об’єктивної картини фінансового
положення підприємства і фінансових результатів його діяльності;
- застосування таких схем управлінського обліку, які максимально
забезпечують потреби управлінського персоналу в інформації для
керівництва виробничою діяльністю, процесом постачання і збуту.
Пропонована модель облікової політики для споживчого
кооперативу виступає засобом реалізації побудови обліку комерційної і
некомерційної діяльності і забезпечує оптимізацію існуючих форм і
правил ведення обліку для конкретного кооперативу, що функціонує в
реальних умовах, і служить інструментом управління фінансовогосподарської діяльності.
Висновки. Таким чином, облікова політика кооперативу має бути
складена в цілях обліку і статутної і підприємницької діяльності. Існує
думка, що треба окремо складати облікову політику для некомерційної і
окремо – для підприємницької діяльності споживчого кооперативу. Ми
пропонуємо інтегрований підхід до формування облікової політики для
підприємств споживчої кооперації. Він полягає в тому, щоб виділяти
розділ, що регламентує ведення обліку статутної діяльності.
На думку автора, облікова політика повинна виконувати контрольні
функції
щодо
здійснення
фінансово-господарської
діяльності
кооперативу, що можливо реалізувати, застосувавши в обліковій практиці
елементи бюджетування.
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РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ТРАНСКОРДОННОМУ РЕГІОНІ
В статті досліджено роль транскордонного туристичного кластера у розвитку
туристичної сфери економіки транскордонного регіону та запропоновано механізм
запровадження кластерної моделі розвитку туризму в рамках транскордонного регіону.
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The article investigates the role of cross-border tourism cluster development in the tourism
economy of cross-border region and proposes the mechanism of introducing cluster model of
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Корольчук Л.В.
МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ
В статье исследована роль трансграничного туристического кластера в развитии
туристической сферы экономики трансграничного региона и предложен механизм
внедрения кластерной модели развития туризма в рамках трансграничного региона.
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество (ТГС), трансграничный регион
(ТГР), трансграничный туристический кластер, кластерная модель развития туризма.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Підвищення
конкурентоздатності економіки ТКР шляхом нарощення його
туристичного потенціалу вимагає розробки спільної моделі розвитку, яка
б передбачала як підвищення конкурентних переваг прикордонних
регіонів України з метою активізації ТКС та захисту внутрішнього ринку,
так і підвищення конкурентних переваг ТКР з метою його ефективного
залучення до міжнародного поділу праці.
З цією метою, в ТКР, зважаючи на сучасні тенденції розвитку
світової економіки, доцільно організовувати туристичні кластери в рамках
впровадження кластерної моделі інноваційного розвитку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Особливості формування та функціонування кластерів
досліджували у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як
М.Портер, С.Соколенко, М.Войнаренко, Н.Мікула, В.Борщевський,
О.Дейнека, М.Борущак, М.Долішній, Ю.Зінько, В.Євдокименко,
В.Кравців, Р.Федан.
Цілі статті: визначити роль транскордонного туристичного
кластера у розвитку сфери туризму в ТКР; розробити механізм
запровадження кластерної моделі розвитку туризму в ТКР.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Туристичний
кластер – це ключова організаційна основа, яка поєднує підприємства
туристичної та інших суміжних галузей у єдину систему, що дає змогу
реалізувати пріоритетні задачі, які стоять перед підприємствами,
установами, організаціями та сприятиме посиленню конкурентних переваг
цього регіону.
Метою створення транскордонного туристичного кластера є
сприяння стійкому економічному та соціальному розвитку єврорегіону,
формування взаємозв’язків і мереж співробітництва між підприємствами,
організаціями і установами країн-учасниць регіону.
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Транскордонний туристичний кластер надасть можливість
об’єднати зусилля сусідніх країн задля стабільного економічного та
соціального розвитку туризму в ТКР, забезпечить уніфікацію нормативноправової бази, гармонізацію податкових політик, створить сприятливі
умови для функціонування підприємств, установ, організацій.
Разом з тим транскордонний туристичний кластер створить умови
для формування та реалізації якісного туристичного продукту,
підвищення іміджу території у очах реальних та потенційних споживачів
туристичних послуг та забезпечить процвітання та розвиток туризму в
ТКР.
Розвиток туристичної сфери ТКР на основі кластерної моделі
дозволяє кожному учаснику кластера своїми власними унікальними
ресурсами сприяти розробці спільних туристичних продуктів, а також
вигідно культивувати унікальність туристично-рекреаційних ресурсів
кожного окремого прикордонного регіону-учасника ТКС. Такий підхід
дозволить розвивати як внутрішній (в рамках ТКР), так і зовнішній туризм
(залучення іноземних туристів до ТКР). Створення гнучкої системи
взаємодії в рамках кластера дозволить об’єднати зусилля всіх учасників
ТКС для отримання ефекту синергії.
Формування і розвиток кластерних моделей розвитку туризму в
ТКР дозволяє розвивати ТКС підприємств в сфері виробництва високо
конкурентного туристичного продукту за рахунок ефективного розподілу
і використання інвестиційних ресурсів, оптимізації витрат, більш
швидкого поширення і впровадження інновацій. Безсумнівною перевагою
даної моделі є її здатність до саморозвитку без суттєвого державного
втручання.
Застосування туристичних кластерів в ТКР потребує створення
відповідного механізму їх впровадження, адаптованого до особливостей
розвитку ТКС на всіх рівнях його реалізації, умов соціально-економічного
розвитку співпрацюючих регіонів та сучасних тенденцій функціонування
світової економічної системи 1 .
Механізм впровадження кластерної моделі розвитку туризму в ТКР
повинен включати наступні елементи, що схематично зображені на рис. 1.
1. Детермінація конкурентних переваг прикордонних регіонівучасників ТКС. Вповноважені органи місцевої влади всіх прикордонних
регіонів, що складають ТКР повинні в рамках програми регіонального
розвитку визначити конкурентні переваги регіонів у туристичній сфері на
основі чотирьох детермінант або так званого національного «ромба»
відповідно до теорії конкурентних переваг країни М. Портера 5 :
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Рис. 1. Механізм запровадження кластерної моделі розвитку
туризму в ТКР
- параметри факторів, позитивний вплив яких сприятиме розвитку
конкуренції в сфері туризму (мова йде про визначення ефективних або
перспективних видів туризму, що мають місце у прикордонних регіонах);
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- умови попиту на внутрішньому ринку на послуги, які
продукуються галуззю туризму (ефективність розвитку певних видів
туризму визначається в першу чергу рівнем попиту на внутрішньому
транскордонному ринку, який формують самі мешканці ТКР);
- споріднені туристичні сфери, наявність чи відсутність яких в
регіоні визначає конкурентноздатність його економіки на світовому ринку
(в даному випадку йдеться про наявність споріднених туристичних
об’єктів в прикордонних регіонах, що складають ТКР, розвиток яких
спільними зусиллями дозволить сформувати попит на зовнішньому, по
відношенню до ТКР, ринку та підвищити конкурентоздатніть економіки
ТКР в цілому);
- стратегія підприємств, потенційних для участі в ТКС в галузі
туризму, їх структура і конкуренти: які умови в регіоні і в країні загалом,
що визначають, як створюються підприємства, і який характер
конкуренції на внутрішньому ринку прикордонного регіону.
Ці детермінанти характеризують середовище, в якому
функціонують підприємства прикордонних регіонів: наявність ресурсів,
необхідних для отримання конкурентних переваг в галузі туризму;
інформація, від якої залежить, чи будуть використані можливості
отримання конкурентних переваг; цілі власників і менеджерів
підприємств, що беруть участь в конкурентній боротьбі в даній сфері;
стимули, що спонукають підприємства вкладати кошти в той чи інший
напрям туризму і займатися самооновленням.
2. Розробка стратегії розвитку туризму прикордонного регіону. На
основі детермінації конкурентних переваг прикордонного регіону органи
місцевої влади повинні розробити стратегію розвитку туризму в даному
регіоні шляхом співставлення трьох параметрів: економічної безпеки
регіону, його конкурентоспроможних на транскордонному ринку
туристичних продуктів та можливостей ТКС у сфері туризму для
підвищення конкурентноздатності економіки регіону.
3. Узгодження стратегії розвитку туризму в ТКР транскордонним
органом. Транскордонний орган, який складається з представників органів
місцевої влади всіх прикордонних регіонів-суб’єктів ТКС, повинен
шляхом спільного погодження визначити взаємовигідні напрями туризму,
запровадження кластерної моделі в яких призведе до зростання
економічного потенціалу кожного прикордонного регіону та встановлення
вагомої позиції ТКР на міжнародному ринку туристичних послуг на
основі використання спільних конкурентних переваг пов’язаних з
раціональним використанням продуктивних сил.
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4. Вжиття заходів щодо активізації транскордонної кооперації у
сфері туризму. В даному випадку під транскордонною кооперацією
розуміється власне створення транскордонних кластерів, що передбачає
вжиття органами місцевої влади прикордонних регіонів наступних
необхідних заходів:
- елімінативних, тобто таких, що сприятимуть усуненню наявних
перешкод для запровадження кластерної моделі розвитку туризму ТКР, а
саме правових, організаційних, ринкових, управлінських тощо. Тобто чим
вищий рівень конвергенції економік співпрацюючих прикордонних
регіонів, тим кращі умови для створення транскордонних кластерів;
- перфектних, які забезпечать поглиблення ТКС та прискорять
запровадження кластерної моделі розвитку туризму ТКР. Сюди відносимо
наступні заходи:
- інформаційні (з метою всебічного ознайомлення суб’єктів
господарювання прикордонних регіонів про можливості отримання
економічної вигоди від участі в транскордонних туристичних кластерах);
- фінансові (з метою активізації розвитку туризму в рамках
транскордонного кластера): залучення до співпраці банків, що мали б
можливість фінансувати і кредитувати весь цикл створення туристичної
продукції;
- інфраструктурні (з метою зміцнення транскордонних зв’язків
шляхом налагодження спільної туристичної інфраструктури).
• колаборативні (з метою власне створення транскордонних
кластерів) полягають у виборі напрямків туризму для співпраці
підприємств ТКР в даній сфері, що ляже в основі раціоналізації утворення
транскордонних кластерів відповідно до вимог світового ринку.
Висновки. Таким чином, впровадження кластерної моделі розвитку
туризму в ТКР вимагає комплексного підходу: як вжиття заходів щодо
активізації ТКС в сфері туризму, так і використання механізму її
впровадження з врахуванням існуючих регіональних особливостей.
Інтеграція та кооперація регіонів-учасників ТКС в рамках запровадження
кластерної моделі розвитку туризму в ТКР стане запорукою зростання
економічного потенціалу прикордонних регіонів та залучення ТКР до
міжнародного поділу праці в якості конкурентоспроможного суб’єкта.
1.Герасимчук З.В., Корольчук Л.В. Транскордонне співробітництво регіонів: методика
оцінки та шляхи активізації: Монографія / З.В.Герасимчук, Л.В.Корольчук. – Луцьк:
Настир’я, 2009. – 184 с.
2. Кваснюк Б.Є. Конкурентоспроможнiсть нацiональної економiки / Б.Є.Кваснюк. – К.:
Фенiкс, 2005. – 582 с.
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Koryahin M.
INFORMATION OF ECONOMIC ANALYSIS
IN THE PROCESS OF VALUE COMPANY
The most common purposes of valuation of enterprise’s value are considered. The types of
financial reports as information sources of economic analysis are analyzed. Components of
information base of economic analysis are highlighted to determine the value of the enterprise.
Key words: economic analysis, enterprise’s value, the financial statements.

Корягин М.В.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ПРОЦЕССЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассмотрены наиболее распространенные цели оценки стоимости предприятия.
Проанализированы виды финансовой отчетности как информационные источники
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экономического анализа. Выделены составляющие информационной базы экономического
анализа для определения стоимости предприятия.
Ключевые слова: экономический анализ, стоимость предприятия, финансовая
отчетность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. За сучасних умов
господарювання більшість підприємств зіштовхнулися із необхідністю
достовірного визначення вартості підприємства в будь-який момент часу.
Постійні коливання в різних сферах економічного середовища країни –
зміна попиту і пропозиції, зміна податкової політики (податкове
навантаження), зміни у нормативно-правових документах (Господарський
кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України), зміна
зовнішньоекономічної політики та стандартів якості продукції для
підприємств, що імпортують свою продукцію (товари, послуги) та
експортують сировину для виробництва продукції тощо, вимагає від
керівництва підприємства контролювати та враховувати відповідні зміни
та коливання, у тому числі аналізувати їх вплив на зміну вартості
підприємства.
Вартість підприємства слід вважати об’єктивною величиною, яка
встановлюється у відповідний час і в певному просторі, за якою може бути
здійснена угода купівлі-продажу на активному ринку, що розраховується
на основі сукупного використання облікової та ринкової інформації.
Відповідно, окремої уваги вимагають проблеми визначення складу
інформаційної бази, яка виступає основою для проведення економічного
аналізу, результати якого дозволять визначити вартість підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням інформаційно-методичного забезпечення та
інформаційної бази економічного аналізу приділена увага значною
кількістю вітчизняних вчених, зокрема Ф.Ф. Бутинцем, А.А.Герасимовим,
Т.Д.Костенко,
Є.М.Мнихом,
С.З.Мошенським,
О.В.Олійник,
Є.О.Підгорою, В.С.Рижиковим, В.В.Ровенською, а також значною
кількістю зарубіжних дослідників: В.Т.Битюцких, Н.А.Козаковою,
В.Я.Поздняковою та іншими.
Цілі статті. Мета дослідження полягає у визначені складу
інформаційної бази та інформаційно-методичного забезпечення
економічного аналізу з метою встановлення достовірної вартості
підприємства підібраною командою фахівців.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розраховуючи
вартість підприємства керівництво суб’єктів господарювання планує
досягти різних цілей, які вимагають організації та проведення
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комплексного економічного аналізу. До найбільш розповсюджених цілей
оцінки бізнесу Компанія «BGT consulting», яка займається в Україні
наданням послуг з оцінки малого бізнесу; оцінки бізнесу корпоративних
клієнтів; оцінки бізнесу структурованих підрозділів, відносить [5]:
- реструктуризація підприємства (ліквідація, злиття, поглинання,
виділення і так далі);
- визначення поточної ринкової вартості підприємства в разі його
часткової, або повної покупки або продажу, при виході одного або
декількох учасників тощо;
- визначення вартості цінних паперів підприємства, паїв, часток в
його капіталі у випадках проведення різного роду операцій з ними;
- визначення кредитоспроможності підприємства і величини
вартості застави при кредитуванні;
- визначення ринкової вартості майна при проведенні страхових
операцій;
- оподаткування підприємства (при визначенні бази оподаткування
можлива оцінка підприємства);
- переоцінка активів підприємства для цілей бухгалтерського
обліку;
- внесення в статутний капітал майнових вкладів засновників;
- викуп акцій у акціонерів;
- оскарження судового рішення про вилучення власності;
- визначення величини орендної плати при здачі бізнесу в оренду;
- підвищення ефективності управління підприємством;
- обґрунтування інвестиційного рішення;
- розробка плану розвитку (бізнес-планування);
- емісія цінних паперів;
- інші цілі.
Вирішення вищезазначених цілей можливо досягти, якщо на
початковому етапі проведення аналізу встановити перелік необхідної
інформації та джерела її отримання. Цієї ж думки дотримується
Н.А.Козакова, яка зазначає, що інформаційне забезпечення є базою для
економічного аналізу і основою процесу оцінки бізнесу [2, с. 26]. Без
попереднього аналізу об’ємів необхідної інформації, джерел її отримання і
затрат (фінансових, трудових) неможливо вірно скласти графік
проведення оцінки, визначити методику проведення робіт і сформувати
бюджет проекту. Основним джерелом або інформаційною базою
економічного аналізу на підприємстві є дані фінансового обліку. В
економічному аналізі, управлінні, зовнішніх відносинах підприємства
бухгалтерська фінансова звітність розглядається як інформація, що
містить систему показників, які характеризують результати господарської
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діяльності і фінансового стану підприємства. Однією з основних переваг
фінансової звітності є її аналітичні можливості.
Про значення фінансової звітності при проведенні аналізу
наголошують С.З. Мошенський та О.В. Олійник, вказуючи, що у
ринкових умовах фінансова звітність суб’єктів господарювання є
основним засобом комунікації та найважливішим елементом
інформаційного забезпечення фінансового аналізу [4, с. 408–409].
Показники фінансової звітності дозволяють в загальному оцінити рівень
розвитку суб’єкта господарювання. Фінансова звітність є сукупністю
форм бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий
стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за
звітний період. Фінансова звітність надає інформацію як про фінансовий
стан підприємства на конкретну дату, так і про основні напрями його
діяльності за певний період. Дані фінансової звітності є не лише основою
фінансового аналізу звітного періоду, а й підставою для здійснення
прогнозування.
Основними напрямами використання фінансової звітності як
інформаційного джерела аналізу, як правило, вважаються наступні (табл.
1) [ 4, с. 409].
Таблиця 1
Напрями використання фінансової звітності
як інформаційного джерела аналізу
Форми
фінансової
звітності
1

Баланс
(ф. № 1)

Звіт про
фінансові
результати
(ф. № 2)

Змістовне наповнення
2

Напрями використання інформації
у фінансовому аналізі

3
Горизонтальний і вертикальний
аналіз, аналіз майнового та
фінансового стану із застосуванням
Економічні ресурси, що
коефіцієнтів оцінка структури
контролюються
ресурсів, ліквідності та
підприємством, і джерела їх
платоспроможності підприємства,
формування
фінансової стійкості, оцінка й
прогнозування змін економічних
ресурсів та їх джерел
Аналіз результативності діяльності,
Доходи, витрати, фінансові структури доходів і витрат,
результати діяльності
прибутковості, ділової активності
та їх прогнозування
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Продовж. табл. 1
1

2

Звіт про рух
Грошові кошти
грошових коштів (акумулювання та напрями
(ф. № 3)
використання)
Звіт про власний Величина та зміни у складі
капітал
власного капіталу протягом
(ф. № 4)
звітного періоду
Облікова політика,
інформація, що вимагає
Примітки до
уточнення відповідно до
річної фінансової
вимог П(С)БО, деталізація
звітності (ф. № 5)
статей звітності задля
забезпечення її зрозумілості
Додаток до
Показники пріоритетних
приміток до
звітних сегментів, за
річної фінансової
допоміжними звітними
звітності
сегментами, за
«Інформація за
допоміжними звітними
сегментами»
географічними сегментами
(ф. № 6)

3
Аналіз грошових потоків від
операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності
підприємства, основних джерел
фінансування (за видами
діяльності)
Аналіз структури капіталу, оцінка
та прогнозування змін
Різні напрями деталізованого
аналізу фінансового стану,
виявлення причин змін

Аналіз доходів, витрат і активів за
сегментами

Регулярність формування на підприємстві фінансової звітності дає
можливість проводити аналіз оперативно, без витрачання додаткових
зусиль на пошук інформації. Окрім перерахованих форм, необхідно мати
додаткову інформацію про підприємство, яку не завжди можна виділити з
фінансової звітності. Зміст та обсяг інформації визначається характерними
особливостями галузі або конкретного підприємства [4, с. 410].
Для оцінки вартості підприємства в сучасних умовах розвитку
світової економіки недостатнім є використання традиційної фінансової
звітності. Необхідно доповнити класичні форми фінансової звітності
показниками не фінансового характеру, які надаватимуть інформацію про
фактори, що впливають на створення вартості підприємства, однак
залишаються поза системою бухгалтерського обліку.
В свою чергу професор Є.В. Мних, розкриваючи склад
інформаційної бази зазначає, що економічний аналіз проводиться з
використанням системи економічної інформації, необхідної для прийняття
управлінських рішень [3, с. 86]. Будь-яка методика аналізу передбачає
інформаційні потреби, а не наявний інформаційний ресурс. Якщо діюча
інформаційна база не допомагає проводити якісний економічний аналіз
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через нестачу чи необ’єктивність даних, необхідну та достовірну
інформацію слід отримувати будь-якими способами. Для проведення
комплексного економічного аналізу, окрім фінансової звітності, можуть
використовуватись такі інформаційні ресурси, як нормативно-довідкова
інформація, планова інформація, облікова інформація, звітно-статистична
інформація, дані спеціальних досліджень.
Ряд дослідників також зосереджує увагу на необхідності чіткого
встановлення інформаційного забезпечення та бази для проведення
комплексного економічного аналізу, зокрема автори зауважують, що для
проведення економічного аналізу використовуються різні джерела
інформації, які можна згрупувати в такий спосіб (табл. 2) [1, с. 68–70].
Таблиця 2
Джерела інформації для проведення економічного аналізу
Джерела
інформації
Джерела
звітного
характеру
Нормативні
документи й
дані планів
Необлікові
джерела
інформації

Склад інформації
Включають документи бухгалтерського, статистичного й
оперативного обліку й звітності. Важливе значення для
аналітичної роботи мають дані, відбиті в облікових регістрах,
оборотних відомостях, картках і книгах обліку, у первинних
документах (вимогах, нарядах, накладних)
Належать всі види планів, розроблених підприємством
(перспективні, поточні, оперативні, бізнес-плани, плани-графіки
виробництва), технологічна документація (технологічні процеси,
карти нормування), а також норми й нормативи витрати
матеріалів, трудових процесів, кошторису, цінники
Включають офіційні нормативні документи, які підприємство
використовує у своїй діяльності – Закони України, Укази
Президента, Постанови Уряду й місцевих органів влади;
матеріали, акти, підсумки внутрішнього й зовнішнього аудиту,
внутрішньовідомчих і позавідомчих ревізій, перевірок діяльності
податкової службою, кредитними установами; господарськоправові документи (договори); технічна й технологічна
документація; спеціальні спостереження (хронометражі);
доповідні записки, переписки з контрагентами; реклама

Компанія «BGT consulting» наводить наступний перелік документів,
необхідних для оцінки бізнесу (оцінка малого бізнесу; бізнесу
корпоративних клієнтів; структурованих підрозділів) [5]:
- Статут;
- Свідоцтво про реєстрацію;
- копії проспектів емісії;
- копії звітів про підсумки випуску коштовних паперів (для
акціонерних підприємств);
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- дані бухгалтерської звітності за останніх 3–5 років;
- бухгалтерський баланс;
- звіт про фінансові результати, якщо проводилася аудиторська
перевірка, то останній висновок аудитора;
- при необхідності оцінювачами можуть бути запитаний додатковий
пакет документів.
Висновки. Запорукою якісного проведення комплексного
економічного аналізу з метою визначення вартості підприємства є
сформована інформаційна база, перелік якої має складатися як з
фінансових, так і не фінансових даних, що впливають на створення
вартості
підприємства,
однак
залишаються
поза
системою
бухгалтерського обліку. При цьому кожен суб’єкт господарювання
враховуючи специфіку галузі до якої відноситься підприємство,
організаційно-правової форми створення, розміру, форми власності,
стратегічних цілей тощо, має самостійно формувати склад відповідної
інформаційної бази та інструментарію для проведення економічного
аналізу.
Важливою умовою отримання достовірної економічної інформації
для проведення економічного аналізу і визначення вартості підприємства,
є наявний кадровий потенціал. Наявність на підприємстві кваліфікованих
фахівців – аналітиків, обліковців, управлінців, маркетологів, які володіють
потрібними знаннями, прийомами, вміють дати запит та перевірити
сформований пакет документів, – є запорукою досягнення поставлених
цілей.
1. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посібн. /
[Т.Д.Костенко, Є.О.Підгора, В.С.Рижиков та ін.]. – Київ: Центр навчальної літератури,
2005. – 400 с.
2. Казакова Н.А. Экономический анализ в оценке бизнеса: Учеб.-практ. пособ. /
Н.А.Козакова. – М.: Дело и Сервис, 2011. – 288 с.
3. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручн. / Є.М.Мних. – К.: Київ.
нац. тогр.-екон. ун-т, 2008. – 514 с.
4. Мошенський С.З. Економічний аналіз: Підручн. / С.З.Мошенський, О.В.Олійник. / [за ред.
д.е.н., проф. Ф.Ф.Бутинця] / [2-ге вид., доп. і перероб.]. – Житомир: ПП «Рута», 2007. –
704с.
5. Компанія «BGT consulting» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
bgt.in.ua/uk/otsenka-biznesa.html.
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К ВОПРОСУ УЧЕТА ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
В статье обоснована необходимость отражения трансакционных издержек в учете.
Рассмотрены проблемы и подходы к учету данных затрат.
Ключевые слова: трансакционные издержки, бухгалтерский учет, трансакция.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
глобалізації економіки питання трансакційних витрат набуває важливого
значення, яке потребує подальшого вивчення. Величина трансакційних
витрат постійно зростає, а необхідність їх визначення та скорочення
набуває все-більш усвідомленого характеру. Ці витрати в бухгалтерському
обліку не відображаються, хоча вони мають значний вплив на діяльність
суб’єктів господарювання, а отже, є необхідність їх відображення в обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженням питань трансакційних витрат присвячені праці
зарубіжних та вітчизняних вчених, а саме: О. Вільямсон, С. Архієреєв,
К. Еррор, Дж. Коммонс, М. Алексєєв, Р. Капелюшніков, В. Кузьменко,
Р. Коуз, Дж. Стиглер, П. Мілграм, Дж. Робертс, С. Малахов, В. Милошик,
А. Алчіан, Д. Норд, Р. Ріхтера, Дж. Волліс, В. Кокорев, Е. Фуруботна,
А. Шастітко. Проблемам трансакційних витрат у бухгалтерському обліку
Костирко І.Г., Молоко Н.П.
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присвячено праці О.Боровича, Г.Кірєйцева, Г.Козаченка, Г.Макухіна,
С.Мельник, М.Пушкаря, О.Шепеленко, М.Шигун, Ж.Ющак.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Трансакцію ми
розглядаємо, як операцію, угоду, що супроводжується взаємними
поступками.
Виходячи з попереднього визначення, набувають актуальності
трансакційні витрати, що супроводжують ці операції. Трансакційні
витрати є однією з основних категорій неоінституціональної економічної
теорії. Цю течію економічної думки започаткував Р. Коуз. В своїх працях
«Природа фірми» та «Проблема соціальних витрат» він доводить, що
взаємодія суб’єктів господарювання на ринку потребує здійснення певних
витрат, які спрямовані на пошук інформації про контрагентів, на
проведення переговорів, укладання контрактів, захист прав власності
тощо [1].
На сьогодні проблема обліку трансакційних витрат є актуальною
оскільки:
- немає законодавчої та нормативної бази, що слугувала б
підґрунтям для обліку трансакційних витрат;
- недостатнє вивчення складу цих витрат;
- відсутність у менеджерів інформації про ці витрати, що
забезпечило б ефективне управління ними та контроль за їх обсягом.
Сучасні економісти, розвиваючи аналіз Коуза, запропонували
декілька класифікацій трансакційних витрат. Відповідно до однієї з них
виділяються [2]:
1) витрати пошуку інформації – це:
- витрати часу і ресурсів на отримання і обробку інформації;
- втрати від недосконалості інформації;
- витрати на пошук покупців чи продавців, витрати на отримання
інформації про них, на отримання інформації щодо ситуації на ринку
тощо.
2) недостатність та неповнота такої інформації призводить до
виникнення додаткових витрат, пов’язаних з придбанням товарів за
цінами, вищими ніж можливі на даному ринку та з продажем продукції за
цінами, нижчими можливих.
3) витрати на ведення переговорів та укладання угод – включають
витрати на переговори щодо умов трансакції, на юридичне вивчення та
оформлення угод. В Україні надзвичайно складне та нечітке
законодавство, норми якого постійно змінюються.
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4) витрати вимірювання якості – це витрати на оцінку якості
продукції. До них, в основному, відносять:
- витрати на спеціальну техніку, що дозволяє контролювати якість;
- витрати на стандартизацію;
- витрати на одержання права випускати продукцію під відомою
торговою маркою.
5) витрати на специфікацію (точне визначення) і захист прав
власності – це:
- витрати на утримання судів, арбітражу, органів державного
управління;
- витрати від неякісної специфікації прав власності
- витрати часу і ресурсів, необхідних для поновлення порушених
прав;
- витрати на виховання «консенсусної ідеології» – у дусі
дотримання неписаних правил і норм.
6) витрати опортуністичної поведінки, що становлять елемент
трансакційних витрат, який найбільш важко визначається. До цих витрат
відносяться:
- витрати на контроль за виконанням угод, на страхування ризиків
їх невиконання;
- витрат на запобігання такій поведінці контрагентів.
7) витрати захисту від третіх осіб. Тобто витрати на захист від
інших осіб (крім учасників угоди), які претендують на частку користі від
реалізації положень угоди.
Класифікація трансакційних витрат має велике значення, оскільки
це сприяє детальнішому їх відображенню в обліку.
Метою обліку трансакційних витрат – є надання користувачам
необхідної, детальної та своєчасної інформації про трансакційні витрати у
встановлені строки, а за необхідності робити аналіз трансакційних витрат
у короткі терміни.
Завданнями обліку трансакційних витрат є:
- облік господарських операцій, пов’язаних з виникненням
трансакційних витрат;
- правильність, повнота і своєчасність відображення у спеціальних
відомостях трансакційних витрат;
- отримання достовірних і своєчасних облікових, аналітичних
даних;
- організація обліку, аналізу та контролю трансакційних витрат;
- вибір пріоритетних напрямків розвитку діяльності;
- визначення та запобігання збільшення величини трансакційних
витрат, заходи щодо їх зменшення;
- контроль за виконанням поставлених завдань.
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Розглянемо відповідність
бухгалтерського обліку у табл. 1.

трансакційних

витрат

до

витрат

Таблиця 1
Відповідність трансакційних витрат бухгалтерському обліку
Трансакційні витрати
Інформаційні послуги, інтернет-послуги, вивчення
економічного середовища, галузі, маркетингова
діяльність
Організація та проведення переговорів, комунікаційні
витрати
Просування виготовленої продукції, маркетингова
діяльність, допродажне обслуговування, продажне
обслуговування, післяпродажне обслуговування
Витрати на реєстрацію, витрати на отримання дозволів
на ведення діяльності, оплата за отримання або
передачу прав власності, захист прав власності,
проходження сертифікації продукції, контроль якості
продукції, стандартизація діяльності, продукції, судові
витрати, оплата пені, штрафів, неустойок,
використання систем захисту інформації та безпеки
ведення бізнесу

Рахунки
бухгалтерського обліку
92 «Адміністративні
витрати»
94 «Інші витрати
операційної діяльності»
92 «Адміністративні
витрати»
93 «Витрати на збут»
94 «Інші витрати
операційної діяльності»
96 «Втрати від участі в
капіталі»
97 «Інші витрати»
98 «Податки на
прибуток»

Трансакційні витрати існують не лише у операційній діяльності, а й
у фінансовій та інвестиційній, оскільки договірні відносини, пошук
інформації відбуваються на всіх етапах життєвого циклу підприємства.
Отже, доцільним є виокремлення даних витрат на рахунках обліку від
рахунку 92 «Адміністративні витрати» і до 99 «Надзвичайні витрати».
Головним у відображенні трансакційних витрат в бухгалтерському
обліку є чітке відокремити переліку цих витрат в наказі про облікову
політику. А оскільки законодавчої бази відносно цього питання немає,
тому це зробити важко.
Тому відображення трансакційних витрат у бухгалтерському обліку
можна зобразити у вигляді субрахунків до рахунків 92–99 (рис. 1).
Визначення первинних документів у бухгалтерському обліку для
оформлення кожного виду трансакційних витрат є важливою
передумовою формування необхідної для управління інформації (табл. 2 ).
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Рахунки
92
«Адміністр
ативні
витрати»

93
«Витрати
на збут»

92Х
«Трансакційні
витрати»

93Х
«Трансакційні
витрати»

94 «Інші
95
96 «Втрати
витрати
«Фінансові від участі в
операційної
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Рис. 1. Схема для відображення трансакційних витрат у
бухгалтерському обліку
Таблиця 2
Первинні документи для оформлення трансакційних витрат за видами
Вид трансакційних витрат

Первинні документи
Довідки про реєстрацію підприємства в державних
Витрати на специфікацію
органах, ліцензії, квитанції, платіжні доручення
Рахунки, платіжні документи пов’язані з
Витрати пошуку інформації представницькими витратами, витратами отримання
інформації
Документи на придбання техніки, приборів для
Витрати вимірювання
оцінювання якості продукції: рахунки спеціалізованих
якості
установ з оцінки якості, договір франчайзингу
Витрати на ведення
Рахунки, платіжні документи за юридичні послуги,
переговорів та укладання
послуги зв’язку, представницькі витрати, господарські
угод
договори
Документи на оплату праці осіб, в чиї обов’язки
Витрати опортуністичної
входить контроль за виконанням угод, рішення
поведінки
судових органів

Оскільки, як було сказано вище, трансакційні витрати входять у
склад витрат 9 класу Плану рахунків, а саме у 92–99 рахунки, то
розглянемо нижче приблизну схему організації обліку трансакційних
витрат на рис. 2.
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Трансакційні витрати в складі
витрат рахунків 92–99
Сума накопичених
трансакційних
витрат

Первинний облік

Списання, зменшення
фінансового
результату

Регістри обліку:
Журнал-ордер

Головна книга
Звітність форма №2

Рис. 2. Орієнтовна схема обліку трансакційних витрат
Можна запропонувати такі етапи, щодо перспективного розвитку
обліку трансакційних витрат:
- внесення змін у законодавчу базу бухгалтерського обліку,
удосконалити та доповнити положення (стандарти) бухгалтерського
обліку;
- внесення змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку та
Інструкції щодо їх застосування;
- здійснення фундаментальних досліджень в теорії бухгалтерського
обліку щодо визначення, групування трансакційних витрат та
позиціонування їх як окремого об’єкту бухгалтерського обліку;
- розроблення механізму та інструментарію первинного,
синтетичного та аналітичного обліку трансакційних витрат;
- розробка методики аналізу і контролю даних витрат для прийняття
управлінських рішень щодо вибору чи змін ринкової взаємодії
підприємства.
Висновки. В теорії та практиці обліку трансакційні витрати
практично не досліджуються, тому на сьогодні питання обліку
трансакційних витрат залишається відкритим і вимагає здійснення
наукових досліджень в напрямку вдосконалення методології
бухгалтерського обліку щодо цих витрат. Підсумовуючи вищесказане,
можна стверджувати, що уточнене поняття трансакційних витрат і їх
класифікація можуть виступити основою для створення принципово
нового підходу до організації аналітичного обліку трансакційних витрат та
удосконалення звітних показників.
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IMPROVEMENT OF THE ACCOUNT AND CONTROL
OF EXPENSES IN PLANT GROWING
Features of construction of the account and control of expenses in plant growing are
considered.
Improvement of system of the account and control of expenses over three methodical approaches is
offered.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Рассмотрены особенности построения учета и контроля затрат в растениеводстве.
Предложено усовершенствование системы учета и контроля затрат за тремя методическими
подходами.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Однією з
найважливіших проблем функціонування підприємств України в
ринкових умовах є дієвість оперативного обліку та контролю витрат як
основного засобу досягнення належної ефективності діяльності
підприємства.
Система обліку та контролю витрат за сучасних умов стає
вирішальним моментом щодо впливу на результати діяльності підрозділів
і підприємства в цілому. Тому доцільно розглянути питання щодо
використання такої системи в сільськогосподарських підприємствах
України [2, с. 29].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням визначення місця і ролі бухгалтерського обліку і
внутрішнього контролю в системі управління та управлінської
спрямованості бухгалтерського обліку присвячено ряд праць вітчизняних
вчених: О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, М.В. Кужельного,
В.Б. Моссаковського, Л.В. Нападовської, В.О. Озерана, М.С. Пушкаря,
В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка і зарубіжних дослідників: А. Апчерча,
К. Друрі, Т.П. Карпової, С.А. Ніколаєвої, В.Ф. Палія, Я.В. Соколова,
В.І. Ткача, Дж. Фостера, Ч. Хорнгрена, А. Яругової.
У працях названих вчених розглянуто і вирішено загальнотеоретичні і методичні питання управлінської орієнтації бухгалтерського
обліку та контролю відповідно до специфіки різних галузей
промисловості. В цих дослідженнях, як правило, недостатньо
висвітлюються інтереси сільськогосподарського виробничого обліку, що
обумовлений природноекономічними, агротехнічними та організаційноуправлінськими особливостями виробництва.
Як відмічає Ф.Ф. Бутинець: «сьогодні питання обліку та контролю
витрат з метою зниження собівартості продукції знаходяться поза увагою
керівників підприємства та бухгалтерів. Забезпечити рентабельність
роботи підприємства, у першу чергу, прагнуть за рахунок високих
відпускних цін, а не за рахунок економії витрат виробничих ресурсів.
Однак це ненадійний і безперспективний спосіб вирішення проблем
виживання підприємства» [1, с. 308].
Цілі статті. Мета статті полягає в удосконаленні побудови обліку та
контролю витрат у рослинництві на підставі організації обліку за
центрами відповідальності за трьома методичними підходами.
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Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Облік витрат за
центрами відповідальності доцільно будувати, узгоджуючи наступні
відправні моменти:
1) оперативний контроль.
2) підведення підсумків за рік.
3) процес калькулювання та складання звітності.
Оперативний контроль витрат на виробництво продукції
рослинництва доцільно здійснювати щоденно і проводити одночасно із
контролем технології шляхом порівняння фактичних обсягів робіт і витрат
на їх проведення з плановими нормативами технологічних карт, тобто
безперервно здійснювати відстежування руху матеріальних цінностей,
незавершеного виробництва та продукції, з метою накопичення та
групування витрат за об’єктами обліку для подальшого співставлення
бюджетних і фактичних показників з метою виявлення відхилень. Його
основним засобом є оперативний облік. За даних умов, облік витрат за
центрами відповідальності повинен вестися деталізовано по видах
культур, видах робіт, видах продукції рослинництва (основна, супутня,
побічна), циклах виробництва та технологічних процесах (операціях),
статтях витрат з групуванням на змінні, умовно-змінні та постійні.
Підведення підсумків за рік характерно етапу завершення
технологічного процесу вирощування продукції рослинництва. За його
проведення оцінюється виконання запланованої роботи в цілому центром
відповідальності. Такий контроль за витратами дає можливість визначати
напрями економії (перевитрат) ресурсів, зокрема, за конкретною
культурою технологічні витрати слід коригувати на площу посіву та вихід
продукції та отримані дані співставляти з бюджетними показниками. На
основі отриманих даних підводять підсумки роботи і визначення суми
винагороди працівників виробничих підрозділів. Так, наприклад, планове
завдання, яке було доведено на початку року по виходу продукції та
технологічних витратах, може бути скориговане, якщо змінилась площа
посіву. Такі коригування в свою чергу вплинуть на розмір зміни суми
умовно-змінних витрат. Але, як правило, дані зміни не залежать від
діяльності підрозділів, так само, як й зміни, пов’язані із інфляційними
процесами, під якими слід розуміти зміну вартості окремих видів послуг
та матеріалів тощо.
Але за умови, коли площа посіву не змінюється, то контроль може
здійснюватися також за сумою співставлення нормативних та фактичних
витрат, що буде пов’язано із зміною розміру змінних витрат. Так,
наприклад, на розмір змінних витрат може впливати, зокрема, зміна
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вартості на збирання, транспортування, обробку та доведення до стану,
придатного до реалізації або тривалого зберігання 1 ц продукції.
Облік і контроль постійних витрат здійснюється шляхом порівняння
та доведення бюджетної суми витрат до фактичної по кожному центру
відповідальності. Доцільно при цьому зіставляти дані щодо певного виду
витрат у цілому по підрозділу, а не суми, віднесеної на певні види
продукції, тобто економію (перевитрати) постійних витрат підрозділу
(бригади) слід обчислювати на підставі бюджету та фактичних даних, по
витратах на утримання техніки, яку обслуговує бригада, – на підставі
бюджету бригади та аналітичних даних рахунку 91 або окремого
аналітичного рахунку, що відкривається у складі рахунку 23.
Вагомого значення також набувають природно-кліматичні умови,
надзвичайні ситуації, вплив яких нажаль складно передбачити,
незважаючи на те, що він може бути досить істотним. Вони зумовлюють
необхідність періодичного уточнення та коригування подібних витрат,
причому частіше ніж раз на квартал шляхом документального
оформлення. У рослинницьких підрозділах коригування виробничого
завдання доцільно робити до початку або в процесі виконання веснянопольових робіт, наприклад, через зміну призначення посівів озимих або
замість однієї запланованої культури висівають іншу, рідше – зміну
технології вирощування продукції рослинництва. Такі ситуації
вимагатимуть уточнення завдання підрозділу, зокрема його доходів і
витрат. При коригуванні вносяться зміни до завдання підрозділу шляхом
розробки додаткової технологічної карти і встановлення ліміту витрат та
доходу.
Процес калькулювання та складання звітності є завершальним
моментом у процесі обліку та контролю витрат рослинництва за центрами
відповідальності. Всі скориговані суми витрат формують бригадну
собівартість продукції рослинництва. Дана інформація слугує для
складання внутрішньої звітності бригади (виробничого підрозділу) та
врахування її в подальшому при складанні зведеної бухгалтерської
фінансової звітності та статистичної форми № 50–сг.
Тобто, запропонована побудова обліку витрат дасть можливість:
1) здійснювати оперативний контроль за витратами протягом
технологічного процесу та виявляти непередбачені відхилення та
прийняти дієві оперативні рішення; 2) в кінці року на основі поточних
даних оперативного контролю здійснювати коригування бюджетних
даних до фактичних для підведення підсумків роботи працівників
виробничих підрозділів щодо виконання госпрозрахункових завдань; 3) на
підставі фактичних даних обліку та контролю витрат здійснювати процес
калькулювання і складання звітності підрозділу та підприємства в цілому.
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Така побудова обліку витрат вимагає відповідної підготовки
облікових даних до обліку та контролю щодо відокремлення додаткових
об’єктів обліку витрат рослинництва за кожним наведеним етапом.
У сільськогосподарських підприємствах кількість об’єктів обліку
витрат рослинництва, як правило, досить велика через наявність
структурних підрозділів, обслуговуючих (допоміжних) виробництв та
особливостей технологічних процесів при виробництві окремих видів
продукції тощо.
Управління витратами передбачає можливість внесення змін у
технологічні процеси, заміну одного виду ресурсу іншим при
одночасному дотриманні суворого режиму економії на всіх ділянках, тому
для обліку витрат за центрами відповідальності слід виділяти об’єкти для
виокремлення витрат, пов’язаних із виробництвом окремих видів
продукції, робіт або послуг з деталізацією постійних, умовно-змінних і
змінних витрат.
Проведене дослідження практичної діяльності суб’єктів
господарювання Запорізької області довело, що в більшості випадків
підставою для виокремлення об’єктів обліку в рослинництві слугує площа
посіву. Але, обґрунтування розподілу витрат на три групи (змінні, умовнозмінні, постійні) доводить, що даний критерій виокремлення об’єктів
обліку є не завжди достовірним.
При виокремленні об’єктів обліку слід враховувати той факт, що в
сільському господарстві продукція не виробляється, а вирощується, тобто
отримується в результаті застосування технологій з метою впливу на живі
організми – рослини, тобто в результаті виробництва продукції
рослинництва отримуються різні види продукції: основна, побічна та
супутня, що також доцільно враховувати при виокремленні об’єктів
обліку.
Приймаючи до уваги сучасні об’єкти обліку, що застосовуються на
практиці суб’єктами господарювання та враховуючи вищенаведене,
пропонуємо об’єктами обліку витрат рослинництва вважати, виходячи з
ієрархічного рівня побудови обліку витрат, наступні: центр
відповідальності (центр витрат); сільськогосподарські культури, види
робіт, види продукції; цикли (періоди) виробництва; технологічні процеси
виробництва; технологічні операції; статті витрат з поділом на змінні,
умовно-змінні та постійні (рис. 1).
В даному випадку слід зауважити, що постійні витрати
відокремлюються, як окремий об’єкт обліку, що пов’язано з їх сутністю та
роллю у процесі вирощування продукції рослинництва. Таке
відокремлення об’єктів обліку витрат на кожному етапі виробничого
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процесу вирощування продукції рослинництва надасть дієву інформацію
для обліку та контролю за витратами рослинництва.
БРИГАДА
Обсяг виробництва - об’єкти обліку витрат
Види культур

Види робіт

Види продукції

Осінньо-зимові
роботи

Веснянопосівні
роботи

Збір врожаю,
транспортування та
первинна обробка врожаю

Вирощування
культур та догляд
за посівами

Технологічні процеси виробництва – об’єкти обліку витрат
Осіння
обробка
ґрунту та
внесення
добрив

Зимові Весіння посівна та Підгороботи
післяпосівна
товка
(снігозат- обробка ґрунту насіння
римання)та внесення добрив та сівба

Захист
рослин та
догляд за
посівами

Статті витрат – об’єкти обліку витрат
Умовно-змінні
витрати

Змінні витрати

витрати на
збут
(прямі)

Підведення підсумку за
рік

Коригування технологічних витрат на фактори виробництва

Калькулювання та
складання
звітності

Збирання Транспорт
врожаю ування та
обробка
врожаю

Площа посіву
нормативи
витрат на
роботу

Постійні витрати
на культуру
на бригаду

Вихід продукції

фактичні
витрати на
роботу

нормативи витрат
на одиницю
продукції

фактичні витрати
на одиницю
продукції

коригування
до факту

Система оперативного контролю

Цикли (фази) виробництва – об’єкти обліку витрат

Госпрозрахунковий дохід бригади = Ліміт витрат – фактичні витрати
Бригадна (виробнича) собівартість
Формування зведених даних по підприємству та складання звітності
Статистична форма
№ 50- сг

Бухгалтерська
фінансова звітність

Рис. 1. Удосконалення побудови обліку та контролю витрат на
виробництво продукції рослинництва
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Залежно від здійснення оперативного контролю складаються три
методичні підходи до побудови обліку витрат рослинництва за центрами
відповідальності:
- за циклами сільськогосподарських робіт;
- за технологічними процесами, що об’єднують комплекс
технологічних операцій;
- поопераційний облік в розрізі статей витрат з поділом на змінні,
умовно-змінні та постійні.
Перший підхід заснований на співставленні фактичних витрат з
плановими лімітами за циклами (періодами) сільськогосподарських робіт:
передпосівний обробіток ґрунту і посів, догляд за посівами, збір врожаю.
На даному етапі облік витрат здійснюється в цілому за кожним циклом
(періодом) сільськогосподарських робіт, тобто витрати не деталізуються
за окремими роботами з врахуванням виконаного обсягу цих робіт в
періоді. Тобто, інформація, яку надає оперативний контроль витрат за
даними обліку, придатна для виявлення економії або перевитрат в цілому
по бригаді без відокремлення конкретних технологічних операцій й
відповідальності осіб та не придатна для прийняття оперативних
управлінських рішень та встановлення відповідальності і підведення
підсумків роботи працівників бригади.
За другим підходом облік витрат здійснюється за технологічними
процесами одночасно за декількома операціями, необхідних для їх
виконання (наприклад, сівба зернових у підготовлений грунт включає такі
операції: протруювання насіння, навантаження насіння і транспортування
до місця висіву, заправка сівалок, сівба).
Така побудова обліку витрат надає дані для контролю витрат й
дозволяє протягом року визначати показники економії або перевитрати
ресурсів на вирощування культур. Так облік та контроль витрат
обмежуються вивченням витрат на 1га посівної площі без деталізації їх на
одиницю фізичних обсягів робіт. Це перешкоджає вивченню причин
відхилень та вимірюванню ступеня відповідальності конкретних осіб за
результати своєї роботи.
Третій підхід побудови обліку витрат забезпечує можливості
всебічного вивчення витрат рослинництва за допомогою поопераційної їх
деталізації, передбаченої в технологічних картах. Таким чином
здійснюється контроль витрат на одиницю їх виконання; визначаються
відхилення витрат від запланованих лімітів для кожної операції
технологічного процесу на фактичний обсяг виконаних робіт,
здійснюється оперативний контроль за дотриманням технології
вирощування сільськогосподарських культур та складом витрат, що
важливо при розрахунку госпрозрахункового доходу.
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На даному етапі застосовується деталізований облік витрат за
статтями витрат з поділом на три групи (змінні, умовно-змінні та
постійні), що при контролі витрат відіграє важливу роль при визначенні
впливу факторів виробництва на зміну планових та фактичних даних.
Висновки. Кожний підхід організації обліку витрат за центрами
відповідальності є визначальним в обліку залежно від того, яка мета стоїть
перед керівництвом структурного підрозділу. Так, тривалість
технологічного процесу вирощування продукції рослинництва викликає
необхідність періодично підраховувати витрати за періодами
виробництва, технологічними операціями (роботами) саме в розрізі
кожного центру відповідальності.
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АУДИТ ЯКОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
В статті розглядається роль, значення та види аудиту якості. Особливу увагу
приділено внутрішньому аудиту, підкреслюються його переваги та недоліки.
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Kosianchuk T.
AUDIT QUALITY AS A TOOL OF QUALITY
A role, value and types of audit of quality, is examined in the article. The special attention is
spared to the internal audit, his advantages and disadvantages are underlined .
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Косянчук Т.Ф.
АУДИТ КАЧЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В статье рассматривается роль, значение и виды аудита качества. Особое внимание
уделено внутреннему аудиту, подчеркиваются его преимущества и недостатки.
Ключевые слова: аудит качества, аудит внутренний и внешний, системы управления
качеством, международная стандартизация, менеджмент качества.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Для вивчення
економічних процесів, що відбуваються на підприємствах, виявлення
факторів, що впливають на ці процеси, та виміру цього впливу найбільше
застосовують економічний аналіз. Саме економічний аналіз дозволяє
виявити тенденції, встановити пропорції в господарському розвитку,
виявити наявні резерви, прийняти оптимальне управлінське рішення.
В останнє десятиліття крім економічного аналізу поширення
отримує економічна діагностика як новий напрямок економічної науки.
Економічна діагностика являє собою проведення дослідження
економічного стану суб’єкта господарювання з метою виявлення
«хвороби» підприємства, встановлення її причин та визначення напрямів
«лікування», тобто розробки заходів для покращення економічного стану.
Розвиток ринкової економіки зумовив появу ще одної для нас сфери
наукових знань та практичної діяльності, з якою раніше не стикалися –
аудиту. В спеціальній літературі поняття аудиту визначається як
перевірка, ревізія. Аудит в цілому прийнято пов’язувати з фінансовогосподарською діяльністю, але сьогодення дає можливість поширити це
поняття і на інші сфери економічної діяльності. Так, на сторінках
економічної літератури ми вже зустрічаємо поняття аудиту в сфері праці,
маркетинговий аудит, аудит якості.
Аудит є незалежним контролем, здійснюваним, як правило,
аудиторськими організаціями на комерційній основі. Аудиторська
діяльність ґрунтується на взаємній зацікавленості держави, адміністрації
підприємств та їх власників у достовірності інформації щодо об’єктивного
висвітлення різноманітних процесів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемам дослідження якості і зокрема проведенню аудитів
якості присвятили свої наукові роботи такі відомі вчені як Бєйбєсова Р.С.,
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Калита П.Я., Міщенко С.В., Момот О.І., Пономарьов С.В., Старостіна А.О,
Скрябіна Н.І., Табор А., Трофімов А.В., Фейгенбаум А., Фомічов С.К.,
Харрингтон Дж., Шаповал М.І. та ін. Але механізм проведення аудитів
якості ще недостатньо розроблений, про що свідчить невелика кількість
таких досліджень. Тому цей матеріал буде мати актуальне значення.
Цілі статті. Метою публікації є визначення ролі, значення та видів
аудиту якості, розглянути внутрішній аудит, підкреслити його переваги та
недоліки.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Метою аудиту
якості є проведення систематичного і незалежного аналізу, який дозволить
визначити відповідність діяльності та результатів в сфері якості
запланованим заходам, а також ефективність впровадження цих заходів та
їх здатність досягати поставленої мети.
Вперше аудит якості був проведений в Сполучених Штатах
Америки для перевірки систем управління якості. Сьогодні такий аудит
проводиться на всіх підприємствах, де впроваджені системи управління
якості, що відповідають вимогам міжнародних стандартів серії ISO 9000.
Слід зауважити, що аудит якості є новою справою і нажаль на
вітчизняних теренах фахівців, які мають відповідні знання і професійні
навички для проведення аудитів, дуже мало. До того ж відсутні чіткі
уявлення про сутність професії аудитора, а ототожнення аудиту якості зі
звичайною інспекційною перевіркою не дозволяють підняти цей процес
на рівень світових стандартів.
Як відомо, аудит якості може бути внутрішнім і зовнішнім.
Внутрішній аудит вивчає свою власну систему, процедури, діяльність і
визначає їх адекватність або відповідність. Це самий важливий вид
аудиту, оскільки він забезпечує керівництво організації інформацією про
ефективність та продуктивність всієї системи менеджменту, чи є політика
фірми задовільною, які потрібні зміни. В результаті формуються
корегуючи зміни в системі управління якістю на підприємстві.
Цінність внутрішнього аудиту залежить від того, як заплановано
його проведення (для цього складається відповідна програма), як він
здійснюється, і які його результати. Під час аудиту якості перевіряється
система менеджменту якості і «люди». Перевіряючи «людей», аудитор
повинен оцінити їх шляхом опитування, як точно вони дотримуються
задокументованих процедур, наскільки кожен учасник процесу уявляє
свій «внесок» в кінцеву якість продукції і знає своє місце і роль в бізнеспроцесі.
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Одночасно аудитор повинен оцінити, як виконуються в організації,
її підрозділах процеси і як ними керують з врахуванням вимог системи
управління якістю. А також що і як організація в цілому, її структурні
підрозділи, а також окремі виконавці роблять для реалізації політики в
сфері якості?
Для отримання об’єктивних результатів необхідно гарантувати
незалежність внутрішніх аудиторів. Тобто аудит якості має проводити
фахівець, який не пов’язаний з роботою даного відділу або служби і який
не несе відповідальності за ці підрозділи підприємства. Виявлення
аудитором слабких місць дозволяє вчасно звернути увагу на недоліки в
діяльності, процесах, попередити порушення в системі. Погляд аудитора
(людини зі сторони) буває дуже вагомим при прийнятті важливих
управлінських рішень. Крім того, для внутрішнього аудитора не повинно
бути «недоторканих» місць. Там, де існує ризик скомпрометувати якість
або де це реально відбувається, «недоторканих» не повинно бути.
Внутрішній аудит дає можливість визначити, наскільки заплановані
заходи правильно складені, виконуються і сприяють попередженню
негативних наслідків. Вагомість внутрішнього аудиту полягає також в
тому, що його результати можуть бути використані незалежними
експертами для оцінки здатності організації виявляти існуючі проблеми
(порушення або невідповідність стандартам) і знаходити можливість для
безперервного поліпшення якості.
При внутрішньому аудиті перевіряється відповідність діяльності в
системі управління якістю підприємства вимогам певних документів. Так,
в період підготовки системи управління якістю до сертифікації внутрішній
аудит проводиться на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO
9000, ISO 9001 та ін. Але з моменту сертифікації системи внутрішній
аудит перевіряє відповідність Політиці якості та іншим затвердженим на
підприємстві документам.
До переваг внутрішнього аудиту можна віднести: знання
внутрішніми аудиторами особливостей свого підприємства, специфічних
каналів комунікацій, що діють на підприємстві, неформальних лідерів, чия
інформація може бути найбільш корисною при аудиті, можливість
використання конфіденційної інформації, порівняно невеликі витрати
коштів на проведення аудиту тощо.
До недоліків відносять невисокий рівень об’єктивності висновків
внутрішніх аудиторів, менша інтенсивність праці, ніж при зовнішньому
аудиті, більш хворобливе відношення до критики, неможливість
використання результатів аудиту в рекламі підприємства.
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Зовнішній аудит здійснюється організацією, наприклад, у своїх
постачальників. Основним завданням зовнішнього аудиту є отримання
достовірної інформації про систему менеджменту якості у постачальника,
що дає можливість бути впевненими, що визначені вимоги цієї системи
виконуються і будуть виконуватися в подальшому. Головне, щоб такий
аудит проводився професійно, точно відображав ефективність системи
менеджменту якості постачальника. Результати такого дослідження
впливають на комерційні рішення і можуть бути вирішальними для
майбутнього обох партнерів.
Для підтримання довіри споживача система управління якістю може
бути додатково перевірена зовнішнім органом сертифікації. Відповідно до
вимог міжнародних стандартів системи управління якістю продукції на
підприємствах потребують як внутрішнього аудиту, так і аналізу загальної
ефективності системи. Проведення аудиту дозволяє отримати результати і
продемонструвати ефективність. Звіти аудиторів і корегуючи дії повинні
бути доступними зовнішнім перевіряючим (аудиторам сертифікаційних
центрів). Це буде доказом намірів компанії розвивати та підтримувати
ефективну систему менеджменту якості.
Одною з переваг будь-якої системи аудиту є її здатність виявляти
проблеми і забезпечувати розробку відповідних дій не тільки з метою
рішення проблеми, але і для систематичного попередження її повторення
в майбутньому. Аудит не можна вважити завершеним, якщо не були
виконані будь-які дії за його результатами.
Аудит якості і аналіз системи управління якістю є корисними
інструментами управління якістю, але якість не може бути досягнута
тільки за допомогою аудиту і аналізу. Аналіз системи і аудит схожі між
собою, однак аудити – це постійна діяльність, тоді як аналіз системи –
одноразове дослідження, що проводиться при зміні завдань, політики
підприємства тощо.
Проведення аудитів є суттєвою складовою будь-якої ефективної
системи менеджменту. Це забезпечує на регулярній основі гарантії того,
що системи адекватно працюють, вони є зрозумілими для персоналу
підприємства.
Проведення аудиту також забезпечує обернений зв’язок, який дає
можливість удосконалювати існуючу систему менеджменту.
Принципи проведення аудиту є результативним і надійним методом
підтримки політики керівництва. По суті аудит можна розглядати як
діяльність по збору інформації. Що б знайти корисну інформацію, аудитор
повинен проаналізувати адекватність і ефективність заходів з управління
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якістю, а також визначити або передбачити негативні наслідки цих заходів
(якщо вони можуть мати місце).
Аудит може бути ефективним тільки тоді, якщо він проводиться
кваліфікованим персоналом, коли аудитор не тільки розуміє як провести
аудит, але і яким чином можна досягти найкращих результатів від його
проведення. Найкращі результати досягаються шляхом комплексного і
систематичного підходу до аудиту, а також застосовуючи тактику
проведення відкритої дискусії за предметом обговорення. Непрофесійно
проведений аудит може не тільки не дати бажаних наслідків, але й
несприятливо вплинути на взаємовідносини всередині організації.
Висновки. Аудит якості є одним з ключових процесів в системі
менеджменту підприємства. За оцінками західних фахівців, якщо на
підприємстві такі процеси, як відповідальність керівництва, корегуючи та
попереджаючі дії, внутрішні аудити, аналіз даних, постійне поліпшення
налагоджені і впроваджені у відповідності з вимогами міжнародних
стандартів, то і всі інші процеси системи менеджменту якості будуть не
тільки працювати, але й постійно удосконалюватися.
Аудит якості дає можливість виявляти поверхневі та глибинні
причини невідповідностей, узагальнити проблему, довести її до вищого
керівництва.
Відношення до аудитів різне, в залежності від типів людей. Але в
одному солідарні всі: він мобілізує, підтягує, дає імпульс до поліпшення.
Розуміння сутності корегуючи заходів приходить саме на основі аналізу
результатів аудиту. Аудит покликаний сьогодні бути не диктатором, а
мотиватором поліпшення.
1. Бейбесова Р.С. Аудит качества. / Р.С.Бейбесова. – Ульяновск: Ульяновский технический
університет, 2006.
2. Пономарев С.В., Мищенко С.В., Трофимов А.В., Самородов В.А. Управление качеством
продукціи: аудит в системе менджмента качества / С.В.Пономарев, С.В.Мищенко,
А.В.Трофимов, В.А.Самородов. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006.
3. Фомічов С.К., Старостіна А.О., Скрябіна Н.І. Основи управління якістю / С.К.Фомічов,
А.О.Старостіна, Н.І.Скрябіна. – К.: МАУП, 2000.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ
Визначено основні проблемні питання обліку операцій з облігаціями,
запропоновано методику відображення в обліку довгострокових облігацій, переведених до
складу поточних.
Ключові слова: облігації, премія, дисконт, фінансовий актив, емітент.

Kotenko L., Nesterenko O.
IMPROVEMENT BONDS OF ACCOUNTING
Certainly basic problems questions of account of operations with bonds, the method of
reflection is offered in the account of the long-term bonds translated in the complement of current.
Key words: bonds, bonus, discount, financial asset issuer.

Котенко Л.М., Нестеренко О.О.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ОБЛИГАЦИЙ
Определены основные проблемные вопросы учета операций с облигациями,
предложена методика отображения в учете долгосрочных облигаций, переведенных в
состав текущих.
Ключевые слова: облигации, премия, дисконт, финансовый актив, эмитент.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Наявність
дефіциту інвестиційних ресурсів спонукає підприємства активніше
використовувати інструменти фондового ринку. Вибір оптимальних форм
позикового капіталу має велике значення для досягнення ефективного
фінансового управління підприємством.
Одним з надійних та результативних джерел вкладень заощаджень
населення та підприємницьких структур є облігації підприємств. У 2011 р.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)
зареєструвала 209 випусків облігацій підприємств на суму 35,70 млрд грн,
що на 26,21 млрд грн більше, ніж у 2010 р. (табл. 1) [1]. Це є найбільшим
Котенко Л.М., Нестеренко О.О.
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значенням показника з 2001 року і пов’язано з виходом на ринок великих
банків-емітентів.
Таблиця 1
Обсяг та кількість випусків облігацій підприємств в 2011 р.
Місяць
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Всього

Обсяг випуску облігацій підприємств, млн грн
Підприємства та
Загальний
Банки
страхові компанії
обсяг випусків
934,54
1700,00
2634,54
1121,81
2700,00
3821,81
318,00
100,00
418,00
6029,39
700,00
6729,39
490,16
2000,00
2490,16
387,09
100,00
487,09
681,00
1100,00
1881,00
3010,00
200,00
3210,00
775,00
2500,00
3275,00
4772,88
1800,00
6572,88
1659,98
993,50
2653,49
1623,58
0
1623,58
21703,42
13893,50
35696,92

Кількість
випусків
19
22
6
17
10
6
19
25
14
26
21
24
209

В той же час недостатність розробок з проблеми обліку облігацій як
теоретичного, так i практичного характеру, перешкоджає формуванню
повної і достовірної інформації для цілей оцінки інвестиційних ризиків,
викликає певні труднощі при їх відображенні на рахунках бухгалтерського
обліку та знижує зацікавленість підприємств в цьому джерелі залучення
інвестицій.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. З розвитком фондового ринку в Україні в науковій літературі
з’явилося багато праць, присвячених питанням обліку облігацій та його
удосконаленню. Зокрема це праці таких вчених як Ю.Арапін, І.Бойко,
М.Бондар, В.Міняйло, С.Мошенський, В.Пантелеєв, А.Пташник,
С.Рудейчук, І.Сазонець, Б.Сердюк та ін. Не дивлячись на велику кількість
і різноманіття наукових робіт з цього напряму, бракує системних
досліджень, присвячених питанням бухгалтерського обліку короткострокових облігацій та відображення процесу переведення зобов’язань з
довгострокових до короткострокових (коли до кінця погашення
зобов’язань за облігаціями залишається менше року), що перешкоджає
створенню єдиної обліково-аналітичної інформаційної системи на
підприємствах, адекватної вимогам ринку і потребам управлінського
персоналу підприємства-емітента.
160

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

Цілі статті. Метою даної статті є розробка рекомендацій, щодо
відображення в обліку різних видів зобов’язань за облігаціями.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Корпоративні
облігації (або облігації підприємств) – це борговий цінний папір, що
засвідчує відносини позики та зобов’язання підприємства перед
кредиторами щодо виплати в зазначені строки суми боргу з урахуванням
відсотків за отриманими позичками [2, с. 164]. Облігації – зручний спосіб
залучення коштів у позику, а також альтернатива банківському
кредитуванню. Основними перевагами облігацій перед кредитами є
наступні: облігації дешевші за кредити (для більшості підприємств
вартість облігаційної позики буде менша за відсотки по кредиту, під час
інших рівних умов, на 1–2%, в залежності від умов позики); досить
великий строк позики (до 3 років); випускаючи облігації, підприємство
проводить PR-акцію, піднімаючи свій імідж в очах споживачів і
постачальників; формується публічна кредитна історія, яка є важливим
фактором розвитку в сучасній економіці; облігації дають можливість
оперативно регулювати обсяг випуску і вартість обслуговування боргу, на
що часто існують обмеження в звичайних кредитно-грошових відносинах
тощо.
У бухгалтерському обліку зобов’язання за облігаціями є фінансовим
інструментом, який обліковується згідно з П(С)БО 13 «Фінансові
інструменти». В рамках облігаційної позики фінансовий актив визнається
у інвестора, який придбає облігації, а у емітента облігацій визнається
фінансове зобов’язання. Первісно фінансові зобов’язання, зумовлені
випуском облігацій, оцінюють і відображають в бухгалтерському обліку
за їх фактичною собівартістю, що складається зі справедливої вартості
активів, зобов’язань чи інструментів власного капіталу, наданих чи
отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, і витрат, які
безпосередньо пов’язані з придбанням чи вибуттям фінансового
інструменту (сплата послуг андерайтера, депозитарію, інші витрати,
безпосередньо пов’язані з емісією облігацій). На кожну наступну дату
балансу фінансові інструменти оцінюють за амортизованою собівартістю.
При цьому в П(С)БО 13 не наведено класифікацію фінансових
зобов’язань, тому метод
амортизованої
собівартості
можна
використовувати для обліку як довгострокових, так i короткострокових
облігацій. Суть цього методу полягає у тому, що доходи у вигляді премії
(витрати у вигляді дисконту) під час розміщення облігацій повинні
визнаватися не в момент їх розміщення, а включатися до доходу (витрат)
частинами аж до моменту погашення облігацій. При цьому витрати,
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пов’язані з випуском i розміщенням облігацій зменшують загальну суму
надходжень емітенту від емісії облігацій, тобто повинні теж розглядатися
як дисконт. Таким чином, при застосуванні методу амортизованої
собівартості у емітента відбувається розподіл відповідних доходів (премії)
чи витрат (дисконту) на протязі всього терміну обігу облігацій, що
відповідає принципу нарахування i відповідності доходів та витрат.
У П(С)БО 13 не прописаний метод оцінки за амортизованою
собівартістю, тому можна скористатися методом ефективної ставки
відсотка, який власник облігації застосовує для амортизації дисконту або
премії згідно з нормами П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». За рахунок
округлень розмір ефективної ставки відсотка буде приблизним, бо
використання формули для її розрахунку дає істотні похибки. Для
точнішого розрахунку можна скористатися прикладною офісною
програмою Microsoft Excel, функція ВСД (внутрішня ставка доходності).
Якщо розмір відсоткової ставки наперед не відомий (змінюється залежно
від визначених чинників – рівня інфляції, коливання валютного курсу), то
для визначення амортизованої собівартості зобов’язань за облігаціями
можна застосовувати метод рівномірної амортизації премії чи дисконту.
Для правильного відображення в бухгалтерському обліку емітента
фінансових зобов’язань за облігаціями має значення термін їх обігу. Згідно
з нормами П(С)БО 11 всі зобов’язання поділяють на довгострокові та
короткострокові. Зазначена вимога викликає певні труднощі відображення
зобов’язань за облігаціями практичного характеру, бо діючим Планом
рахунків бухгалтерського обліку не передбачено окремого рахунку для
обліку короткострокових облігацій.
Орлов І.Г. пропонує вести облік операцій з короткостроковими
облігаціями на рахунку 62 «Короткострокові векселі видані», назву якого
змінити на «Короткострокові векселі видані та облігації випущені». До
рахунку 62 автор рекомендує відкрити субрахунок 623 «Зобов’язання за
короткостроковими облігаціями» [3]. На нашу думку, це викличе
плутанину в обліку підприємств, які випускають одночасно i векселі i
облігації.
Більшість авторів [4; 5, с. 667; 6, с. 94] для відображення
короткострокових облігацій пропонують використовувати субрахунок 685
«Розрахунки з іншими кредиторами».
На наш погляд, в даному випадку можна скористатися правом
відкриття субрахунків до синтетичних рахунків, передбачених
Інструкцією до застосування плану рахунків, і відкрити окремі субрахунки
до рахунку 60 «Короткострокові позики», зокрема, 607 «Короткострокові
зобов’язання за облігаціями», 608 «Премія за випущеними
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короткостроковими облігаціями» та 609 «Дисконт за випущеними
короткостроковими облігаціями».
Частина або й уся сума довгострокового зобов’язання, яку треба
сплатити протягом дванадцяти місяців з дати балансу, повинна бути
перекваліфікована у поточне зобов’язання. За таких обставин зобов’язання
за облігаціями слід списати з субрахунків 521, 522 чи 523 на відповідні
субрахунки рахунка 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями».
При переведенні зобов’язань за облігаціями з довгострокових до
короткострокових в літературі запропоновано використовувати тільки
субрахунок 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями в національній валюті» [7, с. 149; 8, с. 185]. Проте за цього
підходу амортизація премії (дисконту) відображається до кінця строку
погашення облігацій на субрахунках 522 або 523 рахунка 52
«Довгострокові зобов’язання за облігаціями». На нашу думку, для обліку
довгострокових зобов’язань, які переведені до складу поточної
заборгованості, доцільно відкрити субрахунки 612 «Премія за
довгостроковими облігаціями, переведеними до складу поточних» та 613
«Дисконт за довгостроковими облігаціями, переведеними до складу
поточних». Код діючого субрахунку 612 «Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті» змінити на код 614
під тією ж назвою.
Розглянемо на умовному прикладі порядок відображення в
бухгалтерському обліку зобов’язань за довгостроковими облігаційними
позиками, переведеними до складу поточних.
Приклад. Підприємство в січні 2010 р. випустило відсоткові
облігації номінальною вартістю 3 000 000 грн та терміном обігу 2 роки.
Згідно з умовами випуску відсотки нараховуються i виплачуються в кінці
кожного півріччя в розмірі 6% від номінальної вартості.
За розміщені облігації підприємство отримало 3 300000 грн
Витрати, пов’язані з випуском та розміщенням облігацій (сплата послуг
андерайтера, депозитарію, інші витрати, безпосередньо пов’язані з емісією
облігацій), склали 45000 грн
Розрахунок амортизації премії за облігаціями наведено в табл. 2.
Оскільки облігації розміщені та продані за вартістю, яка перевищує
номінальну, у підприємства виникає премія. Витрати, пов’язані з
випуском i розміщенням облігацій зменшують загальну суму премії:
3 300 000 – 3 000 000 – 45000 = 255000 (грн).
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Таблиця 2
Розрахунок амортизації премії за облігаціями*
Дата
04.01.2010
30.06.2010
31.12.2010
30.06.2011
31.12.2011

Номінальна
сума
відсотка, грн.
―
180000
180000
180000
180000

Сума
Сума
відсотка за
амортизації
ефективною
премії, грн.
ставкою, грн.
―
120435
118231
115946
113576

―
59565
61769
64054
66424

Амортизована
собівартість
фінансового
зобов’язання за
облігаціями, грн.
3255000
3195435
3133666
3069612
3003188*

* Станом на 31.12.2011 р. амортизована собівартість фінансового
зобов’язання за облігаціями повинна дорівнювати їх номінальній вартості.
В зв’язку з округленням результату розрахунку ефективної ставки
відсотка в нашому прикладі ці показники мають розбіжність на 3188 грн
(або 0,1%), які будуть списані до складу доходів в загальному порядку.
Таким чином, премія, яку необхідно амортизувати, склала 255000
грн Розрахуємо ефективну ставку відсотка за формулою, наведеною в
П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»:
ЕСВ = [3 000 000 × 0,06 – 255000 : 4]:
[(3 255 000 + 3 000 000) : 2] × 100% ≈ 3,7%.
Ефективна ставка відсотка, розрахована за допомогою офісної
програми Microsoft Excel, функція ВСД (внутрішня ставка доходності)
також склала 3,7% (рис. 1).

Рис. 1. Розрахунок ефективної ставки відсотка в середовищі
Microsoft Excel
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В обліку емітента операції з випуску облігацій та амортизація премії
будуть відображені записами, наведеними в табл. 3.
Таблиця 3
Відображення в обліку операцій, пов’язаних з випуском облігацій
Дата

04.01.2010

30.06.2010
31.12.2010

31.12.2010
30.06.2011
31.12.2011

Зміст операції
Відображено витрати, пов’язані з
випуском i розміщенням облігацій
Розміщені (продані) облігації
Відображено суму
неамортизованої премії
Нараховані відсотки
Відображено амо-ртизацію премії
Нараховані відсотки
Відображено амо-ртизацію премії
Зобов’язання за облігаціями
переведено до складу поточних
Суму неамортизованої премії
переведено до складу поточної
(255000–59565–61769) або
(3133666–3000000)
Нараховані відсотки
Відображено амортизацію премії
Нараховані відсотки
Відображено амортизацію премії

31.12.2011 Погашено облігації

Бухгалтерський
облік
Дт
Кт

Сума,
грн.

521

631, 642

45000

311

521

3300000

521

522

255000

952
522
952
522

684
733
684
733

180000
59565
180000
61769

521

611

3000000

522

612

133666

952
612
952
612
612
611

684
733
684
733
733
311

180000
64054
180000
66424
3188
3000000

Якщо на кінець останнього періоду нарахування амортизації премії
за розрахунком амортизована собівартість фінансових зобов’язань за
облігаціями становила б меншу суму ніж номінальна вартість, списанню
підлягає залишок суми премії по субрахунку 612, визначений сальдовим
методом.
У разі розміщення облігацій з дисконтом неамортизована сума
дисконту на дату переведення до складу поточних визначається як різниця
між амортизованою собівартістю на дату такого переведення і вартістю за
номіналом, що в обліку відобразиться записом: Дт 613 Кт 523. В
подальшому нарахування амортизації дисконту здійснюється записом: Дт
952 Кт 613. В більшості випадків сума амортизації дисконту для списання
на кінець останнього періоду визначається сальдовим методом.
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Податкові наслідки операцій з облігаціями регламентуються п.153.4
Податкового кодексу. Так, не включаються в дохід і не підлягають
оподаткуванню кошти, залучені платником податку у зв’язку з
розміщенням або наступним продажем боргових цінних паперів (до них
відносяться облігації та векселя). При цьому не включаються до витрат
кошти, надані платником податку у зв’язку з погашенням (викупом)
облігацій. Це правило не стосується випадків розміщення облігацій з
премією (дисконтом). У емітента на суму премії в податковому періоді,
протягом якого відбулося погашення/викуп облігацій, розміщених з
премією, виникає прибуток, сума якого відноситься до складу його інших
доходів і відображається в додатку ІД декларації про податок на прибуток.
При розміщенні облігацій з дисконтом виникає збиток, який відноситься
до складу інших витрат (додаток ІВ декларації про податок на прибуток).
Емітент може здійснювати викуп облігацій власної емісії. При
викупі облігацій він не показує по ним витрати, а при подальшому
продажі у нього немає доходів. Відповідно до пп. 153.4.3 ПКУ за такими
операціями до складу доходів/витрат відноситься лише сума прибутку/
збитку в періоді погашення (викупу) облігацій.
Висновки. Використання запропонованої методики обліку
облігацій дозволяє уникнути перекручування обліково-інформаційних
ресурсів, підвищити аналітичність даних для визначення їх впливу на
ефективність управління позиковим капіталом. При цьому, зобов’язання
емітента не вичерпуються після погашення облігацій. Емітент повинен
надати до територіального органу НКЦПФР Звіт про результати
погашення облігацій протягом 15 календарних днів після завершення
обумовленого ним строку погашення облігацій [10]. В діючій редакції
Податкового кодексу правила щодо операцій з борговими цінними
паперами стали більш зрозумілими і логічними.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний стан та
розвиток країни неможливий без сталого функціонування різних сегментів
фінансового ринку. Дуже суттєву роль відіграє у цьому розвитку
фондовий ринок. Це пов’язано з тим, що він є потенційним джерелом
значної кількості фінансових ресурсів. Однак, виникаючі проблеми у
функціонуванні фондового ринку поширюються й на інші сектори
ринкової економіки. Тому важливим питанням є аналіз індикаторів
фондового ринку.
На сьогоднішній день фондовий ринок характеризується
недостатньою розвиненістю, має слабку законодавчу базу, низький рівень
ліквідності цінних паперів, недостатню технічну оснащеність та
інформованість громадян про фондовий ринок і його інструменти.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Враховуючи важливість фондового ринку для економічного
розвитку, питанням його функціонування завжди приділялась увага. У
країнах Заходу проблемами розвитку фондового ринку займаються
економісти Дж.О. Брайен., Р. Барр, Б. Бойд та ін. С. Москвін, І. Шкодіна,
Е. Найман, Ю. Звягільський й ін. висвітлили тенденції розвитку
вітчизняного ринку цінних паперів і проаналізували його стан.
Цілі статті. Метою статті є аналіз сучасного стану фондового
ринку, а саме динаміки зміни індексу UX, яка відбувається останнім
часом.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Багатозначність
напрямків залучення фінансових ресурсів за допомогою інструментів
фондового ринку визначають можливість застосування різних фондових
індексів з метою відстеження розвитку фондового ринку та його
ефективності.
Основним індикатором українського фондового ринку є індекс UX,
що розраховується «Українською біржею». За минулий рік він знизився на
42% – до 1458,87 індексного пункту. На початку серпня за декілька днів
індекс UX знизився відразу на 16% (рис. 1) [1]. Відзначимо: незадовго до
цього на 5% знизились індекси на фондових ринках розвинених країн, що
було обумовлене зниженням агентством Standart&Poor’s кредитного
рейтингу США з AAA до Aa+ із збереженням прогнозу «негативний».
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Дата
Рис. 1. Динаміка зміни індексу UX
На рис. 1 спостерігаємо спад індексу у продовж значного проміжку
часу. Причини спаду носять макроекономічний характер. А саме: значний
вплив на зміну зробили катастрофа у Японії, негативна статистика США,
проблеми економіки Греції. Падіння вартості акцій українських компаній
в ціні також залежить від зниження активності в літній сезон.
Основною причиною падіння цін на світових ринках стала
упевненість інвесторів в тому, що після зниження рейтингу ситуація в
економіці США, не дивлячись на проведені реформи, не покращується.
Ще одна причина зниження індексів фондових бірж – боргові проблеми
Єврозони.
Від фінансової кризи найсильніше постраждав банківський сектор
(таб. 1) [2].
Таблиця 1
Зміна цін на акції найбільш ліквідних емітентів за 2011 р.
Галузь

Емітент

1

2
Укрсоцбанк
Райффайзен Банк Аваль

Зміна за період з
05.01.11 р.
по 30.12.11 р.
3
-71
-67

Єнакіївський металургійний завод
Авдієвський коксохімічний завод
Азовсталь
Стирол

-63
-59
-54
-54

Фінанси
Коксохімія та
металургія
Хімія
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Продовж. табл. 1
1
Енергетика
Фондовий індекс

2
Донбасенерго
Днепроенерго
Західенерго
Індекс UX

3
-61
-51
-51
-41

Вартість акцій Укрсоцбанку на «Українській біржі» за минулий рік
зменшилася на 71%, «Райффайзен Банк Аваль» – на 67%. Акції
вітчизняних банків оцінюються зараз істотно нижче за їх балансову
вартість.
Одна з причин падіння цін на акції компаній коксохімічної та
металургійної галузей – зниження вартості металургійної продукції у
вересні-грудні минулого року.
З метою реалізації фондовим ринком завдань щодо залучення
інвестиційних ресурсів та забезпечення сталого економічного розвитку
необхідно усунути ряд перешкод, які заважають подальшому розвитку
фондового ринку та якісному виконанню покладених на нього функцій.
До основних перешкод можна віднести наступні [3]:
- слабкий захист прав акціонерів;
- недотримання норм законодавства, які визначають порядок
розміщення акцій, порушення інтересів інвесторів під час проведення
додаткової емісії;
- несвоєчасне та неповне висвітлення інформації про діяльність
емітентів;
- низькі темпи приведення нормативної бази, що врегульовує
відносини у фінансовій сфері до вимог міжнародних стандартів.
Також невід’ємною частиною фондового ринку є державна
політика. Можна виділити два напрямки, які потребують вирішення в
процесі формування державної політики на ринку цінних паперів:
- проведення масової приватизації під гаслом майбутнього
підвищення вартості акцій приватизованих підприємств допускають
здійснення державних заходів з виведення нових акціонерних товариств
на фондовий ринок;
- світова практика показує, що навіть високорозвинені країни, де
фондовий ринок не балансує валютний ринок і банківську систему,
періодично потрапляють в ситуацію фінансової кризи.
Висновки. Таким чином, фондовий ринок України є важливим
елементом ефективно функціонуючої ринкової економіки. Його
ключовим завданням є залучення інвестицій, які визначають можливості
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довготермінового економічного розвитку. Існує низка проблем
(недосконалість законодавчої бази у сфері регулювання фондового ринку,
асиметричність інформації, низька ліквідність і капіталізація), які виникли
в процесі поступового розвитку та становлення конкурентоспроможного
фондового ринку. Вони вимагають негайного вирішення задля
ефективності економіки України.
Слід відзначити, що окрім фінансових результатів на вартість акцій
компаній має вплив ситуація на міжнародних фінансових ринках. Останні
півроку вона була неоднозначною. Чинниками впливу стали боргові
проблеми Європи і уповільнення економічного зростання розвинених
економік, зокрема США. При цьому українські індекси часто на 100%
повторюють рух західних фондових індексів. Проте на сьогоднішній день
акції ще досить дорогі, щоб їх купувати. Деякі з них оцінюються ринком
справедливо, деякі переоцінені. Основна причина – значне подорожчання
ЦБ за останні два з половиною роки.
1. Индекс UX. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ux.ua.
2. Уляницкая А.Ю. Отдам даром / А.Ю. Уляницкая // Бизнес. – 2012. – №5. – 30.01.2012. –
С. 35–38.
3. Поворозник В.О. Фондовий ринок України на сучасному етапі: проблеми та шляхи їх
вирішення / В.О. Поворозник // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua.
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В статті висвітлено основні поняття бюджетування, його елементи, етапи
формування на підприємстві. Сформована організаційно-фінансова модель бюджетування
та визначені його переваги.
Ключові слова: бюджетування, управління, модель, планування.
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FINANCIAL MANAGEMENT NOW
The article reflected the basic concepts of budgeting, its elements, stages of formation of
the company. Formed the organizational and financial budgeting model and identify its benefits.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье отражено основные понятия бюджетирования, его элементы, этапы
формирования на предприятии. Сформирована организационни-финансовая модель
бюджетирования и определены его преимущества.
Ключевые слова: бюджетирование, управление, модель, планирование.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Структурна
перебудова економіки держави та прискорення темпів її зростання
значною мірою залежать від досконалості системи управління
фінансовими ресурсами на мікроекономічному рівні. Ефективна
діяльність суб`єктів господарювання за ринкових умов, передбачає перш
за все наявність досконалої інформаційної бази як основи прийняття
управлінських рішень. За сучасних умов, інформаційна база фінансового
менеджменту на вітчизняних підприємствах, не є досконалою саме
внаслідок того що: по-перше, в основі інформаційного забезпечення
покладено дані бухгалтерського обліку з орієнтацією переважно на
користувачів інформації, які не впливають на управлінські рішення; подруге, переважно при представленні поточної та оперативної інформації
управлінському персоналу відсутня її формалізація й систематизація; потретє, невикористання планування, зокрема фінансового є значною
перешкодою щодо побудови ефективної діяльності підприємства на
перспективу.
За умов ринкової економіки, якій притаманні самостійність
суб`єктів господарювання, власна відповідальність за результати
фінансово-господарської діяльності, виникає об`єктивна потреба
постійного контролю, аналізу, коригування й прогнозування змін
фінансового стану та оцінки фінансових можливостей підприємства на
майбутнє, що реалізується з допомогою інструментів фінансового
менеджменту й, зокрема, бюджетування. Система управління
підприємством повинна вдосконалюватись з врахуванням накопиченого
світового досвіду, новітніх теоретичних й практичних досягнень у сфері
менеджменту. В якості одного з ефективних напрямків удосконалення
системи управління на мікрорівні для вітчизняних підприємств
пропонується
використання
бюджетування,
яке
позитивно
зарекомендувало себе в країнах з розвинутою ринковою економікою.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у розробку теоретичних й методологічних
основ бюджетування внесли такі зарубіжні вчені як Діккі Террі, Друрі К.,
Кінг Альфред М., Майєр Е., Райан Б., Фалуді А., Фостер Дж., Хан Д.,
Хорнгрен Ч.Т., Шим Джей К., й інші. Але використовувати західні
концепції без їх адаптації до вітчизняних умов господарювання є
недоцільним у зв`язку з наявністю ряду суттєвих національних
особливостей менеджменту, системи обліку й звітності, рівня
інформаційного забезпечення.
У вітчизняній та російській економічній літературі достатньою
мірою розроблені питання методики розрахунку і аналізу фінансових
показників оцінки результатів діяльності підприємств. Так, цим питанням
присвячені праці Балабанова І.Т., Білолипецького В.Г., Власова В.М.,
Данилочкіної Н.Г., Кармінського А.М., Карпової Т.П., Ковальова В.В.,
Новіченко П.П., Олексієвої М.М., Стоянової О.С., Теплової Т.В.,
Шеремета А.Д. та інших.
Цілі статті. Метою дослідження є уточнення і розвиток
теоретичних положень, розробка методичних та організаційних
рекомендацій щодо використання бюджетування, а також розробка
механізму покращення системи управління фінансовими ресурсами під
час впровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Досліджується
проблема необхідності застосування на сучасних підприємствах системи
бюджетування як інструменту управління розвитком роботи
підприємства.
Найбільш об’єктивну оцінку підприємницької діяльності,
можливість своєчасного виявлення «слабких» місць, забезпечення
адаптації підприємства до зовнішніх змін, нівелювання несприятливого
впливу факторів зовнішнього середовища, а також здатність гнучко
реагувати ці зміни дає бюджетування. Процес бюджетування базується на
загальній концепції розвитку підприємства, більш детально розробляє
економічний і фінансовий аспект стратегії і являє собою єдину систему
взаємопов’язаних технічних, організаційних і економічних змін на
визначений період часу [4]. На жаль, для керівників вітчизняних
підприємств процес бюджетування на рівні підприємства залишається не
зовсім зрозумілим. Спостерігається повна відсутність взаємозв’язку цілей
довго-, середньо- та короткострокового періодів або часткове їх
відображення у деяких бізнес-планах.
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За відсутності налагоджених процедур і визначеної послідовності
операцій планування складається ситуація, за якої внаслідок розрізнених,
нескоординованих дій підрозділів підприємства при плануванні своєї
діяльності не забезпечується достовірність та оперативність подачі
інформації керівництву, своєчасне складання зведеного бюджету по
підрозділах та видах діяльності, центрах відповідальності. Виходячи з
цього, набуває значущості проблема бюджетного планування
підприємств. Бюджетування – це процес колективний, який дає змогу
погодити діяльність підрозділів усередині підприємства і підпорядкувати
її загальній стратегічній меті. Завдання бюджетного планування полягає в
обґрунтуванні та розширенні річного плану господарської діяльності
підприємства з метою усунення непередбачуваних змін, які виникають в
процесі його діяльності, визначенні координації дій між окремими його
ланками для уникнення прийняття неузгоджених рішень, підвищенні
ефективності управлінського контролю щодо виключення неефективних
чинників, а також, оцінки вкладеної праці, дій та прийнятих рішень
керівництвом підприємства [5].
Сутність бюджетування полягає у плануванні діяльності
підприємства відповідно до встановлених цілей, яке втілюється в
конкретних показниках бюджетів, спрямованих на виконання конкретних
завдань [2].
Першим етапом постановки бюджетування є усвідомлення
керівництвом необхідності комплексного планування діяльності
підприємства. Можна назвати три основні причини для ухвалення такого
рішення: бажання і потреба упорядкувати роботу в цілому і фінансові
потоки підприємства зокрема; прагнення побачити, до яких наслідків в
майбутньому приведуть ті або інші дії і передбачувані зміни у
функціонуванні підприємства; забезпечення умов досягнення поставленої
мети за допомогою розробки плану, направленого на таке досягнення, і
розділення відповідальності за його виконання. Остання причина за суттю
найбільш значуща, і її наявність змушує до найбільш послідовної і
комплексної організації бюджетування.
В процесі бюджетування можуть використовуватися різні
алгоритми розробки приватних і зведеного бюджетів, що визначається
перш за все виробничими і організаційними особливостями підприємства.
У сукупності ці алгоритми формують організаційно-фінансову модель
бюджетування, а правильніше – вибрана модель розпадається на окремі
розрахункові алгоритми. Модель повинна визначати перелік показників,
методи їх розрахунку, черговість розрахунку, характер їх взаємозв’язку.
В цілому укрупнена організаційно-фінансова модель бюджетування
включає:
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- центри відповідальності, в розрізі яких передбачається формувати
бюджет;
- номенклатуру продукції, яка плануватиметься при розробці
бюджетів продажів і виробництва;
- номенклатуру витрат за різними ознаками групування, перш за все
перелік витрат, котрі відносяться до змінних і постійних, прямих і
непрямих, виробничих і накладних і т.д.;
- формат бюджетування, під яким розуміються терміни
бюджетування і функціональний склад бюджетів, яким припускає
оперувати підприємство;
- перелік планованих ресурсів. Він залежить від бажаного ступеня
детальності планування;
- елементи фонду оплати праці;
- планування чисельності тих, що працюють і їх середньої
заробітної плати по окремих категоріях тих, що працюють;
- планування постачань для окремих споживачів або їх груп для
планування продажів і грошових надходжень;
- планування закупівлі сировини, матеріалів, що комплектують в
розрізі окремих складів (у ряді випадків);
- систему внутрішніх постачань продукції. Знання її важливе для
визначення показників внутрішнього і чистого обігу продукції.
В процесі планування необхідно врахувати велике число показників,
а головне, їх взаємозв’язок. Практично будь-яка зміна окремо взятого
показника по ланцюжку взаємозалежностей відбивається зміною інших
показників. Ручна розробка багатоваріантного бюджету практично
неможлива. Важливим моментом є автоматизація аналізу виконання
бюджету, зокрема інтеграція програмного продукту для бюджетування з
програмою для бухгалтерського обліку.
Найцінніше, що дає підприємству бюджетування, – це координація
всіх сторін діяльності, зусиль усіх підрозділів на досягнення кінцевого
результату і, як наслідок, підвищення ефективності та фінансової
стійкості.
Планування забезпечує координацію діяльності різних підрозділів
підприємства, та дозволяє оцінювати їх внесок у досягнення загальної
мети. Оперативний фінансовий план витрат коштів на реалізацію окремих
фінансових операцій чи інвестиційних проектів називають бюджетом.
Розробляння бюджетів (бюджетування) передбачає розв’язання
таких завдань: визначення обсягу і складу витрат і забезпечення покриття
цих витрат і фінансовими ресурсами з різних джерел. Бюджети можна
розробляти як у грошових, так і в натуральних показниках. Час, на який
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розробляють бюджет, називають бюджетним періодом. Зазвичай,
бюджетним періодом є календарний рік, у межах якого виділяють коротші
періоди: квартали, місяці, декади, тижні. Є випадки, коли складання
бюджетів передбачене законодавством чи умовою контрактів (наприклад,
установи, що їх фінансують з державного бюджету або з коштів
спеціальних фондів, повинні складати бюджети використання виділених
коштів).
Бюджети – це плани майбутніх операцій, виражені у кількісних
(здебільшого грошовому) вимірниках. Це засіб здійснення контролю, для
чого фактичні дані порівнюють із запланованими.
Бюджети містять інформацію, необхідну для прийняття
управлінських рішень з метою підвищення ефективності діяльності
підприємства, оцінки діяльності менеджерів усіх рівнів, забезпечення
ефективного використання фінансових, трудових, матеріальних та інших
ресурсів [3].
Підприємство самостійно обирає форму бюджету, але формується
він на основі певної процедури, яка визначає процес бюджетування.
Бюджетне планування на підприємстві складається з трьох етапів:
1) підготовка до планування;
2) планування – розроблення бюджетів;
3) контроль за виконанням бюджетів.
В залежності від періоду, на який складаються бюджети, вони
бувають: річними, піврічними, квартальними, місячними, тижневими і
денними. Значно рідше трапляються бюджети, складені на значно довший
період часу.
Оскільки основним змістом процесу бюджетування є координація
всіх сторін діяльності підприємства з метою забезпечення виконання його
стратегічного плану, то одержані фактичні результати потрібно
періодично порівнювати із запланованими і складати звіт за результатами
порівняння для визначення управлінської позиції щодо бюджету, а також
з’ясувати причини відхилень.
Фінансовий менеджмент з означених позицій обов’язково повинен
передбачити як песимістичний, так і оптимістичний варіанти зведених
бюджетів (поєднання операційного і фінансового бюджетів), щоб при
необхідності мати змогу їх використати, не ставлячи під загрозу весь
процес бюджетування.
Висновки. Підводячи підсумки, слід зазначити, що динамічно
змінні зовнішні умови зумовлюють необхідність постійного перегляду
тактичних і частково стратегічних цілей, балансування між стабільністю
та змінністю кінцевих результатів діяльності підприємства. З цією метою
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бажано забезпечувати стратегічну гнучкість або здатність підприємства до
формування превентивних управлінських заходів та швидко реагувати на
зовнішні зміни для отримання конкурентних переваг.
Впровадження процесу бюджетування на підприємствах дозволить:
- поліпшити фінансові результати на основі управління прибутком і
витратами, раціонально розподіляти і використовувати ресурси,
оптимізувати витрати по підприємству і впровадити оперативний
контроль за постійними і змінними витратами;
- поліпшити платоспроможність підприємства на основі
ефективного управління грошовими потоками;
- підвищити якість та оперативність прийняття управлінських
рішень;
- узгоджувати, координувати дії окремих підрозділів і відділів
підприємств, а також напрямків діяльності для досягнення поставлених
глобальних завдань.
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Krupa O.
KEY ASPECTS OF FOOD SECURITY IN UKRAINE
The author has considered the main aspects of formation of food safety in the state on the
basis of definition of a consumption level of the basic foodstuff by the population and elements in
their structure. Directions of an exit from food danger are defined.
Key words: food safety, a foodstuff, consumption.

Крупа О.Н.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ
Рассмотрено основные аспекты формирования продовольственной безопасности в
государстве на основании определения уровня потребления основных продуктов питания
населением и элементов в их составе. Определены направления выхода из
продовольственной опасности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продукты питания, потребление.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Продовольча
безпека виступає складовою економічної безпеки держави, передумовою її
економічної незалежності. В умовах сьогодення проблема продовольчої
безпеки не тільки не втратила свою актуальність, а набула суттєвого
розвитку. У зв’язку з наростаючою обмеженістю продовольства та
природних ресурсів, постійним підвищенням цін на продукти харчування
на світових ринках питання продовольчої безпеки набуло особливої
актуальності. В Україні зростання цін на продовольство відчувається дуже
гостро, оскільки значна частка доходів населення витрачається на основні
продукти харчування. Вітчизняна економіка може одержати шанс
скористатися конкурентними перевагами сприятливого для вирощування
більшості сільськогосподарських культур природно-кліматичного
потенціалу та з огляду на сільський уклад життя населення.
Відповідальність за формування продовольчої безпеки покладається на
державу і тому її забезпечення залежить від здійснення аграрної політики,
стабільного соціально-економічного і екологічного розвитку держави.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання продовольчої безпеки розглядаються у працях
П.Т. Саблука, Б.Й. Пасхавера, Р.І. Тринька, О.І. Гойчук, П.П. Руснака та
інших. Проте питання продовольчої безпеки не можна вважати
вичерпними, велика кількість її аспектів ще недостатньо висвітлені, а деякі
з них потребують постійного моніторингу та аналізу.
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Цілі статті. Мета статті полягає у дослідженні стану вітчизняної
продовольчої безпеки на основі визначення рівня забезпечення населення
продовольством, а також в обґрунтуванні шляхів подолання продовольчої
кризи.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Питання
становлення продовольчої безпеки є актуальним для України, адже в
результаті непродуманих реформ в аграрній сфері виробництво
сільськогосподарської продукції суттєво скоротилося. Частка України у
світовому виробництві зерна у 2010 р. становила 1,7%, картоплі – 6,0%,
овочів – 0,9%, м’яса – 0,7%.
В умовах трансформації економіки України і, зокрема
агропромислового комплексу, спостерігається тенденція до погіршення
рівня продовольчої безпеки. За дослідженнями світового банку, третина
громадян України (а це майже 16 мільйонів) перебуває за межею бідності.
Систематично знижується середньодушовий сукупний дохід сім’ї.
Суттєво погіршилась структура витрат населення. На продукти
харчування витрачається майже 80% сукупного доходу сім’ї, тоді як в
економічно розвинутих країнах – 10–12% [1, с. 7].
За даними Організації з питань продовольства і сільського
господарства ООН (FAO) за останнє десятиліття світові ціни на продовольчі продукти зросли майже удвічі. Зростання світових цін на
продовольство спостерігалося й у 2010 р. Якщо у грудні 2009 р. загальний
індекс цін на продовольчі продукти становив 172,4% (на цукор – 334,0%,
масла і жири – 169,3, зернові – 171,1, молоко – 215,6, м’ясо – 120,1%), то у
грудні 2010 р. він зріс до 214,7%, при цьому індекс цін на цукор становив
398,4%, масла і жири – 263,0, зернові – 237,6, молоко – 208,4%, м’ясо –
142,2%. «Фронтальне» зростання основних цінових індексів дало
експертам підстави говорити про загострення світової продовольчої кризи
та сформувати негативні для споживачів прогнози щодо подальшої
цінової динаміки на ринку агропродукції [2, с. 135].
Синхронне зростання вартості продовольства на світових ринках та
в Україні підштовхнуло до поновлення дискусій про спроможність нашої
країни до забезпечення насиченості внутрішнього ринку сільгосппродукції за рахунок використання власного аграрного потенціалу.
Україна має величезні природні багатства для ведення
сільськогосподарського виробництва і розв’язання не лише національної,
а й світової продовольчої проблеми, що виявлятиметься не лише у
нарощуванні обсягів аграрного виробництва, а й у пропонуванні
безпечних і корисних продовольчих продуктів, що забезпечуватимуть
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потреби та харчові переваги людей для активного й здорового життя, як
того вимагає саме поняття продовольчої безпеки.
Однак нині агропромислове виробництво нашої держави не здатне
забезпечити навіть власне населення всіма основними продуктами
харчування в межах раціональних норм споживання, не кажучи вже про
експортну складову. Проблемою доступності продовольчого споживання
пересічного українця є розбалансованість харчування, а саме надмірність
по окремих вуглеводомісних і нестача по всіх основних протеїновомісних
та вітамінних харчових продуктах [3, с. 122].
Аналіз споживання основних продуктів харчування населенням
України представлено в табл. 1.
У 2010 р. в Україні за більшістю основних видів продовольства
фактичне споживання знаходилося нижче раціональних норм (табл. 1).
Зокрема у 2010 р. українці споживали м’ясопродуктів на 37,3% менше від
раціональних норм, проте стовідсотково була виконана мінімальна норма
споживання м’яса. Таке вимушене вегетаріанство і суттєва втрата білків
пояснюється тим, що продукція тваринництва в декілька разів дорожча від
продукції рослинництва. Однак позитивною є тенденція до зростання
споживання м’ясопродуктів на 33% порівняно з 2005 р.
Таблиця 1
Споживання основних продуктів харчування
населенням України (на одну особу за рік ), кг [4]
Найменування
продуктів
М’ясо і м’ясопродукти
Молоко і молокопродукти
Яйця, шт.
Хлібні продукти
Картопля
Овочі і баштанні
Плоди, ягоди
Риба і рибні
продукти
Цукор
Олія

Норми
харчування
раціо- мінінальні мальні

2010 р. до, %
2005 р. 2010 р.

раціомінінальних мальних 2005 р.
норм
норм

83

52

39,1

52,0

62,7

100,0

133,0

380

341

225,6

206,4

54,3

60,5

91,5

290
101
124
161
90

231
94
96
105
68

238
123,5
135,6
120,2
37,1

290
111,3
128,9
143,5
48,0

100,0
110,2
104,0
89,1
53,3

125,5
118,4
134,3
136,7
70,6

121,8
90,1
95,1
119,4
129,4

20

12

14,4

14,5

72,5

120,8

100,7

38
13

32
8

38,1
13,5

37,1
14,8

97,6
113,8

115,9
185,0

97,4
109,6
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Катастрофічна ситуація склалася із споживанням молока і молочних
продуктів. У звітному році було спожито близько половини встановлених
норм споживання даного виду продукту, порівняно з базисним роком його
споживання зменшилося на 8,5%. Отже, споживання молока в нашій
державі знаходиться на межі критичного порогу.
Намітилися позитивні зрушення у споживанні овочів, плодів і ягід,
риби і рибних продуктів. Хоча достатність споживання цих продуктів ще
надто низька, проте вона переважає норми фізіологічного мінімуму і в
динаміці також має тенденцію до збільшення.
Хлібних продуктів, картоплі, яєць і олії українці споживають понад
норму. Споживання таких продуктів харчування як хлібопродукти і
картопля у динаміці дещо зменшилося, але воно ще досить переважає
мінімальні норми. Основною причиною скорочення обсягів споживання
продовольства є низькі доходи населення.
Раціон середньостатистичного українця відрізняється від раціону
мешканця розвинутих зарубіжних країн, в першу чергу, за рахунок
продуктів тваринництва – м’яса, молока, риби, овочів, фруктів, тоді як
українець забезпечує свої потреби у поживних речовинах за рахунок
дешевих хліба і картоплі [1, с. 73].
Україна втрачає свої позиції на світовому ринку, перетворюється в
імпортера продовольства. Зниження рівня продовольчого споживання у
кількісному і якісному вимірах є однією з причин зменшення природного
приросту населення і тривалості його життя [5].
Внаслідок непродуманого реформування аграрного сектору держава
неспроможна використовувати свої природні ресурси та величезний
виробничий, економічний і фінансовий потенціали в інтересах своїх
громадян. Скорочення грошових доходів призвело до розбалансування
внутрішнього ринку, до катастрофічного падіння споживчого попиту й
зубожіння основної маси населення.
У 1990 р. Україна наблизилася до розв’язання проблеми
забезпечення раціональних норм споживання продуктів за сімома із
десяти основних пунктів харчування. При цьому загальна середньодобова
калорійність раціону харчування населення у 1990 р. становила 3597 ккал,
що було близько до калорійності харчування і в розвинутих країнах світу
[6, с. 23].
За даними Державного комітету статистики України в розрахунку
на душу населення енергетична цінність добового раціону у 2010 р. по
країні становила 2933 ккал, що на 8,3% нижче фізіологічної норми
споживання (3200 ккал), у тому числі рослинного походження –
2124 ккал і тваринного – 809 ккал (табл. 2).
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Таблиця 2
Середньодобове споживання населенням України
основних мікро- та макроелементів
у складі продуктів харчування (у розрахунку на 1 особу) [4]
Показник
Калорійність, ккал
Протеїн, г
Жири, г
Кальцій, мг
Залізо, мг

2005 р.

2008 р.

2009 р.

2010р.

2916
79,7
89,7
927
20,5

2998
80,3
99,5
902
20,3

2946
78,8
99,7
902
20,2

2933
79,0
99,2
893
20,5

2010 р. до, %
2005 р. 2009 р.
100,6
99,6
99,1
100,3
110,6
99,5
96,3
99,0
100,0
101,5

Такі негативні наслідки в якості харчування населення мало через
кардинальне скорочення виробництва продукції тваринництва внаслідок
значного зменшення поголів’я продуктивної худоби. Споживання усіх
елементів у складі продовольства протягом 2005–2010 рр. було приблизно
однаковим і суттєвих змін не зазнало. На 10,6% збільшилося споживання
жирів, що можна пояснити підвищеним використанням в їжу олії.
Харчування людей має бути збалансованим, а їжа – багата на
вітаміни. Адже для більшості сімей, особливо малозабезпечених,
характерне одноманітне низькокалорійне харчування. Денну потребу
людини у вітамінах можна забезпечити із звичайних продуктів харчування
рослинного і тваринного походження. Вітамін В ми отримуємо з житнього
хліба, мінерали є в крупах, вітамін С – в цитрусових і картоплі.
В Україні створюється ситуація, коли відбувається хронічний підрив
продовольчої безпеки – країна не може виробляти достатню кількість
продовольства і не в змозі закупити його на зовнішньому ринку внаслідок
низького рівня своїх валютних ресурсів [6, с. 26].
Останніми роками Великого поширення набув термін «екологічно
чистий продукт». Адже неправильне використання різноманітних
агрохімікатів у вирощуванні і зберіганні продукції, застосування
застарілих технологій призводить до нагромадження в продуктах
пестицидів і важких металів. Це підтверджують часті харчові отруєння,
особливо серед населення з низьким рівнем доходів. Причиною є
неналежний контроль з боку державних служб якості, який необхідно
привести у відповідність з міжнародними вимогами. Адже висока якість
української продукції створює нашій державі позитивний міжнародний
імідж, дозволяє бути нарівні з іншими країнами.
Ситуація, що склалася на світових ринках продовольства , свідчить
про особливу зацікавленість споживачів у здоровому і повноцінному
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харчуванні. У багатьох країнах світу діє ринок збуту екологічно чистих
продуктів харчування, що сприяє розвитку біологічного (органічного)
землеробства.
Висновки. Таким чином, оцінивши сучасний стан продовольчої
безпеки, можна виокремити низку позитивних характеристик, а саме:
формування ринкової інфраструктури (система гуртових продовольчих
ринків і маркетингової інформації); зростання доходів населення;
підвищення самозабезпечення населення продуктами харчування
внаслідок розширення розмірів господарств населення та дачних ділянок.
Однак мають місце і негативні характеристики, зокрема: зниження
купівельної спроможності населення; недосконале державне регулювання
зовнішньої торгівлі продовольством; немає умов для стабільного
функціонування ринку продовольства; не створено умов для стабільного
зростання обсягів виробництва основних видів сільськогосподарської
продукції.
Для виходу із ситуації, що склалася, в Україні необхідно звести до
мінімуму відхилення фактичних обсягів споживання продуктів
харчування від нормативних, підвищити рівень платоспроможності
попиту з боку населення. Необхідно створити механізм адресної
продовольчої допомоги соціально незахищеним групам населення, як це
здійснила більшість розвинутих країн.
Досвід України за роки незалежності та країн з розвинутою
ринковою економікою переконливо підтвердив той факт, що держава не
повинна бути лише незалежним спостерігачем за розвитком ринкових
відносин, а активним їх учасником.
В нашій державі фактично відсутнє законодавче визначення
нормативно-правових параметрів продовольчого забезпечення населення.
Верховною Радою України 22 грудня 2011 р. було прийнято Закон
України «Про продовольчу безпеку України». Однак, у зв’язку з тим, що
він не вирішував питань забезпечення продовольчої безпеки держави,
містив положення декларативного характеру, його було відхилено.
Сьогодні в Україні варто розглядати два основні напрями
досягнення продовольчої безпеки. По-перше, необхідно забезпечувати
постачання продовольства в таких кількостях, які могли б забезпечити
здорове і повноцінне харчування населення. По-друге, треба зробити
наголос на досягненні самозабезпеченості продукцією сільського
господарства (зокрема продукцією, яку виробляють у господарствах
населення), а також на підтримці і захисті державою вітчизняних
товаровиробників, що автоматично коригує імпорт продукції.
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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ АУДИТУ ВИТРАТ
НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті обґрунтована необхідність застосовувати нові методі аудиту витрат на
соціально-орієнтовані заходи підприємства. Наведені основні напрями здійснення таких
витрат. Рекомендовано проведення аудиту витрат на соціальні потреби за спеціалізованими
обліковими субрахунками.
Ключові слова: аудит витрат, корпоративна соціальна відповідальність, соціальноорієнтовані витрати.

Kukoba V.
KEY ASPECTS OF AUDIT COSTS
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS
In article the necessity of application of new methods of audit of the social-oriented
expenses of enterprise is grounded in the article. Basic directions of realization of such expenses are
presented. The leadthrough of audit of expenses is recommended on social needs on the basis of the
specialized sub-accounts.
Key words: the audit of expenses, the corporate social responsibility, the socially-focused
expenses.
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Кукоба В.П.
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ АУДИТА ЗАТРАТ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье обоснована необходимость применения новых методов аудита социальноориентированных затрат предприятия. Представлены основные направления осуществления
таких затрат. Рекомендовано проведение аудита затрат на социальные нужды на основе
специализированных субсчетов.
Ключевые слова: аудит затрат, корпоративная социальная ответственность,
социально-ориентированные затраты.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Широка
приватизація державних підприємств України наприкінці ХХ ст.
спонукала до формування системи засобів і механізмів реалізації прав
учасників корпоративних утворень та захисту їхніх інтересів. На жаль,
попри формування ноpмативно-правoвої основи корпоративних
взаємовідносин, зміну oрганізаційно-управлінських структур всередині
корпорацій, застосування нових принципів корпоративного управління і
досі не стали нормою відповідальні взаємовідносини учасників
корпоративних підприємств. При цьому, на значній частині підприємств
менеджмент не звертає уваги на соціальні запити працівників цих
суб’єктів господарювання і населення регіону, де знаходиться дане
корпоративне утворення. На практиці це проявляється в обмеженні
інституційних можливостей реалізації прав акціонерів (насамперед,
міноритарних), формальності виконання більшості корпоративних
процедур, закритості операцій із здійснення соціально-орієнтованих дій.
Такий характер діяльності потребує кваліфікованого і своєчасного аудиту
витрат на забезпечення корпоративної соціальної відповідальності
підприємств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. На сьогодні на основі результатів досліджень А. Сміта [9],
Дж. Мілля [4], А. Берле і Г. Мінза [11] у економічно розвинених державах
утворено механізми корпоративного контролю. На пострадянському
просторі необхідність утворення ефективних механізмів корпоративного
контролю на підприємствах обґрунтовувалась у працях Ю. Благова_[1],
В. Долинської [2], О. Радигіна [6], А. Пятигорського [5] та інших.
З активізацією соціальної складової корпоративних відносин
проблеми соціально-орієнтованої діяльності досліджувались у напрямах
нівелювання негативних наслідків інсайдерського контролю [10],
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регулювання та управління корпорацією [3], формування механізмів
узгодження інтересів в акціонерних компаніях [7] тощо. Зараз особливо
актуально це у аспекті обліку і аудиту витрат підприємств на забезпечення
функціонування корпоративних соціально-відповідальних відносин.
Цілі статті. Метою цієї статті є представлення для наукового
обговорення методичних положень аудиту витрат підприємства при
здійсненні ним зобов’язань, пов’язаних із його корпоративною соціальною
відповідальністю перед власними працівниками і територіальною
громадою. Об’єктом дослідження є процеси функціонування механізмів
забезпечення реалізації корпоративної соціальної відповідальності
підприємства. Предметом дослідження – теоретичні і методичні аспекти
аудиту соціально-орієнтованих витрат корпоративних підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Широка
корпоратизація українських підприємств створила основу для формування
корпоративної відповідальності суб’єктів господарювання. Однак, дана
відповідальність у основному стосується суто економічних і юридичних
аспектів взаємовідносин між власниками і працівниками таких
підприємств. Актуалізація останнім часом соціальної складової бізнесової
діяльності спонукає до формування нових соціальних та економічних
відносин, що стосуються корпоративної соціальної відповідальності
бізнес-структур. Тому одним із найважливіших завдань забезпечення цієї
відповідальності поряд із захистом прав і інтересів акціонерів, незалежно
від їхньої частки у статутному фонді, є встановлення процедурного
порядку аудиту витрат соціального спрямування.
Особливістю
поточного
стану
розвитку
вітчизняного
підприємницького середовища є тенденція до тривалого збереження
персоніфікованих форм контролю за діяльністю підприємства, основною
причиною цього можна вважати повільний перехід концентрованої
одноосібної (або родинної) власності до організаційно-правову форму
адекватну акціонерним компаніям. У результаті розвитку таких
підприємств на основі мажоритарної за своєю структурою власності
найбільшого поширення набула інсайдерська модель корпоративного
контролю, заснована на особистій участі та прямому представництві
інтересів власників в управлінні юридичною особою [10]. Традиційна для
таких фірм концентрація персоніфікованої акціонерної власності та
пов’язана з цим обмеженість у поширенні інформації стали основою
побудови механізмів узгодження повноважень та відповідальності
учасників, що ґрунтується на балансі групових й індивідуальних інтересів
корпоративного управління. Однак розвиток суспільних відносин
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спонукає до зміни внутрішньогосподарських механізмів менеджменту
корпоративних підприємницьких структур.
Інтереси стейкхолдерів корпоративного підприємства суттєво
впливають на його облікову політику, оскільки від методів оцінки
використання ресурсів або нарахування платежів до бюджету, залежать
фінансові результати діяльності даної юридичної особи. Також, суттєвим
трансформації методів обліку і аудиту діяльності підприємства є
задоволення інформаційних потреб його учасників та інших зацікавлених
осіб, оскільки найважливішим із джерел отримання інформації про
результативність господарювання юридичної особи є її система
бухгалтерського обліку. Всеосяжність облікової інформації може бути
забезпечена на основі різних способів її інтерпретації з урахуванням
часового аспекту, тобто, застосування аналітичних процедур, що
виконуються у процесі аудиту підприємства.
На сьогодні досить проблемними є процедури і методи аудиту
витрат, пов’язаних із соціально-відповідальною діяльністю підприємства.
Ця відбувається тому, що ресурси, які використовуються для забезпечення
соціально-побутових потреб працівників і учасників підприємства мають
різну природу, тому їхній облік на підприємстві здійснюється на різних
рахунках і з використанням різних методів. Так, витрати на соціальнопобутові потреби колективу підприємства різняться між виплатами
акціонерам дивідендів або компенсацій у зв’язку із зниженням вартості
статутного капіталу. І оскільки функціонування корпоративних соціальновідповідальних відносин має багатогранний характер, то і їхній аудит
повинен бути диференційованим.
В результаті проведеного дослідження доведено, що система, яка
має за мету забезпечувати функціонування на підприємстві
корпоративних соціально-відповідальних відносин організаційно повинна
складатись із економічної, соціальної, екологічної, інформаційної,
комунікативної, розпорядчої та правової підсистем. Адекватно до цих
підсистем повинна будуватись і система обліку витрат підприємства на
соціальні або соціально-орієнтовані потреби. Відповідно до удосконаленої
організації обліку витрат на підприємстві повинна будуватись і система їх
внутрішнього аудиту.
Для раціональної організації обліку і аудиту витрат соціального
спрямування необхідно мати на увазі, що економічна підсистема має за
мету підвищення ефективності діяльності підприємства; соціальна
підсистема спрямовує підприємство на забезпечення потреб його
працівників і членів їх сімей; екологічна підсистема орієнтує на
забезпечення екологічної безпеки суб’єкта господарювання і на території
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навколо нього; інформаційна підсистема спрямовує на створення умов
для задоволення інформаційних потреб органів управління, надання їм
інформації у вигляді документів; комунікативна підсистема доповнює
роботу інформаційної підсистеми у аспекті забезпечення передавання
інформації між підрозділами і окремими працівниками підприємства;
розпорядча підсистема орієнтує на застосування сукупності
організаційно-розпорядчих методів; а правова підсистема орієнтує на
застосування юридичних актів, формально оголошених та закріплених в
офіційних документах. Дана цільова орієнтація підсистем повинна
віднайти своє відображення у сукупності субрахунків для обліку витрат
підприємства на соціально-побутові потреби працівників підприємства і
його учасників, а також у звітних документах для органів корпоративного
управління даного суб’єкта господарювання.
У сучасних умовах господарювання найважливішим є забезпечення
високої точності і достовірності даних про витрати підприємства, то при
організації і методичному забезпеченні аудиту соціально-орієнтованих
витрат слід у першу чергу звертати увагу на необхідність удосконалення
методів і способів їх аудиту. Відповідно до цілей аудиту витрат на
забезпечення корпоративної соціальної відповідальності підприємства
слід проводити: аудит майна підприємства та його структурних
підрозділів з уточненням даних про рух активів соціальної інфраструктури
підприємства; аудит соціально-орієнтованих витрат підприємства і його
структурних підрозділів, а також ефективності цих витрат; аудит
розрахунків із кредиторами, особливо у розрізі соціально-орієнтованих
проектів і програм; аудит розрахунків із засновниками (учасниками)
підприємства у частині повного виконання вимог дивідендної політики
підприємства; аудит достовірності звітності підрозділів підприємства
стосовно реалізації соціальних проектів, а також забезпечення соціальнопобутових потреб працівників і членів їхніх сімей. В процесі аудиту за
обраним напрямом перевіряються документи, які є першоосновою для
відображення витрат за кожною операцією, встановлюється їх реальність,
визначається правомочність здійснення господарської операції, а також
визначається ї вартісна оцінка (обсяги витрат або доходів).
Для аудиту соціально-орієнтованих витрат підприємства необхідно
обов’язково розробляти і затверджувати план його проведення. Цей план
повинен визначати не тільки склад аудиторських дій та їхні строки
виконання, а також включати перелік документів, що необхідні для
встановлення і опосередкованого (перехресного) контролю достовірності
представленої інформації.
Обов’язковим додатком до плану аудиту соціально-орієнтованих
витрат повинна бути методика аудиту цих витрат з вказівками щодо
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визначення достовірності використовуваних облікових документів та
можливостей їх опосередкованого підтвердження на основі даних різних
регістрів обліку витрат підприємства. Також включати нові форми
документів, які розробляються залежно від характеру і масштабів
діяльності підприємства, а також різновидів соціально-орієнтованих
заходів на ньому.
У процесі проведення аудиторської перевірки соціальноорієнтованих витрат підприємства у першу чергу слід звертати увагу на
порядок обліку отриманого підприємством прибутку, а також на порядок
його розподілу з уточненням соціальних складових. Так, витрати на
функціонування соціальної інфраструктури в частині виплат за рахунок
прибутку повинні обраховуватись на субрахунку 443 «Прибуток,
використаний у звітному періоді» з відкриванням окремого аналітичного
рахунку, який би акумулював дані про частину прибутку, що
спрямовується на фінансування додаткових соціальних потреб.
Деталізація аналітичного рахунку «Використання прибутку на
фінансування додаткових соціальних видатків» повинна здійснюватися за
напрямами: фінансування соціально-побутових потреб колективу – за
видами виплат та одержувачами; фінансування видатків на реалізацію
соціальних проектів (благодійна діяльність) – за видами виплат та
одержувачами; фінансування об’єктів соціальної інфраструктури, які
перебувають на балансі підприємства – за об’єктами, а витрати об’єктів –
за елементами витрат.
Для цілей встановлення соціальної спрямованості витрат
підприємства їх доцільно розподіляти за екологічними, соціальними і
комунікативними напрямами. У складі витрат на виробництво найбільше
поширення мають такі, що стосуються соціальної підтримки працівників відрахування до соціальних фондів, а також доплати і компенсації
соціального характеру. Серед відрахувань у соціальні фонди найчастіше
здійснюються персоніфіковані платежі до пенсійних фондів, на
загальнообов’язкове соціальне страхування, індивідуальне медичне та
страхування життя, страхування на випадок безробіття тощо. Тому при
аудиторській перевірці слід звертати увагу на виплати працівникам, які
включаються у загальний фонд оплати праці (рахунок 661 «Розрахунки із
заробітної плати»). При цьому, для цілей визначення соціальноспрямованих витрат доцільно рекомендувати підприємствам даний
рахунок поділити на такі аналітичні рахунки як: «Розрахунки за
виплатами основної заробітної плати», де фіксуються виплати за окладами
і тарифами, «Обов’язкові соціальні виплати (компенсації) працівникам» і
«Додаткові (необов’язкові) соціальні виплати (компенсації) працівникам».
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При цьому слід внести відповідні уточнення у план рахунків
бухгалтерського обліку підприємства, а також методику аудиту
підприємства. На це ж саме слід звернути при аудиті адміністративних
витрат, де доцільно виокремлювати ще і витрати на організаційнорозпорядче та правове забезпечення реалізації соціальних заходів
підприємства.
Зважуючи на значне число і складність обліку витрат на
корпоративні соціально-відповідальні дії доцільно рекомендувати
підприємствам автоматизувати дані операції. Це можна зробити у
програмному середовищі системи «1С». Для цього у даний пакет слід
ввести базову нормативно-довідкову інформацію і константи для
врахування особливостей напрямів соціально-орієнтованих витрат. Такий
довідник може бути реалізований за традиційним трирівневим
принципом, хоча у більшості випадків може виникнути потреба у
подальшій диференціації класифікаційної ієрархії.
Наявність автоматизованої системи бухгалтерського обліку витрат
підприємства спрощує проведення аудиторської перевірки соціальноорієнтованих витрат. Для ефективного використання можливостей даної
системи перед проведенням аудиторської перевірки слід розробити форми
аналітичних машинограм і алгоритми їх формування. Дані форми повинні
включати дані про обсяги і спрямування соціально-орієнтованих витрат
підприємства.
Для створення умов щодо якісної і своєчасної інформаційної
підтримки аудиту витрат на забезпечення корпоративної соціальної
відповідальності підприємства у складі автоматизованих модулів аудиту
даних витрат повинні бути: уніфікована система формування довідників;
система визначення облікових показників; уніфікована система
документування. Реалізація програмних модулів аудиту соціальноорієнтованих витрат на різних підприємствах і в різних галузях економіки
дасть змогу спростити обліковий процес і отримати більш достовірну
інформацію про соціально-орієнтовані витрати корпоративних утворень.
Висновки. Наведені у статті підходи щодо аудиту витрат на заходи
із забезпечення корпоративної соціальної відповідальності підприємства
дозволяють диференційовано визначати рівень соціально-орієнтованих
витрат, встановлювати їх обсяги, спрямування та доцільність здійснення.
Результати дослідження можна застосовувати при переорієнтації
підприємств на проведення соціально-орієнтованої політики, що
дозволить сформувати національну модель відносин корпоративної
соціальної відповідальності бізнесу в Україні.
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СПОСОБИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА
РЕОРГАНІЗАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА
У статті запропоновано нові методи обліку і аудиту витрат при реорганізації
діяльності підприємства. Наведено авторське розуміння поняття «реорганізація», опис
різновидів реорганізацій, основні підходи до обліку і контролю витрат при реорганізації
підприємства. Обґрунтовано доцільність уведення в практику обліку нових рахунків та
субрахунків, раціоналізації методик обліку і контролю.
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підприємства, виділення підприємства.

Кукоба О.В.

191

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

Kukoba O.
METHODS IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND CONTROL
COSTS ON REORGANIZATION
In the article the new methods of account and control of expenses during reorganization of
activity of enterprise are presented. Author’s interpretation of concept «reorganization», description
of varieties of reorganization, basic approaches of account and control of expenses during
reorganization of enterprise are given. Introduction in practice of the account new accounts and
subaccounts is defined expedient.
Key words: reorganization, control of expenses, the account of expenses, enterprise
absorption, enterprise allocation.

Кукоба А.В.
СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
ЗАТРАТ НА РЕОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье представлены новые методы учета и контроля затрат при реорганизации
деятельности предприятия. Дано авторское толкование понятия «реорганизация», описание
разновидностей реорганизации, основные подходы относительно учета и контроля затрат
при реорганизации предприятия. Обоснована целесообразность введения в практику новых
учетных счетов и субсчетов, рационализации методик учета и контроля.
Ключевые слова: реорганизация, контроль затрат, учет затрат, поглощение
предприятия, выделение предприятия

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Зміна
виробничих відносин в Україні призвела до накопичення капіталів у
підприємців, які вкладаються у бізнесову діяльність, що найчастіше
спонукає до утворення підприємницьких структур, зміни їхньої
організаційно-правової форми, масштабів діяльності або структури, що
характеризує різні боки реорганізації суб’єктів господарювання.
Ефективність управління даними процесами значною мірою залежить від
надійності інформаційних даних про здійснення господарських операцій
при проведенні реорганізаційних дій. З огляду на значущість для
менеджменту підприємства наявності достовірної і об’єктивної інформації
про рівень його витрат на реорганізаційні зміни виникла нагальна потреба
в розробленні теоретико-методичної основи обліку і контролю операцій із
здійснення організаційних змін. Тому аспекти обліку витрат на
реорганізацію діяльності юридичної особи і їхнього контролю на
сьогоднішній день є досить актуальним.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. В Україні діє значна кількість законодавчих актів, які
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регламентують процес створення підприємств різних форм власності, їх
діяльність, реорганізацію та ліквідацію. Науковими проблемами обліку і
контролю витрат на реструктуризацію та ліквідацію підприємств
займається значне число вітчизняних і зарубіжних вчених. Вагомий
внесок у їх розв’язання зробили: Ф. Ф. Бутинець [3], Т. О. Кубасова [2],
В.В._Сопко [7], М. І. Тітов [1], Г. С. Харрісон [8] та інші. Однак, проблеми
стосовно обліку і контролю витрат на реорганізацію юридичної особи
залишаються не вирішеними та потребують наукових досліджень для
визначення шляхів їхнього розв’язання.
Цілі статті. Метою даної публікації є оприлюднення для наукового
обговорення нових теоретичних і методичних положень обліку та
контролю витрат на реорганізацію підприємства в сучасних умовах
господарювання. Об’єктом дослідження є процеси реорганізації
діяльності підприємств незалежно від форм власності та підпорядкування.
Предметом дослідження – теорія, методи, порядок проведення обліку і
контролю витрат при реорганізації юридичної особи та її структурних
підрозділів.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На поточний
момент часу облік господарських операцій, пов’язаних з реорганізацією
підприємства і його структурних підрозділів, здійснюється котловим
методом на різних облікових рахунках та субрахунках без необхідної
деталізації сум витрат. Такий порядок обліку господарських операцій не
дозволяє точно оцінити ефективність управлінських рішень, які
стосуються організаційних змін на підприємстві, не дає об’єктивної
розрахункової та облікової бази для визначення доцільності реорганізації
діяльності підприємства у майбутньому. Ключовою проблемою такого
стану речей є неузгодженість понятійно-категоріального апарату
проведення реорганізації підприємницької структури, а також незначна
увага фахівців до достатньо високої результативності проведення робіт з
удосконалення організації виробництва, праці та управління на
підприємстві. Це відбувається тому, що останнім часом життєвий цикл
більшості підприємств дуже короткий і реорганізаційні зміни на ньому
найчастіше починають здійснювати лише у випадках, коли підприємство
переходить у стан глибокої економічної кризи оскільки
раніш
застосовувані методи забезпечення ефективної його діяльності не дали
жодних позитивних результатів.
В даний час більшість фахівців, що займається науковими
розробками стосовно проблем проведення реорганізаційних змін на
підприємстві під реорганізацією розуміє сукупність організаційноправових заходів, що спрямовані на повну або часткову передачу
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майнових
прав
і
обов’язків
підприємства-правопопередника
підприємству-правонаступнику, які призводять до припинення діяльності
юридичної особи-правопопередника, за винятком реорганізації у формі
виділення [4–6; 10]. Такий погляд на проблему можна вважати звуженим,
оскільки він акцентується лише на діях, які стосуються припинення
існування однієї організаційно-правової форми суб’єкта господарювання і
утворення на її основі нової. Згідно наших досліджень можна
констатувати, що окрім вищенаведених є значно більше різновидів
реорганізаційних змін. Тому вважаємо, що під реорганізацією
підприємства і його складових слід розуміти сукупність цілеспрямованих
змін способу, характеру та форм поєднання структурних підрозділів
підприємства для підвищення рівня упорядкованості і ефективності їх
функціонування.
В рамках проведеного дослідження встановлено, що серед існуючих
проявів реорганізаційних змін на підприємстві активно здійснюються
процеси організаційного реформування (організаційно-правового і
майнового
перетворення)
підприємства,
його
організаційної
реструктуризації підприємства і реінжинірингу діяльності (бізнеспроцесів) підприємницької структури. Під організаційним реформуванням
підприємства, на нашу думку, слід розуміти зміну процесів та ієрархії
складових, що впливають на стан упорядкованості функціонування
підприємства, пов’язаних з атрибутивною формою самого підприємства –
організаційно-правовою формою, формою власності або власника, тобто
відбувається. З нашого погляду, організаційною реструктуризацією є
трансформація процесів діяльності підприємницької структури на основі
зміни взаємовідносин, що тягне за собою потребу в змінах у ієрархії
складових (підрозділів) підприємства. Відповідно до цього реінжиніринг
бізнес-процесів (діяльності) підприємства повинен використовуватись
для удосконалення організації його діяльності на основи зміни процедур,
технологій, відносин на самому підприємстві та у його структурних
підрозділах.
Наявні у даний час методики ведення обліку господарських
операцій не враховують особливостей реалізації заходів при проведенні
реорганізації підприємства, тому дуже спрощені і не прозорі. Поряд з
неузгодженістю понятійного апарату реорганізації підприємства, а також
неуваги до потенційних можливостей підвищення ефективності бізнесу за
рахунок раціональної організації підприємницької діяльності, такий стан
речей має місце тому, що відсутні єдині підходи до порядку ведення
обліку внутрішньогосподарських заходів з реорганізації підприємства або
його структурних підрозділів, немає уніфікованих форм первинних
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документів, які могли б забезпечили повноту та достовірність інформації
щодо процесів реорганізації суб’єкта господарювання. На нашу думку,
доцільно удосконалити внутрішній документообіг підприємства,
диференціювавши його для потреб обліку і контролю ефективності
реорганізаційних змін. Для цього слід розробити облікові документи із
встановлення витрат структурних підрозділів при реорганізації
підприємства. Також, у складі облікової документації утворити аналітичні
рахунки синтетичних рахунків, які будуть використовуватись при
реорганізації структурних підрозділів підприємства. А для забезпечення
якісного контролю за витратами при реорганізації слід розробити і
затвердити методику обліку реорганізаційних процесів на підприємстві та
її основі й методику контролю внутрішньогосподарських витрат на
організаційні зміни.
Першочергово, у методиках обліку витрат, що здійснюються при
реорганізації на підприємстві, слід передбачити: складання розподільчого
балансу, який повинен включати баланси підрозділів або юридичних осіб,
які реорганізується, а також баланси новостворених підрозділів та
самостійних підприємств. Це необхідно здійснити тому, що при
реорганізації суб’єктів господарювання баланс стає не лише звітною
формою з одномоментним відображенням майнового та фінансового
стану, а й необхідним атрибутом при створенні, об’єднанні, поділі чи
перетворенні, до якого зводяться усі результати обліку реорганізовуваних
підприємств і на якому базується уся облікова система новоутворених
суб’єктів. У ситуаціях реорганізації підприємства баланс стає важливим
механізмом, що пов’язує суб’єкт до і після реорганізації. тому доцільно
формувати, а при контролі перевіряти, такі різновиди балансів: а)
об’єднувальний (зведений, консолідований); б) розподільчий, що
складаються при поділі чи виділі господарських суб’єктів; в)
трансформаційний – формується при перетворенні, зміні організаційноправового статусу підприємства; г) нульовий баланс – передбачає умовну
реалізацію активів з метою задоволення усіх зобов’язань; д) ліквідаційний
баланс – призначений для визначення і розподілу вартості майна між
кредиторами та власниками.
Доцільним можна вважати уведення самостійного облікового
рахунку «Реорганізація підприємства» з сукупністю спеціалізованих
субрахунків для обліку змін складу та вартості майна, а також зобов'язань
новостворених підрозділів або підприємств. Додатково слід звернути
увагу на наявність та характер використання субрахунку 68.3
«Внутрішньогосподарські розрахунки», який акумулює транзитні операції
з передавання майна та оборотних активів в періоди коли дата
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реорганізації не збігається з початком функціонування новоутворених
господарських одиниць. Основою для цього є те, що об’єднувані або
роз’єднуванні підрозділи підприємства стають суб’єктами однієї або
різних груп, внаслідок чого між ними виникають внутрішньогосподарські
розрахунки.
Висновки. Запропоновані підходи і методи обліку та контролю
витрат при реорганізації підприємства дадуть змогу фахівцям практикам й
науковцям з високою точністю і своєчасно визначати рівень витрат, їхнє
спрямування та джерела відшкодування, а також встановлювати
обґрунтованість здійснення. Результати дослідження, що викладені у
даній статті, можна застосовувати при веденні обліку витрат і контролі їх
на підприємствах, що змінюють внутрішню організацію діяльності або
організаційно-правову форму, чи припиняють свою діяльність через
ліквідацію.
1. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти [Текст] / М.І.Тітов;
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Фірма «Консум»,
1997. – 192 с.
2. Бухгалтерский учет продажи имущественного комплекса предприятия [Текст] /
Т.О.Кубасова; отв. ред. В. И. Ткач ; Ростовский гос. строительный ун-т. – Ростов н/Д.:
Издательство ООО «Терра», 2001. – 156 с.
3. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст]: підручн. для студ. вищ. навч. закл. за спец.
«Облік і аудит» / Ф.Ф.Бутинець [та ін.]; ред. Ф.Ф.Бутинець; Житомирський інженернотехнологічний ін-т. – 2-е вид. – Житомир : ПП «Рута», 2000. – 608 с.
4. Єфименко А.П. Регулювання реорганзації акціонерних товариств у формі злиття та
приєднання за законодавством України та Європейського Союзу / А.П.Єфименко //
Вісник міжнародні відносини, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка. – 2001. – № 21–24. – С. 74–80.
5. Международные слияния и поглощения: опыт Запада. / Е.В. Завьялова, Е.В Этокова. /– К:
«Рант», 2002. – 344 с.
6. Довбня С.Б.Методические основы и направления реструктуризации предприятий в
промышленности [Текст] / С.Б.Довбня. – Д.: Наука и образование, 2002. – 311 с.
7. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного
контролю та аналізу [Текст]: підручн. / В.В.Сопко, В. П. Завгородній. – К.: КНЕУ, 2000. –
258 с.
8. Харрисон Генри С. Оценка недвижимости [Текст]: учебн. пособ. / Генри С.Харрисон /
Пер.с англ. – М.: РИО Мособлупрполиграфиздат, 1994. –230 c.
9. Авер’янова Є. Створення, реорганізація та ліквідація підприємств [Текст]: практ.
керівництво / Є.Авер’янова [та ін.]. – Д.: «Баланс-Клуб», 2008. – 176 с.
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Кулакова О.В.
ДВНЗ «Криворізький технічний університет»
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
ЗАТРАТ НА КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В науковій статті акцентується особлива увага на розвитку сучасних форм і методів
організації фінансового обліку затрат на коксохімічних підприємствах, які повинні
забезпечити ефективне управління існуючими елементами затрат і визначення виробничої
собівартості.

Kulakova O.
NEW APPROACHES TO THE DEVELOPMENT
OF ACCOUNTING COSTS COKE PLANTS
This research paper emphasizes special attention to the development of modern forms and
methods of accounting of expenses for coke plants, which should ensure the effective management
of existing elements of costs and determination of production cost.

Кулакова О.В.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ
ФИНАНСОВОГО УЧЕТА ЗАТРАТ
НА КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В научной статье акцентируется особое внимание на развитии современных форм и
методов организации финансового учета затрат на коксохимических предприятиях, которые
должны обеспечить эффективное управление существующими элементами затрат и
определения производственной себестоимости.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Побудова
фінансового обліку на коксохімічних підприємствах здійснюється згідно з
П(С)БО 16 «Витрати» затверджено наказом Мінюсту України від
31.12.99р. №318 та галузевими методичними рекомендаціями на основі
формування елементів затрат.
Елемент затрат – це відносно однорідний вид затрат, який
характеризує в згрупованому вигляді певні речовини та сили природи, які
використано в процесі виробничої діяльності (виробництва коксу).

Кулакова О.В.
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Групування затрат по елементам, яке використовується на
сьогоднішній день, орієнтоване на їх економічний зміст і головним чином
характеризує технологічні ознаки процесу виробництва коксу. Але
виникають випадки, коли одні і ті ж матеріальні затрати відносяться до
різних елементів, наприклад, до складу елемента «Інші операційні
затрати» враховується заробітна плата і затрати на матеріали.
Заробітна плата всіх категорій працюючих промислововиробничого персоналу врахована сумарно по одному елементу. При
цьому визначена виробнича собівартість коксу, по елементам затрат,
ускладнює здійснення аналізу і поточного контролю за їх структурою.
Фактичні затрати на виробництво коксу не співпадають з дійсними
затратами виробництва, тому що затрати на виробництво продукції
виражається в ній не прямо в робочому часі, а в грошовій формі у вигляді
затрат на основні та допоміжні матеріали, паливо, енергію, амортизацію
по цінам, які як правило відхиляються від їх вартості.
Зміна цін на матеріальні запаси виробничого призначення допускає
відхилення цін від вартості, що негативно впливає і на рівень виробничої
собівартості.
Крім того, пряме складання затрат на матеріали, заробітну плату,
паливо, з амортизаційними відрахуваннями в частині, яка відноситься на
повне відновлення основних засобів неправомірно, так як амортизаційні
відрахування відображають затрати, які не співпадають за часом їх
здійснення з перерахованими.
Таким чином, без відповідного приведення різних у часі затрат у
співставленні значення, показник виробничої собівартості продукції не
може бути об’єктивним.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання фінансового обліку затрат досить широко
представлені в працях Бутинця Ф.Ф., Голова С.Ф., Правдюк Н.Л. та інших
вчених. Проте, не дослідженою залишається проблема оцінки сучасних
підходів до розвитку фінансового обліку затрат на коксохімічних
підприємствах.
Цілі статті. Фінансовий облік затрат на коксохімічних
підприємствах, на нашу думку, має базуватися на визначеній системі
рахунків, яка включає в себе:
- рахунки коштів та зобов’язань (ресурс);
- рахунки формування елементів затрат (матеріальні, оплата праці,
страхування працюючих, амортизація, інші). Це групування є єдиним і
обов’язковим для всіх господарств незалежно від їх галузевої належності.
Елемент затрат являє собою сукупність економічної однорідності;
198

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

- рахунки затрат процесів діяльності (передбачає поділ затрат на
виробничі та невиробничі (періоду).
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Виробничі затрати
безпосередньо формують виробничу собівартість виробництва коксу, а
невиробничі затрати – списуються на фінансовий результат (рис. 1).

Кт

Дт

М

Кт

Дт

ОП

Кт

Рахунки затрат процесів діяльності

Дт

Прямі

Кт

Дт Непрямі Кт
Розподіл

Дт

СП

Кт

Дт

А

Кт
Дт

Дт

ІЗ

Прямі

Кт

Кт
Дт Непрямі Кт
Розподіл

Примітка:

Затрати виробничі

Дт

Рахунки формування елементів затрат
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―М‖ – матеріальні затрати
―ОП‖ – затрати на оплату праці
―СП‖ – затрати на страхування працюючих
―А‖ – затрати на амортизацію
―ІЗ‖ – інші затрати

Рис. 1. Загальна структурна схема побудови фінансового обліку
затрат на підприємствах коксохімічної галузі
Побудова фінансового обліку затрат коксохімічних підприємств
здійснюється у системі таких рахунків:
- рахунки витрат за елементами (клас 8);
- рахунки витрат діяльності (клас 9);
- окремі рахунки запасів (клас 2).
Таким чином, враховуючи всі розглянуті аспекти обліку затрат на
коксохімічних підприємствах можна сформувати загальну схему
фінансового обліку затрат за елементами (рис. 2).
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Рис. 2. Схема формування елементів затрат коксохімічних
підприємств у фінансовому обліку
Таким чином, як видно із схеми, відображення використаних
ресурсів на виробництво коксу та формування елементів затрат – це
перший етап обліку процесу виробництва.
Далі у визначеній послідовності затрати з одних рахунків обліку
виробничого процесу частинами або разом (підсумками) перераховують
на інші рахунки обліку процесу виробництва. У кінцевому результаті всі
затрати на виробництво концентруються на відповідних рахунках затрат
виробництва.
Але у будь-якому разі має бути забезпечено облік прямих та
непрямих затрат за видами коксу:
а) прямі за видами продукції основного і допоміжного виробництв;
б) непрямі;
в) через брак у виробництві.
Висновки. Розроблено загальну схему структури фінансового
обліку затрат на підприємствах коксохімічної галузі, а також схему
формування елементів затрат на основі розподілу затрат на виробничі та
невиробничі (періоду).
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Крім того, в статті визначено проблемні питання фінансового обліку
затрат і зроблено спробу їх вирішення.
Рукопис може бути використаних як в науковій, так і практичній
діяльності, особливо працівниками облікової професії коксохімічних
підприємств.
1.Мех Я.В. Обліково-аналітична інформація в управлінні внутрішніми резервами:
Монографія / Я.В.Мех. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 553 с.
2.Новодворский В.Д. Бухгалтерский учѐт производственных ресурсов (вопросы теории и
практики) / В.Д. Новодворский. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 148 с.
3.Сопко В.В. Бухгалтерський облік у підприємстві / В.В. Сопко. – К.: Техніка, 1995. – 224 с.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТТЯ ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ
В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ
У статті прослідковано процес еволюції поняття трансакційних витрат в світовій
економічній науці. Визначено основі підходи до трактування природи трансакційних витрат
сучасними вченими у контексті зростання їх ролі в умовах трансформаційної економіки.
Ключові слова: витрати, затрати, трансакція, трансакційні витрати, еволюція,
трансформаційна економіка.

Kyrlishchyk I.
THE EVOLVING IDEA TRANSACTION COSTS
IN ECONOMIC SCIENCE
The article examined the process of evolution of the concept of transaction costs in the
global economic science. Determined based approaches to the interpretation of the nature of
transaction costs in the context of modern scientists increase their role in transformation of the
economy.
Key words: costs, expenses, transaction, transaction costs, evolution, transformation
economy.

Курлищук И.Б.
ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТТТЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
В статье прослежен процесс эволюции понятия транзакционных издержек в
мировой экономической науке. Определены основе подхода к трактовке природы
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транзакционных издержек современными учеными в контексте роста их роли в условиях
трансформационной экономики.
Ключевые слова: затраты, трансакция, транзакционные издержки, эволюция,
трансформационная экономика.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Ускладнення і
глобалізація економічних процесів на планеті актуалізують питання
встановлення природи та визначення сутті трансакційних витрат, що
поступово займають чільне місце у сучасній економічні науці та практиці.
Особливо вплив трансакційних витрати зростає в умовах глобалізації,
оскільки механізм господарської діяльності набуває ширшого і
складнішого характеру. Величина трансакційних витрат постійно зростає,
а необхідність визначення їх природи та відпрацювання механізмів
управління ними набуває все більш усвідомленого характеру. Зниження
питомих трансакційних витрат всієї виробничої системи може дати значні
конкурентні переваги не тільки окремим суб’єктам господарювання, але й
економіці в цілому.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Еволюція теорії трансакційних витрат знайшла своє
відображення в працях таких відомих зарубіжних вчених-економістів, як
Р. Коуз, О.Е. Вільямсон, Дж. Коммонс, Е. Сото, Д. Ален, Д. Норт,
Дж. Уолліс, А. Алчіан, Дж. Стіглера, К. Менар, Т. Фішер, Г.Б. Клейнер,
Р. Метхювса та інших. З розвитком ринкових відносин в Україні
поступово зростав інтерес сучасних науковців (С.І. Архієреєва,
Н.Ю. Іванова, В.П. Кузьменка, В.І. Милошика, Г.Г. Кірейцева) до
з’ясування природи подібних витрат, їх поведінки та можливостей
управління ними, хоча більшість досліджень здійснювалася в межах
економічної теорії.
Одним із перших, із вітчизняних науковців, звернув увагу на
важливість дослідження сутності трансакційних витрат та їх обліку в
умовах розвитку та ускладнення механізмів господарювання в Україні
Г.Г.Кірейцев, зауваживши, що виявлення класифікаційних ознак
трансакційних витрат складатиме основу розробки методології їх обліку,
аналізу та контролю як найважливіших функцій управління [4, с. 35].
Відкриття класу витрат, названих трансакційними, науковець вважає
одним з найважливіших відкриттів в галузі основних економічних
категорій [5, с. 25].
Цілі статті. Метою даної публікаціє є спроба прослідкувати процес
еволюції категорії трансакційних витрат в світовій економічній науці,
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визначити основі підходи до трактування їх природи сучасними вченими у
контексті зростання їх ролі в умовах трансформаційної економіки.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З історії
економічної науки відомо, що поняття трансакційних витрат без його
теоретичного пояснення було використано А. Смітом з метою розкриття
важливої ознаки економічної системи – еволюції та використання грошей.
Зрозуміло, що в умовах натурального господарства пошук партнерів з
обміну, яким властиві належні характеристики, буде дуже витратним і
перешкодить здійсненню багатьох потенційно вигідних обмінів. Вигода,
що з’являється у зв’язку з обслуговуванням обміну грішми, полягає у
зменшенні трансакційних витрат. Проте, природа вигід, що
забезпечуються шляхом використання грошей, на сьогодні для
економістів не є актуальною, бо ж є інші риси економічної системи, що
виникають у зв’язку з потребою зменшення вищезгаданих витрат [6].
У подальшому К Менгер висловив припущення, що в економіці
процес укладання угод між агентами пов’язаний із деякими витратами і
що економічний обмін відбувається тільки тоді, коли кожен його учасник,
здійснюючи акт обміну, отримує приріст цінності до цінності наявної
сукупності набору благ. Характеризуючи обмін, вчений робить висновок,
що насправді не можливі рівності двох кількостей благ. Варто з’ясувати,
чи є межі під час обміну, що здійснюватиметься доти, доки цінність благ у
розпорядженні кожного учасника обміну буде, за його оцінками, меншою,
ніж цінність тих благ, які можна отримати в результаті обміну. Проте
науковець говорив і про те, що навряд чи в реальності можлива така
ситуація, щоб акт обміну здійснювався цілком без економічних жертв,
хоча б останні обмежилися тільки втратою часу. «Економічними
жертвами» вважаються фрахти, митні платежі, аварії, поштові витрати,
страхування, провізія та комісійні винагороди, куртаж, вагові, пакувальні
та складські платежі, утримання людей, які займаються торгівлею, і їх
помічників, витрати з грошового обігу та ін, що власне є наслідком
мінових операцій і їх необхідною складовою. Вони забирають частину
економічної корисності, яку можна отримати у процесі обміну, і часто
навіть унеможливлюють його реалізацію там, де вона була б ще можлива,
коли б не було цих витрат. Розглянувши всі складові, можна вважати, що
К. Менгер фактично дав сучасне визначення трансакційних витрат, які
пізніше ще раз відкритих Р. Коуз [6]
Поняття трансакцій та трансакційних витрат дістало дослідження у
працях
представників
англо-американського
інституціоналізму.
Дж.Коммонс зазначає, що трансакція – це не обмін товарами, а
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відчуження і привласнення прав власності та свобод, створених
суспільством, це — безперервний процес внутрішніх і зовнішніх
взаємовідносин суб’єктів господарювання.
Справжній бум вивчення трансакційних витрат відбувся у 1930 р.,
коли Р.Коуз висловив думку, що «без поняття трансакційних витрат не
можна зрозуміти, як працює економічна система, продуктивно
проаналізувати низку проблем, що в ній виникають, а також отримати
основу для напрацювань політичних рекомендацій». Він стверджував, що
взаємодія між суб’єктами господарювання на ринку вимагає певних
витрат на пошук інформації, проведення переговорів, укладання
контрактів, захист прав власності тощо.
Вчений використав термін трансакційні витрати для обґрунтування
оптимальної величини фірми та стверджуванв, що підприємство
прагнутиме збільшувати свої обсяги до моменту урівняння витрат
організації додаткової трансакції в межах фірми з витратами, за які б
довелося відповідати під час здійснення тієї самої трансакції шляхом
обміну на відкритому ринку, або з витратами по організації її іншою
фірмою. Специфіку функціонування фірми Р. Коуз вбачав у припиненні
діяльності цінового механізму та заміні його системою внутрішнього
адміністративного контролю [6].
Значний внесок у ранні розробки теорії трансакційних витрат зробив
А.Алчіан. Після досліджень Дж. Стіглера він визнав необхідність затрат
на придбання й обробку інформації про потенційність обмінів та
можливість їх здійснення за допомогою різних способів. А.Алчіан
розглянув два методи економії на інформаційних витратах – стабільність
цін і товарно-матеріальні запаси, незалежно від їх надлишку або
невикористання.
У подальшому Д.Норд говорив, що саме трансакційні витрати це
плата за недосконалість ринків, вказуючи, що якби вони дорівнювали
нулю, то на ринку існували б відпрацьовані, логічні, зрозумілі, єдині
схеми дій. К.Ерроу стверджував, що поява інститутів є наслідком
існування трансакційних витрат, оскільки саме інститути покликані
зменшувати їх вплив на закономірні ринкові процеси. Його визначення
поняття трансакційних витрат ( витрати експлуатації економічної системи)
є значно ширшим, ніж звичайне розуміння трансакційних витрат, оскільки
в ньому е разом із останніми й інші їх види [3 с. 63].
У трактуванні Дж Коммонса подібні витрати являються витратами
на відчуження та присвоєння прав власності, що створені суспільством, а
О.Вільямсон зупиняє свою увагу на типі регулятивних структур,
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стверджуючи існування трьох основних типів контракту: класичний,
неокласичний, контракт відносин.
К.Менар
трансакційними
витратами
називає
витрати
функціонування системи обміну – чого коштує використання ринку, задля
забезпечення розміщення на ньому ресурсів та передачі прав власності.
Витратами на адаптацію фірми до мінливих ринкових умов назвав
трансакційні витрати Г.Б. Клейнер, а Т.Фішер визначив їх як специфічні
витрати по налагодженню і здійсненню передачі товарів, робіт, послуг,
майнових прав, що здійснюються між фізичними і юридичними особами
[6].
Теорія заснована Р. Коузом у сучасному розумінні більш
диференційовано розкриває суть категорії трансакційних витрат, при
цьому прямуючи від вузьких визначень до більш широких, що
підкреслюють їх інституційну природу (табл. 1).
Таблиця 1
Визначення поняття «трансакційні витрати» сучасними вченими
Автор
С. Архієреєв

А Шастіко

А. Олейник
В. Радаєв

Визначення
Трансакційні витрати – це економічні витрати, що включають
неявні витрати (втрати), які визначаються за альтернативним
принципом, як сукупність витрат, що виникають при обміні
правами власності, і затрат, призначених для зменшення цих
витрат [1, c. 4]
Трансакційні витрати – це відносна цінність ресурсі, які
використовуються для планування, адаптації та контролю за
виконанням задач у різних структурах, які впорядковують
відносини між економічними агентам, що обмінюються правами
власності [7, с. 551]
Трансакційні витрати – це витрати, що пов’язані з обміном і
захистом правомочностей [2, с. 56]
Трансакційні витрати – це витрати, що пов’язані із входом на
ринок та виходом з нього, доступом до ресурсів, передачею,
специфікацією та захистом прав власності, укладанням та
обговоренням ділових угод [2, с. 56]

Варто зауважити, що у сучасному тлумаченні поняття
трансакційних витрат існує доволі багато суперечностей, що
поглиблюються історичним існування двох підходів до пояснення сутті
досліджуваної категорії (прав власності та неокласичного). Сьогодні ж
науковці не можуть узгодити історичні протилежності, бо ж і самі
розглядають трансакційні витрати неоднорідними за складом та природою
виникнення, достеменно невизначеними за роллю та призначенням для
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мікро – і макроекономіки. А доки не будуть визначені фундаментальні
основи виникнення та еволюції трансакцій та витрат породжених ними –
неможливим залишається відпрацювання механізму управління
трансакційними витратами.
Висновки. Отже, трансакційні витрати – це витрати у сфері обміну,
в основі якого лежить не просто факт фізичної передачі благ, а обмін
правами власності, пучками правочинностей перш за все. З погляду
неоінституціоналізму, не існує фіксованого пучка правочинностей і у
зв’язку з цим, немає абсолютних переваг одного виду фірм перед всіма
іншими; кожна форма власності має свій набір трансакційних витрат, які
за певних умов можуть перетворювати її в найефективнішу.
Трансакційні витрати є необхідним та обов’язковим атрибутом
ринкових відносин завдяки їх соціально-економічній природі. Вони в
цілому визначаються як витрати економічної взаємодії, у яких би формах
вона не протікала. Подібні витрати супроводжують факти прийняття
рішень, розробку планів й організацію майбутньої діяльності, ведення
переговорів, зміну планів, перегляд умов угоди та вирішення спірних
питань, забезпечення того, щоб учасники додержували досягнутої
домовленості.
Трансакційні витрати формуються на різних рівнях ринкових
відносин, унаслідок чого мають різні соціально-економічні джерела
виникнення. Якщо на макрорівні трансакційні витрати вивчаються вже
досить давно, то дослідження трансакційних витрат, що формуються на
рівні підприємства, ще тільки розпочинається, хоча для цього є багато
передумов. Головними з них є контрактна природа будь-якого
підприємства з погляду неоінституційного аналізу, оскільки будь-який
контракт супроводжується трансакційними витратами, та функціонування
підприємств за умов конкуренції [6].
1. Архієреєв С.І. Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації: Автореф. дис. д –
ра. ек. наук: 08.01.01./ С.І.Архієреєв / Харківський національний технічний ун-т. ім.
В.Н.Каразіна. – Х., 2002. – 32с.
2. Бондарев В.В. Трансакційні витрати як економічна категорія / В.В.Бондарев // Зб. наук. пр.
«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси»». – Випуск 8(29). – Ч.2. – Луцьк: ЛНТУ,
2011.
3. Садовська І.Б. Історичні аспекти теорії трансакційних витрат і їх вплив на розвиток
управлінського обліку / І.Б.Садовська // Зб. наук. пр. «Економічні науки». – Серія «Облік і
фінанси». – Випуск 7 (28). – Ч.2. – Луцьк: ЛНТУ, 2010.
4. Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация методологи бухгалтерского учета:
Научный доклад / Г.Г.Кирейцев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Житомир: ЖГТУ, 2008. –
76с.

206

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

5. Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация методологи бухгалтерского учета /
Г.Г.Кирейцев // Научный доклад на 6-ой Международной научной конференции
«Научные исследования в сфере бухгалтерского учета, контроля и анализа: теоретикопрактическое значение и направления дальнейшего развития». – 18–19 октября. –
Житомир: ЖГТУ, 2007. – 68 с.
6. Чухно А.А. Інституціонально-інформаційна економіка / А.А. Чухно // [Електронний
ресурс].
– Режим доступу
http://pidruchniki.ws/13331222/ekonomika/transaktsiyi
_transaktsiyni_vitrati.
7. Шастіко А. Новая институциональная экономическая теория / А Шастико. – М.:
Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. – 591с.

УДК 657
Куцик П.О., професор, перший проректор,
Куценко Н.В.
Львівська комерційна академія
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ ТА
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО
КОНТРОЛЮ ПРЕДМЕТІВ ПРОКАТУ
У статті розглянутоосновні підходи зарубіжних країн щодо відображення в обліку
предметів прокату як окремої облікової категорії. Висвітлено основні аспекти
внутрішньогосподарського контролю цих активів. На підставі проведених досліджень
зарубіжного досвіду обліку виявлено шляхи удосконалення обліку та внутрішнього
контролю предметів прокату в Україні.
Ключові слова: предмети прокату, зарубіжний досвід, облік, внутрішньогосподарський контроль.
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Куцик П.А., Куценко Н.В.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УЧЕТА И
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ПРЕДМЕТОВ ПРОКАТА
В статье рассмотрены основные подходы зарубежных стран по отражению в учете
предметов проката как отдельной учетной категории. Освещены основные аспекты
внутрихозяйственного контроля этих активов. На основании проведенных исследований
зарубежного опыта учета выявлены пути усовершенствования учета и внутреннего
контроля предметов проката в Украине.
Ключевые слова: предметы проката, зарубежный опыт, учет, внутрихозяйственный
контроль.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Діяльність
суб’єктів господарювання, які надають послуги прокату, розпочинається з
придбання предметів, які утворюють прокатний фонд, і не може тривати
без їх використання. Відповідно до норм вітчизняного законодавства
підхід до визнання та відображення в обліку предметів прокату
змінювався. У минулому предмети, призначені для видачі напрокат,
відображались у складі оборотних активів підприємств незалежно від їх
вартості й терміну корисного використання, а з 1 січня 2000 р. предмети
прокату кваліфікуються як інші необоротні матеріальні активи і, таким
чином, бухгалтерський облік їх аналогічний обліку основних засобів.
Однак, затвердження на законодавчому рівні такої позиції щодо обліку
предметів прокатного фонду і надалі зумовлює певні труднощі.
Відсутність методичних рекомендацій та інструкцій, пов’язаних із
вирішенням проблемних питань щодо віднесення предметів прокату до
окремих груп активів, порядку нарахування амортизації, здійснення
контролю за їх збереженням і раціональним використанням негативно
впливає на організацію та методику обліку. Тому, однією з передумов
удосконалення системи обліку та контролю предметів прокату є вивчення
зарубіжного досвіду.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання, що стосуються обліку та внутрішньогосподарського
контролю у зарубіжних країнах знаходяться в центрі уваги багатьох
вітчизняних вчених. Не враховуючи фрагментарних досліджень обліку
орендних і лізингових операцій, висвітленню особливостей обліку та
контролю предметів прокату, з урахуванням досвіду інших країн
достатньо уваги в наукових джерелах не приділено. У свою чергу, це
обумовило проведення подальших досліджень на основі нормативно208
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правових актів, стандартів обліку й звітності та економічної літератури
зарубіжних країн.
Цілі статті. Метою наукової роботи є виявлення шляхів розв’язання
проблемних питань, пов’язаних з визнанням, списанням і внутрішнім
контролем предметів прокату, грунтуючись на досвіді обліку та
внутрішньогосподарського контролю закордоном.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Враховуючи
специфіку економіки країн світу, однотипні господарські операції
відображають в бухгалтерському обліку різних країн по-різному. Це
стосується і предметів, які надаються у тимчасове користування фізичним
і юридичним особам, тобто предметів прокату. Організація й методика їх
обліку та внутрішньогосподарського контролю залежить насамперед від
того, до якої групи активів їх включають: основні засоби, інші
довгострокові активи, товарно-матеріальні цінності, інвестиції.
Варто зазначити, що відповідно до норм вітчизняного
законодавства такі категорії як лізинг, оренда і прокат, які за суттю мають
однакову економічну природу, розмежовані між собою, так як їм
притаманні певні відмінності з позиції правового регулювання. Поняття
«прокат» зустрічається, в основному, в межах держав колишнього
Радянського Союзу як окремий різновид майнового найму.В практиці
провідних західних країн та США для позначення різноманітних угод,
заснованих на передачі майна в користування на визначений термін,
використовується термін «лізинг». За своєю сутністю «вітчизняний
прокат» близький до оперативного лізингу, метою якого є надання об’єкту
лізингу клієнту для задоволення певної потреби впродовж нетривалого
часу. Порядок відображення в обліку оперативного лізингу на
міжнародному рівні регулюється МСБО 17 «Лізинг» [7], а в США –
Стандартом фінансового обліку 13 «Облік лізингу» [16]. Проте, що
стосується підходу до обліку власне майна, яке передається в оперативний
лізинг, зазначено лише в загальному, що воно відображається поряд з
іншими основними засобами в балансі підприємства відповідно до його
характеру.
Ряд науковців, досліджуючи орендні відносини, стверджують, що
лізинг є довгостроковою орендою, а категорію «прокат» ототожнюють з
закордонним «рентингом» (короткострокова оренда на термін від кількох
годин до року), за яким об’єкт не втрачає своєї цінності після завершення
терміну оренди і повторно здається в оренду.
В Україні підхід щодо обліку предметів прокату як складової інших
необоротних матеріальних активів задекларований в П(С)БО 7 «Основні
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засоби» [13], проте у міжнародних стандартах про подібну облікову
категорію не згадується. Вітчизняна дослідниця Р. Грачова, порівнюючи
основні засоби за міжнародними та національними стандартами
бухгалтерського обліку, дійшла висновку, що не все, що під основними
засобами розуміє П(С)БО 7, охоплює МСБО 16 «Основні засоби». Вона
стверджує, що предмети прокату, цілком очевидно, підпадають під норми
МСБО 40 «Інвестиційне майно» як вид довгострокових активів, бо вони
явно придбані з метою отримання інвестиційного доходу [2].
Проаналізувавши положення, викладені в МСБО 40 «Інвестиційне
майно», ми дійшли висновку, що воно поширюються лише на операції
пов’язані з нерухомим майном (земля, споруди, будівлі) [8]. Тому, не
погоджуємося з твердженням Р. Грачової з огляду на те, що предметами
прокату є рухомі речі.
Дослідження нормативних документів країн пострадянського
простору свідчать, що предмети прокату визнають в структурі майна
підприємства і відносять до оборотних та/або необоротних активів у
залежності від законодавчо встановлених критеріїв.
У Російській Федерації активи, які призначені виключно для
передачі за певну плату в тимчасове володіння та/або користування з
метою отримання доходу, в тому числі і предмети прокату, включають до
складу необоротних активів, зокрема, доходних вкладень у матеріальні
цінності. Для відображення в обліку предметів прокату використовують
рахунок першого розділу плану рахунків 03 «Доходні вкладення в
матеріальні цінності». Відповідно до Положення бухгалтерського обліку
6/01 «Облік основних засобів» підхід до відображення в бухгалтерському
обліку інформації про основні засоби підприємства застосовується також
відносно доходних вкладень в матеріальні цінності, які розглядають як
частину перших [12]. Це також випливає з Плану рахунків Російської
Федерації [11] та Інструкції із його застосування [3]. Предмети прокату,
які не відповідають критеріям визнання основних засобів на рахунку 03
«Доходні вкладення в матеріальні цінності» не відображаються. Один із
таких критеріїв – вартісний. У залежності від прийнятої на підприємстві
облікової політики предмети прокату можуть кваліфікуватися як
матеріально-виробничі запаси, якщо вони є малоцінними, тобто їх вартість
знаходиться в межах ліміту (не більше 40000 рублів за одиницю). У
такому випадку предмети прокату відображатимуть в другому розділі
плану рахунків на рахунку 10 «Матеріали».
У Білорусії порядок відображення в бухгалтерському обліку
предметів прокату зазнає постійних змін і доповнень. Спочатку предмети
прокату включали до складу малоцінних і швидкозношуваних активів.
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Натомість, було задекларовано підхід до обліку предметів прокату
ідентичний до використовуваного у РФ, зокрема, можливість
встановлення підприємством вартісного ліміту (в межах базових величин
за одиницю) для розмежування їх на основні засоби (доходні вкладення в
матеріальні цінності) та засоби в обігу. Відповідно до типового Плану
рахунків Республіки Білорусь та Інструкції із його застосування [15], які
ввійшли в дію з 1 січня 2012 р., предмети прокату обліковують на рахунку
41 «Товари», субрахунок 416 «Предмети прокату». Такий порядок обліку
відповідає тому, що затверджений в нормативно-правових актах
Узбекистану. Згідно Інструкції із застосування Плану рахунків
бухгалтерського
обліку
фінансово-господарської
діяльності
господарюючих суб’єктів Республіки Узбекистан [4] предмети,
призначені для передачі на прокат, незалежно від їх вартості та терміну
корисного використання не відносять до необоротних активів, а
включають до складу поточних активів. Їх кваліфікують як товари та
відображають на рахунку 2940 «Предмети прокату».
У Молдові в Національному стандарті бухгалтерського обліку 16
«Облік довгострокових матеріальних активів» [9] прописано, що предмети
прокату не відносять до складу основних засобів, а відображають як
інвестиції або товарно-матеріальні цінності. Більшість вчених і науковців
Республіки Молдова зауважують, що завжди необхідно виходи з сутності
операції, а тому такий підхід потрібно застосовувати в тому випадку, якщо
предмети прокату не відповідають характеристикам основних засобів.
Коли ж вартість предмету прокату не перевищує встановлений
законодавством ліміт (3000 лей) та/або він служить менше одного року,
пропонують відображати в складі МШП.
Одним з найважливіших питань у вивченні зарубіжного досвіду
обліку предметів прокатного фонду є вивчення підходів різних країн щодо
порядку віднесення вартості таких предметів на витрати підприємства. Як
показали дослідження, для вирішення цього питання застосовують два
основних способи: або шляхом нарахування амортизації, або шляхом
одноразового списання вартості предмету прокату на витрати.
У США вартість тих об’єктів, які передаються у тимчасове
користування, так як вони є довгостроковими, відноситься на витрати
частинами (поступово) шляхом нарахування амортизації, в чому й полягає
їх відмінність від поточних активів [5]. Нарахування амортизації на такі
активи відбувається в узгодженості з амортизаційною політикою, що
застосовується підприємством до подібних активів, а це вказує на
можливість застосування різних методів. Варто зауважити, що метод
нарахування амортизації повинен відображати процес одержання
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підприємством економічних вигод від конкретного об’єкта. В Україні ж
встановлюються обмеження. В П(С)БО 7 зазначено, що амортизація
предметів прокату нараховується за двома методами із п’яти,
передбачених чинною нормативно-правовою базою: прямолінійним і
виробничим [13].
У Китаї предмети, одинична вартість яких менша 5000 юанів, а
термін користування менший одного року, розглядаються як періодичні
витрати. Якщо ж зазначені вимоги дотримуються, то знос обчислюється
рівномірним способом і застосовується на груповій основі [6].
У Росії вартість предметів прокату, які обліковують в складі
необоротних активів, погашається, нараховуючи амортизацію. З метою
списання вартості таких предметів використовують один з наступних
методів: лінійний метод, метод зменшення залишку, метод списання
вартості за сумою чисел років терміну корисного використання, метод
списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) [12]. У тому
випадку, коли предмети прокату відображають як матеріально-виробничі
запаси, то амортизація не нараховується. Вартість таких предметів
підлягає списанню одномоментно на відповідні рахунки витрат (термін
служби яких не перевищує 12 місяців) або може погашатися рівномірно
(термін служби яких перевищує 12 місяців) у міру передачі їх у
виробництво або експлуатацію – в пункти прокату чи матеріально
відповідальним особам для передачі в прокат, що визначається обліковою
політикою підприємства.
У Молдові незалежно від того як кваліфікуються предмети прокату
(довгострокові чи поточні активи), їх вартість поступово списуватиметься
через нарахування амортизації. Суб’єктам господарювання, що надають
послуги з прокату, дозволяється самостійно обирати найбільш
відповідний метод.
В Узбекистані та Білорусії нарахування амортизації передбачено
здійснювати не лише щодо довгострокових активів, але й поточних
(оборотних). Так, вартість предметів прокату, які в цих країнах відносять
до складу товарів, підлягає погашенню шляхом здійснення щомісячних
амортизаційних відрахувань. У Республіці Узбекистан знос предметів
прокату нараховують, виходячи з термінів їх корисного використання, і
відображають на рахунку 1310 «Знос МШП» [4]. Така позиція має
принципові зауваження, адже за характером участі у господарській
діяльності й економічною природою товари та малоцінні і
швидкозношувані предмети не доцільно ототожнювати. Допустимим
рішенням у такому випадку, на нашу думку, є узагальнення інформації
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про нарахований знос предметів прокату на спеціальному субрахунку до
рахунку обліку товарів.
Відповідно до наказу Білоруського державного об’єднання
организацій побутового обслуговування населення норматив нарахування
зносу на предмети культурно-побутового призначення і господарського
вжитку, які передають населенню на прокат, затверджений у розмірі не
більше 20% від виручки, отриманої пунктами прокату за попередній
місяць [10]. У зв’язку зі змінами, які набрали чинності у Білорусії з 1 січня
2012 р., рахунок, на якому необхідно обліковувати нарахування зносу
таких активів, не зазначено в нормативних документах.
Раціональне використання та збереження предметів прокатного
фонду залежить від документального оформлення, організації їх
аналітичного обліку, оперативного обліку предметів у прокаті та
ефективності системи внутрішньогосподарського контролю при
придбанні, передачі та списанні таких предметів. Підхід до вирішення
цього питання висвітлюється в окремих країнах колишнього Радянського
Союзу.
У Росії з метою забезпечення контролю і збереження предметів
прокату, які обліковують в складі товарно-матеріальних цінностей,
організовують їх оперативний облік у кількісному виразі або на
позабалансових рахунках. Це відбувається до моменту списання таких
предметів у зв’язку з їх зносом.
Хоча порядок відображення в обліку предметів прокату в Росії та
Білорусії відрізняється, однак в обох країнах застосовують однакові
уніфіковані форми первинної облікової документації з обліку побутових
послуг населенню для оформлення договору прокату, які є бланками
суворої звітності [1]. Зокрема, при прийомі грошових коштів та
оформленні видачі предметів прокату в погодинне користування
застосовується бланк форми БО–6. Цей документ використовується також
для прийому чергових платежів при тривалому користуванні предметами
прокату; для прийому плати за прострочення повернення предметів
прокату; для справляння пені за несвоєчасне повернення предметів
прокату або прострочення чергового платежу; за псування,
розукомплектування і втрату предметів прокату; за ремонт предметів
прокату, повернутих із дефектом. Бланк форми БО–7 використовується
для прийому грошових коштів за прокат і оформлення видачі предметів
прокату на добу і більше. Бланк форми БО–8 застосовується при
поверненні дефектних предметів, виданих на прокат, а також для
визначення розміру оплати за зіпсовані та неповернені предмети прокату.
На відміну від зазначеного вище переліку документів, в Україні видачу
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предметів впрокат оформляють договором (замовленням-зобов’язанням)
за формою ПО–П1, один примірник якого надається наймачеві [14].
Щоб проконтролювати кількість предметів, які знаходяться в
прокаті, тобто передані клієнтам, в усіх досліджуваних країнах до рахунку
обліку предметів прокату відкривають два субрахунки: «Предмети
призначені для прокату» (або «Майно призначене для прокату на складі»)
та «Предмети в прокаті» (або «Майно, передане в пункти прокату
(експлуатацію)»). Вважаємо, що така позиція враховує сучасні вимоги, які
висуваються до системи управління, та сприяє отриманню необхідної
інформації для прийняття рішень.
Безумовно, одним з найважливіших способів здійснення внутрішнього
контролю, як в Україні, так і закордоном, є інвентаризація наявності
предметів прокату. Її проведення регламентується нормативно-правовими
актами кожної країни.
Висновки. За результатами досліджень зарубіжної літератури та
нормативно-правової бази відповідних країн ми з’ясували, що існують
варіативні підходи до обліку та внутрішньогосподарського контролю
предметів прокату. Їх можна узагальнити: відображення предметів
прокату як необоротних активів (США), віднесення предметів прокату до
складу оборотних активів (Білорусія, Узбекистан), групування предметів
прокату у складі необоротних та оборотних активів (Росія, Молдова).
Щодо методики погашення вартості предметів прокатного фонду та
віднесення на витрати, то в Росії вона залежить від того, в складі якої
групи активів вони відображаються: якщо необоротні – шляхом
нарахування амортизації, оборотні – шляхом списання на витрати. На
противагу цьому підходу в інших країнах (Молдова, Білорусь,
Узбекистан) вартість таких предметів відносять на витрати через
амортизаційні відрахування незалежно від групи активів. Внутрішньогосподарський контроль за збереженням і раціональним використанням
предметів прокату в зарубіжній практиці грунтується на документальному
оформленні руху цих предметів і передбачає проведення інвентаризації.
Основою для успішної реалізації заходів щодо удосконалення вітчизняної
практики обліку предметів практику є врахування досліджених
особливостей обліку цих предметів у зарубіжних країнах. Зокрема,
пропонуємо підхід, скомбінувавши російський і молдовський досвід
обліку, який полягає у: розмежуванні предметів прокату в залежності від
очікуваного терміну їх служби; включені оборотних предметів прокату до
складу швидкозношуваних предметів, що враховувало би їх специфічний
характер як предметів, що неодноразово беруть участь у наданні послуг
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прокату; віднесенні вартості предметів прокату, з терміном служби менше
одного року, на витрати шляхом рівномірного нарахування амортизації.
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБЛІКУ ДОХОДІВ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
Досліджено організаційні підходи до бухгалтерського обліку доходів майбутніх
періодів на підприємстві. Обґрунтовано напрями удосконалення організації обліку доходів
майбутніх періодів та порядку їх розподілу.
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CURRENT APPROACH TO ACCOUNTING
OF DEFERRED INCOME
Organizational approaches to accounting of deferred income at the enterprise are
investigated. Some suggestions for improvement the organization of accounting of deferred income
and order of their distribution are advanced.
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Куцик П.А., Ясинская Л.Т.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕТА ДОХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
Исследованы организационные подходы к бухгалтерскому учету доходов будущих
периодов на предприятии. Обоснованы направления совершенствования организации учета
доходов будущих периодов и порядка их распределения.
Ключевые слова: доходы будущих периодов, организация бухгалтерского учета,
распределение.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Метою
здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання є
отримання економічних вигод у вигляді доходів. Однак, на підприємстві
можуть виникати й такі доходи, за якими ще не було понесено витрат, їх
класифікують як доходи майбутніх періодів («незароблені» або
«невідпрацьовані» доходи). Виходячи зі своєї специфічної економічної
суті, вони впливають на величину доходів звітного періоду, формування
фінансових результатів діяльності, оцінку фінансового стану та платоспроможність суб’єктів господарювання.
Ефективне управління доходами майбутніх періодів на
підприємствах повністю залежить від всебічного інформаційного
забезпечення управлінських рішень, що охоплює сукупність первинних і
зведених даних, організацію зі збереження накопиченої інформації,
способи її подання та методи перетворень, правила організації банку
даних, методики кодування й пошуку інформації. При цьому необхідно,
щоб споживач отримував необхідну інформацію з мінімальними
витратами на її підготовку. Саме тому, важливу роль у процесі управління
відіграє раціональна організація бухгалтерського обліку доходів
майбутніх періодів.
Відсутність сучасних методичних рекомендацій щодо вирішення
питань відображення доходів майбутніх періодів в обліку та порядку їх
розподілу (списання) створює певні перешкоди, що обумовлює пошук
шляхів вирішення цього питання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теоретичним і методологічним проблемам організації
бухгалтерського обліку на підприємствах (організаціях, установах)
присвячені праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, але не
достатньо уваги приділяється вивченню та вирішенню проблем організації
обліку доходів майбутніх періодів. Проблемні питання обліку даного
об’єкту як предмет дослідження не розглядалися в дисертаційних роботах.
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Однак, окремі питання розглядаються в статтях, опублікованих у
періодичних виданнях, наукових працях українських і російських вчених:
Я.В. Соколова [5], Т.І. Тесленко [6], І.Я. Омецінської [2] та ін. Проте,
відсутність загальних підходів до раціональної організації обліку доходів
майбутніх періодів підкреслює актуальність даного питання.
Цілі статті. Метою дослідження є вивчення теоретичних аспектів і
обґрунтування власного підходу до організації бухгалтерського обліку
доходів майбутніх періодів (зокрема у вищих навчальних закладах) як
інформаційної підсистеми управління.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. За своєю природою
доходи майбутніх періодів є неоднозначними та потребують
кваліфікованої систематизації. За особливостями їхнього обліку можна
простежити дію принципу нарахування та відповідності доходів і витрат.
Недосконалість організації обліку спричиняє втрату частини інформації, її
змісту і призначення, викривлення суті, зниження достовірності,
унеможливлення дослідження та управління.
Існують різні підходи вчених до трактування поняття «організація
обліку». Аналізуючи згруповані підходи до тлумачення даного поняття,
приходимо до висновку, що сучасні науковці визначають організацію
бухгалтерського обліку як упорядкування усіх елементів системи шляхом
цілеспрямованого вдосконалення механізму структури і процесів обліку.
Відповідно раціональна організація обліку – це система практичного
здійснення прийомів і способів відображення господарських операцій, які
забезпечують дійовий контроль та всебічний аналіз з мінімальними
затратами.
Під організацією обліку доходів майбутніх періодів, на нашу думку,
необхідно розуміти комплекс заходів зі встановлення порядку і методів
збору, обробки, накопичення відомостей про доходи майбутніх періодів з
метою отримання достовірної і своєчасної інформації та здійснення
контролю за виконанням кошторису доходів і визначенням фінансового
результату.
До основних завдань раціональної організації обліку доходів
майбутніх періодів належать: забезпечення правильного визначення
моменту виникнення та достовірної оцінки доходів майбутніх періодів;
розмежування доходів майбутніх періодів за часовою ознакою; повне та
якісне відображення доходів майбутніх періодів у документах і облікових
регістрах та наявність у них оптимального набору параметрів, реквізитів
для можливості подальшої обробки, аналізу, контролю тощо; визначення
способів списання (розподілу) доходів майбутніх періодів та суми, що
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включається до доходів звітного періоду; контроль за правильністю
визначення фінансових результатів.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» [1] питання організації обліку відноситься
до компетенції його власника або уповноваженого органу відповідно до
законодавства й установчих документів, але конкретних вимог немає,
тому побудова обліку повинна організовуватися відповідно до потреб
управління.
Передумовою успішної організації обліку доходів майбутніх
періодів є визначення їх складу і класифікація, що забезпечить групування
інформації відповідно до порядку їх формування, особливостей
господарської діяльності та поглиблює ефективність управління.
Слід зауважити, що склад таких доходів залежатиме від специфіки
діяльності суб’єкта господарювання. Зокрема, у санаторно-курортних
установах доцільно у складі доходів майбутніх періодів обліковувати
доходи за санаторно-курортними путівками, термін заїзду за якими не
настав, у навчальних закладах – отримані від студентів платежі за
навчання тощо.
Доходи майбутніх періодів за своїм характером можуть мати різний
термін розподілу (списання) і, таким чином, ми пропонуємо
класифікувати даний об’єкт бухгалтерського обліку за ознакою часу.
Аналізуючи доходи майбутніх періодів за часом списання, їх можна
поділити на поточні (частина доходів майбутніх періодів призначена для
розподілу впродовж 12 місяців) та довгострокові (розподіл доходів
планується не раніше чим через 12 місяців з дати балансу). Пріоритетним
у такому випадку є обґрунтування очікуваного терміну розподілу доходів
майбутніх періодів.
У П(С)БО 11 «Зобов’язання» [4] доходи майбутніх періодів
відокремлюються як вид зобов’язань, у Плані рахунків бухгалтерського
обліку [3] рахунок для обліку доходів майбутніх періодів є в одному класі
з рахунками для обліку поточних зобов’язань, а в балансі стаття «Доходи
майбутніх періодів» відображається як окремий розділ пасиву балансу, без
якого-небудь поділу за часом списання. Проте, враховуючи викладене
вище, рекомендовано з метою оперативного управління та підвищення
інформативності, корисності і достовірності даних для цілей внутрішньогосподарського контролю при побудові робочого (управлінського) плану
рахунків розмежовувати доходи майбутніх періодів: поточні обліковувати
на рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів», а довгострокові – на рахунку
551 «Довгострокові доходи майбутніх періодів». При цьому, необхідно
передбачити субрахунок до рахунку 69 для перекваліфікації
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(перекласифікації) довгострокових доходів майбутніх періодів у поточні,
коли термін списання (розподілу) їх менше дванадцяти місяців з дати
балансу.
Однією з найважливіших у процесі організації бухгалтерського
обліку є проблема досконалого документування, оскільки документ має
юридичну силу і підтверджує достовірність облікової інформації, тобто
забезпечує досягнення основної мети обліку – продукування достовірної,
неупередженої результативної інформації.
Одержання доходів майбутніх періодів підлягає суцільному і
безперервному документальному оформленню, адже підставою для
відображення їх в бухгалтерському обліку є первинні документи.
Накопичення інформації, її групування відбувається в подальшому у
регістрах обліку на основі даних первинного обліку. З метою належної
організації обліку та здійснення внутрішньогосподарського контролю за
процесом формування та розподілу доходів майбутніх періодів нами
запропоновані: Відомість обліку доходів майбутніх періодів та Зведена
відомість обліку доходів майбутніх періодів за рахунками 69 «Доходи
майбутніх періодів» і 551 «Довгострокові доходи майбутніх періодів»
(відомості є складовою будь-якої сучасної інформаційної системи,
наприклад класу ERP).
У формах відомостей передбачені відповідні складові для кожного
виду доходів майбутніх періодів, за якими здійснюється відображення
економічної інформації. Крім того, обґрунтовано, що аналітичний облік
доходів майбутніх періодів необхідно вести у розрізі контрагентів. Така
організація аналітичного обліку доходів майбутніх періодів забезпечить
одержання об’єктивної інформації для цілісної системи управління.
Списання сум доходів майбутніх періодів відбувається шляхом
бухгалтерських розрахунків за дебетом рахунку та відображається у
дебетовій частині відомості, для чого передбачено відповідні графи. Щодо
відомості за рахунком 551 «Довгострокові доходи майбутніх періодів», то
необхідно передбачити у дебетовій частині кореспонденцію з дебетом 69
«Доходи майбутніх періодів» за тією частиною доходів, що буде
перекваліфікована (розподілена, списана) у поточні доходи впродовж
дванадцяти місяців з дати балансу. Тобто кредитова частина відомості
призначена для формування доходів майбутніх періодів за відповідними
видами, а дебетова – для розподілу (списання) частини вже попередньо
сформованої суми доходів майбутніх періодів на доходи, що відноситься
до даного звітного періоду, або для закриття частини довгострокових
доходів майбутніх періодів на доходи майбутніх періодів, коли термін
списання (розподілу) їх менше дванадцяти місяців з дати балансу.
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Завершальним етапом є узагальнення інформації у Зведеній відомості за
рахунками 69 «Доходи майбутніх періодів» і 551 «Довгострокові доходи
майбутніх періодів».
Оскільки
бухгалтерський
облік
повинен
забезпечувати
інформаційне підґрунтя для прийняття управлінських рішень, питання
максимально об’єктивного віднесення доходів майбутніх періодів на
поточні доходи тих періодів, до яких вони відносяться (відповідно до
понесення витрат) є одним із першочергових. Таку об’єктивність повинна
забезпечувати вірно обрана методика розподілу (списання) накопичених
доходів у межах встановленого часового інтервалу (терміну).
Враховуючи той факт, що чітких роз’яснень і рекомендацій щодо
формування та обліку доходів майбутніх періодів немає, підприємства,
виходячи з економічної доцільності, можуть самостійно вирішувати, які
доходи включати до складу доходів майбутніх періодів, визначати термін
їх списання та, відповідно, метод, який обиратиметься у кожному
конкретному випадку і залежатиме від виду доходів.
Доходи майбутніх періодів виникають на підприємстві як
попередня оплата в результаті надходження грошових коштів за надання в
майбутньому відповідних послуг. Фактичний період погашення
отриманих доходів, що відносяться до майбутніх періодів відбувається в
часі послідовно та безперервно, адже вони є доходами декількох періодів,
і визнання їх доходами звітного періоду здійснюватиметься у тих
періодах, до яких ці доходи відносяться. Конкретний період визнання їх
доходами звітного періоду визначається розрахунково (договором,
розрахунком), оскільки фактичної конкретної дати погашення не існує в
принципі. Враховуючи результати проведеного дослідження ми
пропонуємо застосовувати такі методи розподілу (списання) доходів
майбутніх періодів на доходи звітних періодів:
– виробничий. Частина доходів майбутніх періодів, що підлягає
списанню на поточні доходи, визначається пропорційно до обсягу
наданих (реалізованих) послуг в даному періоді:

Сі

Оі
Оз

ДМП ,

де Сі – сума списання впродовж і-го місяця, грн;
Оі – обсяг наданих послуг впродовж і-го місяця, грн;
Оз – загальний обсяг наданих послуг (зазначається в договорі), грн;
ДМП – сума доходів майбутніх періодів, грн
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Даний метод доречно застосовувати до таких видів доходів
майбутніх періодів: виручка від продажу квитків транспортних і
театрально-видовищних підприємств; абонентна плата за користування
засобами зв’язку; доходи за санаторно-курортними путівками, термін
заїзду за якими не настав.
– рівномірний (прямолінійний). Доходи майбутніх періодів
розподіляються рівномірно протягом терміну їх списання, який
визначений підприємством, що випливає із специфіки його діяльності:

Сі

ДМП
,
Т

(2)

де Т – термін списання доходів майбутніх періодів, місяців (років).
Рівномірний метод доцільно застосовувати при розподілі доходів
майбутніх періодів, до яких відносяться: одержані авансові орендні
платежі; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання;
отримана від студентів плата за навчання, до початку семестру чи
навчального року.
Вказані організаційні аспекти необхідно описати у наказі про
облікову політику, де передбачити період, впродовж якого будуть
списуватись доходи майбутніх періодів, методи їх списання. Це буде
підставою щомісяця складати бухгалтерські довідки-розрахунки та
відображати розраховані суми на рахунках бухгалтерського обліку.
Висновки. Запропонований нами підхід до організації обліку
доходів майбутніх періодів дає підстави стверджувати, що основним
критерієм організації обліку таких доходів є їх поділ на поточні та
довгострокові у розрізі видів і контрагентів, з урахуванням особливостей
діяльності суб’єктів господарювання. Застосування запропонованих
регістрів із закріпленням відповідальності за визначеними особами дає
змогу в оперативному порядку контролювати й управляти процесом
формування та розподілу доходів майбутніх періодів (з використанням
виробничого чи прямолінійного методів розподілу, що залежать від видів
доходів) і достовірно визначати фінансовий результат діяльності
підприємства (установи, зокрема навчального закладу) відповідного
звітного періоду, що є важливою передумовою прийняття ефективних
управлінських рішень. Подальших досліджень потребують з’ясування
особливостей організації внутрішнього контролю доходів майбутніх
періодів.
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РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ
В статті розглядається облік реалізації продукції та розрахунків з покупцями на
прикладі сільськогосподарського підприємства, пропонується удосконалення аналітичного
обліку і використання управлінської звітності щодо обліку реалізації продукції.
Ключові слова: реалізація, облік, розрахунки, внутрішня звітність.

Kycherkova S.
IMPROVEMENTS ANALYTICAL ACCOUNTING SALES
AND SETTLEMENTS WITH BUYERS
In article the accounting of realization of production and calculations with buyers on an
example of the agricultural enterprise is considered, improvement of the analytical account and use
of the administrative reporting according to the accounting of realization of production is offered.
Key words: realization, account, calculations, internal reporting.
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Кучеркова С.А.
УЛУЧШЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ И РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ
В статье рассматривается учет реализации продукции и расчеты с покупателями на
примере сельскохозяйственного предприятия, предлагается совершенствование
аналитического учета и использование управленческой отчетности по учету реализации
продукции.
Ключевые слова: реализация, учет, расчеты, внутренняя отчетность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Під час своєї
виробничо-господарської діяльності сільськогосподарські підприємства
вступають в розрахункові взаємовідносини з іншими підприємствами,
організаціями та особами. Такі розрахунки впливають на формування
основних і оборотних засобів, реалізацію виробленої продукції та надання
послуг, з розрахунками з фінансовими органами і органами соціального
забезпечення. Виникнення таких взаєморозрахунків між підприємствами
передбачене утворенням між ними певних прав і зобов’язань. Цим і
пояснюється актуальність даної роботи.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Важливий внесок у вирішення питань даної теми, а також
удосконалення обліку реалізації продукції та розрахунків з покупцями
зробили вітчизняні вчені: М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, С.Ф.Голов,
М.Я.Дем’яненко, М. Ф.Огійчук, П.Я. Хомін. Вивченням питань аналізу
грошових потоків займалися вчені: І.О.Бланк, А.В.Завгородний,
В.В.Ковальов, М.Я.Коробов, М.А.Лахтіонова, Г.В.Савицька та інші.
Цілі статті. Метою статті є обґрунтування і розробка практичних
рекомендацій щодо вдосконалення обліку реалізації продукції та
розрахунків з покупцями на сільськогосподарських підприємствах.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Реалізація продукції
окремого підприємства – це, перш за все, відчуження активів, що належать
підприємству, шляхом їх продажу з метою відтворення використаних
засобів підприємства та отримання прибутку для задоволення
різноманітних потреб підприємства та його власників. Відвантажена
покупцям
і
списана
з
матеріально
відповідальних
осіб
сільськогосподарська продукція вважається реалізованою.
У ринкових умовах взаємовідносини між підприємствами,
організаціями та установами, а також між ними та населенням мають
характер грошових розрахунків. Ці взаємовідносини ґрунтуються на
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використанні грошей у їхніх функціях – коштів обігу та коштів платежу.
При цьому підприємство водночас є продавцем (постачальником) для
одних і покупцем для інших.
Правильна організація і побудова обліку розрахунків між
підприємствами мають велике значення, оскільки забезпечують швидке
завершення кругообігу оборотних коштів (коштів обігу), перехід їх з
товарної форми в грошову, створюють необхідні умови для безперебійної
оплати придбаних товарно-матеріальних цінностей.
Організація обліку розрахункових операцій вимагає, перш за все,
поділ усіх операцій на три великі групи:
- розрахункові операції за зобов’язаннями (з кредиторами);
- розрахункові операції за борговими правами (з дебіторами);
- розрахункові операції з використання трудових ресурсів та оплати
найманої праці, [1, с. 159–160].
В ТОВ «Агрофірма Шевченко», як і в більшості інших
підприємствах, основним джерелом поповнення грошових засобів є
виручка від реалізації продукції, товарів, послуг.
Для обліку розрахунків із покупцями за відвантажену продукцію і
замовниками за виконані роботи (послуги) передбачений рахунок 36
«Розрахунки з покупцями і замовниками».
В ТОВ «Агрофірма Шевченко» для відпуску сільськогосподарської
продукції зі складу виписують накладну, де вказується: кому та за якою
ціною продається продукція. За кожний місяць по складу складається
матеріальний звіт в розрізі видів продукції, де вказується залишок на
початок місяця, скільки надійшло і звідки, а потім видача продукції по
каналах реалізації і залишок на кінець місяця. Обов’язково вказується
кількість продукції та її вартість (планова собівартість). Якщо був
здійсненний продаж за готівку фізичній особі, то до матеріального звіту
додається реєстр з реалізації продукції за готівку, де вказується дата,
прізвище особи, яка придбала продукцію, кількість і отриману виручку, а
також номери накладних. Одночасно на підставі цих документів бухгалтер
робить розшифровку товарної продукції: виділяється кількість кожного
виду продукції, виручка та собівартість реалізованої продукції, а також
сума ПДВ.
Основні господарські операції з реалізації продукції на підприємстві
наведені в табл. 1.
На підприємстві аналітичний облік по рахунку 36 ведеться в
журналі-ордері №11, а синтетичний в оборотній відомості та головній
книзі. Одним із основних облікових документів, на підставі якого
заповнюється журнал-ордер № 11 с.-г., є Відомість аналітичного обліку
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реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг за формою № 11.4 с.-г., в
ній за напрямками реалізації ведуть аналітичний облік реалізації за
кількістю і вартістю окремих видів реалізованої продукції, виконаних
робіт і наданих послуг на сторону.
Таблиця 1
Господарські операції по реалізації сільськогосподарської продукції
в ТОВ «Агрофірма Шевченко»
Зміст
господарських операцій
Реалізація зернових для
внутрішньогосподарських потреб
(на корм)
Видача продукції в рахунок
оплати праці
Реалізація продукції в рахунок
паю
Реалізація продукції на сторону

Первинні документи
Внутрішньогосподарська
накладна
Відомість на видачу зерна,
Розпорядження на видачу
продукції і матеріалів
Відомість на видачу зерна,
Розпорядження на видачу
продукції і матеріалів
Товарно-транспортна
накладна

Кореспонденція
рахунків
Д-т
К-т
208

27

661
70
90
672
70
90
361
70
90

70
6415
27
70
6415
27
70
6415
27

З Відомості № 11.4 с.-г. інформацію переносять у Книгу
аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг за
формою № 11.5 с.-г. Інформація про реалізацію продукції (робіт, послуг),
що накопичується в Книзі, необхідна для складання фінансової звітності.
Для вдосконалення аналітичного обліку реалізації продукції
пропонуємо підприємству в Книзі аналітичного обліку реалізації
продукції, яка відкривається на кожну продукцію, що виробляється на
підприємстві зробити розшифровку за каналами реалізації. Такий
запропонований регістр буде надавати найбільш повну і своєчасну
інформацію про реалізацію продукції.
За допомогою ведення управлінського обліку підприємства можуть
вести внутрішньогосподарську звітність, яка забезпечить своєчасне
отримання інформації, для ефективного управління підприємством. Зміст,
форми, строки подання цієї звітності залежать від умов господарювання в
конкретному підприємстві.
Для ТОВ «Агрофірма Шевченко» ми пропонуємо складати
внутрішньогосподарську (управлінську) звітність, яка буде містити
інформацію щодо реалізації продукції і розрахунків з покупцями,
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використовуючи первинний облік. Ця звітність може складатися з
декількох розділів, а саме: виробництво продукції, реалізація продукції і
результати від її реалізації, тощо.
У розділі по виробництву продукції підприємства окремо
наводити інформацію по рослинництву і тваринництву. В залежності від
того, яка продукція виробляється в звітному році, ту і наводити у звіті, а
всю іншу не писати. За продукцією зазначати площу, поголів’я,
виробництво продукції і наводити інформацію з внесення добрив
(рослинництво) і витрати кормів (тваринництво).
Наступним розділом може бути ефективність виробництва і
реалізації продукції, де наводити виручку від реалізації, прибуток або
збиток і рентабельність продукції. Така більш детальна інформація
допоможе керівництву підприємства аналізувати діяльність підприємства,
виявляти відхилення від нормативу і вчасно реагувати на зниження
ефективності діяльності.
На підприємстві досліджено управління грошовими потоками. У
першу чергу проводять горизонтальний аналіз грошових потоків:
вивчають динаміку обсягу формування додатного, від’ємного і чистого
грошового потоку підприємства в розрізі окремих джерел, розраховують
темпи їхнього зростання і приросту, визначають тенденції зміни їхнього
обсягу.
В ТОВ «Агрофірма Шевченко» спостерігається збільшення темпу
приросту активів в 2011 р. порівняно з 2010 р. на 26,7%, розмір виручки
збільшився і це вплинуло на зростання темпу приросту виручки на 63,5%,
табл. 2.
Таблиця 2
Горизонтальний аналіз грошових потоків в
ТОВ «Агрофірма Шевченко»
Показники
Активи підприємства, тис грн
Виручка від реалізації, тис грн
Чистий грошовий потік, тис грн
Темп приросту (акт),%
Темп приросту (рп),%
Темп приросту (чгп),%

2010 р.

2011 р.

2850,1
1836,1
985,2
102,6
74,7
86,0

3686,2
2537,6
1156,0
129,3
138,2
142,3

Відхилення
2011 р. від 2010 р. (+,-)
836,1
701,5
170,8
26,7
63,5
56,3

Чистий грошовий потік в 2011 р. порівняно з 2010 р. збільшився на
170,8 тис грн і темп приросту зростає на 56,3% відповідно. Отже, це
відповідає значенню рівняння 100 < Такт < Трп < Тчгп .
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Керування грошовими потоками потребує постійного моніторингу
рівномірності і синхронності формування додатного і від’ємного
грошового потоку в розрізі окремих інтервалів прогнозного періоду.
Для того, щоб позбутися браку коштів підприємству необхідно
використовувати оптимізацію грошових потоків і залучати позикові
кошти зі сторони.
Для оцінювання ефективності грошового потоку підприємства
розраховують і аналізують коефіцієнт ефективності грошового потоку, як
відношення суми чистого прибутку і амортизації до від’ємного грошового
потоку або до середньорічної суми активів підприємства [2, с. 163].
Для ТОВ «Агрофірма Шевченко» цей показник складає:
600 99
Егп2009=
0,270 ;
2586,5
Егп2010= 305,4 125,9 0,153 ;
2813,8
Егп 2011= 655,2 81,5 0,225 .
3268,15

Отже, на підприємстві коефіцієнт ефективності грошового потоку є
позитивним за рахунок чистого прибутку на підприємстві. Тобто
ефективність складає в 2009 р. 27,0%; в 2010 р. – 15,3%; в 2011 р. – 22,5%.
Ці показники характеризують здатність грошового потоку
генерувати самофінансований дохід.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що
запропоновані нами удосконалення значно об’єднають всю інформацію
по реалізації продукції, зробить її цілісною і дасть змогу користувачам,
зокрема керівнику підприємства, значною мірою мати змогу отримати
повну інформацію щодо стану розрахунків з покупцями і управління
грошовими потоками.
1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручн. – 2-ге вид.,
перероб. і допов. / М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, Л.Г.Панченко та ін.; За ред. проф.
М.Ф.Огійчука. – К.: Вища освіта, 2003. – 800 с.
2. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібн. / Г.В.Савицька.
– К.: Знання, 2005. – 662с.
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природокористування України
ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ОПОДАТКУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ УКРАЇНИ
У статті розглянуто ретроспективу становлення та зміст спеціального режиму
оподаткування
сільськогосподарських
товаровиробників
фіксованим
сільськогосподарським податком у період становлення ринкової економіки та сьогодення.
Проаналізовано зміни, що сталися у механізмі його справляння, визначено його роль на
сучасному етапі та перспективи застосування.
Ключові слова: спеціальний режим, сільськогосподарські товаровиробники, ФСП,
спрощена система оподаткування.

Kushnirenko O.
FORMATION OF A SPECIAL TAXATION
FOR AGRICULTURAL PRODUCERS OF UKRAINE
The article reviews retrospective of the formation and content of the special taxation for
agricultural producers by the fixed agricultural tax during the market economy formation the
present days; the changes that took place in the mechanism of its collection, its role at the current
stage and prospects of application.
Key words: special treatment, agricultural producers, FAT, the simplified tax system.

Кушниренко А.А.
ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЖИМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ
В статье рассмотрено ретроспективу становления и содержания специального
режима налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей фиксированным
сельскохозяйственным налогом в период становления рыночной экономики и настоящего
времени. Проанализированы изменения, произошедшие в механизме его взискания,
определена его роль на современном этапе и перспективы применения.
Ключевые слова: специальный режим, сельскохозяйственные товаропроизводители,
ФСП, упрощенная система налогообложения.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Становлення
Кушніренко О.А.
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незалежності України обумовило необхідність в розробці власної
податкової системи, процес розбудови якої започаткований у 1991 р.
Податкові відносини сільськогосподарських товаровиробників з
державним бюджетом, як і платників податків інших галузей економіки,
регулювався Законом «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 р.,
яким закладались основи функціонування системи оподаткування для всіх
типів підприємств.
Необхідність змін в оподаткуванні сільськогосподарських
товаровиробників була обумовлена збитковістю або низькою
прибутковістю сільського виробництва. З часом ситуація погіршувалась, а
у 1998 році економіка колективних господарств опинилась взагалі на межі
колапсу – 83% збиткових господарств у цілому в АПК, причому близько
93% безпосередньо сільськогосподарського профілю. Високі податкові
ставки лише загострили ситуацію, спричинили збільшення тіньового
сектору та закриття сільськогосподарських підприємств. Така ситуація
потребувала адекватних змін у податковій політиці.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Окреслені проблеми входять до кола наукових інтересів
багатьох учених, зокрема даному питанню присвячено праці Л.Тулуша,
В.Синчака, Н.Прокопенко, Н.Танклевської, В.Андрущенка, В.Федосова,
В.Уркевича та інших. Віддаючи належне їх науковим напрацюванням,
варто наголосити, що питання формування прямого спеціального режиму
оподаткування сільськогосподарських товаровиробників залишає місце
для наукових досліджень, а особливо в частині його вдосконалення на
основі аналізу, змін що відбулися з часу його запровадження.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для врегулювання
ситуації що склалась в аграрному секторі Законом [1] було запроваджено
спеціальний режим оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у формі фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП),
який з’явився в порядку експерименту в 1998 році у трьох регіонах
України: Глобинському районі Полтавської області, Старобешівському
районі Донецької області та Ужгородському районі Закарпатської області.
Господарства, що відповідали нормам цього закону, сплачували ФСП,
який охоплював 12 податків та зборів, в тому числі податок на прибуток,
плату за землю, відрахування до Пенсійного фонду та Фонду соціального
страхування.
Суб’єктом оподаткування ФСП вважались товаровиробники, які
виробляли сільськогосподарську продукцію, і їх валовий дохід від
операцій з продажу цієї продукції за попередній звітний (податковий) рік
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перевищував 50% загальної суми валового доходу підприємства. Тобто
було введено межу, нижче якої підприємство не вважалося сільськогосподарським товаровиробником.
Цей закон визначав об’єктом оподаткування землю, а точніше,
площу ріллі, передану сільськогосподарському товаровиробникові у
власність чи надану йому в користування. Величина нарахованого податку
залежала від обсягу землі, а не від розміру фінансових результатів
підприємства.
З 1 січня 1999 р. Законом [2] дія досліджуваного податку була
поширена на всій території країни.
Наступним кроком з боку органів державної влади, з метою
стабілізації сільськогосподарського виробництва та покращення
фінансового стану сільськогосподарських товаровиробників, було
дозволено з 1 січня 1999 р. до 1 січня 2001 р. звільняти платників ФСП від
його сплати, за винятком внесення платежів на обов’язкове державне
пенсійне страхування (68%) та обов’язкове соціальне страхування (2%)
[2].
Детальніше розглянемо податки і обов’язкові платежі, що згідно
наведеного Закону ФСП «об’єднав» в собі, однак вони мали неоднаковий
вплив на економіку сільськогосподарських підприємств. Найбільше
податкове навантаження формували нарахування на фонд оплати праці у
вигляді внесків до Пенсійного фонду, Фонду ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та решти соціальних фондів. Включення соціальних
внесків до ФСП дозволило знизити собівартість сільськогосподарської
продукції в середньому на 5–7% [3, с. 65].
Звільнення платників ФСП від сплати внесків до державних
цільових фондів забезпечило аграріям значну податкову економію, проте
через їх обмежену участь у формуванні коштів соціальних фондів, і
насамперед Пенсійного, обернулося зниженням рівня соціального захисту
найнятих у галузі працівників.
Що стосується решти податків і обов’язкових платежів, то вони
мали значно менше навантаження на суб’єктів оподаткування. Так, один із
основних бюджетоформуючих податків – податок на прибуток – в останні
перед запровадженням ФСП роки практично не стосувався сільськогосподарських підприємств через масову збитковість останніх і,
відповідно, відсутність об’єкта оподаткування (як вже зазначалось
збитковими були до 93% господарств).
Комунальний податок не входив до сплати сільськогосподарськими
підприємствами незалежно від обраної системи оподаткування, тому його
включення до складу ФСП було недоцільним. Збір за геолого231
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розвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, має свої
особливості й стосується специфічної діяльності, пов’язаної з видобутком
корисних копалин, до якої більшість сільськогосподарських підприємств
не мають відношення.
За дослідженнями С.В. Юшко, «за підсумками роботи в 1997 і 1998
рр., збитки були в 87,2% та 91,9% підприємств» [3, с. 65]. Платники ФСП,
будучи звільнені від сплати земельного податку, не звільнялись від
орендної плати за земельні ділянки, так як більшість товаровиробників
працюють на орендованих землях. З 2005 р. суми орендної плати за
земельні ділянки державної та комунальної власності орендарі повинні
відображати у податковому розрахунку, тобто декларативне звільнення
від податку на землю обернулося подвійним оподаткуванням: сплата, з
одного боку, ФСП, а з другого – орендної плати за землю.
Серед податків, які замінив ФСП і які не були ще нами названі,
найвагомішим можна вважати збір до державного інноваційного фонду, за
яким вилучалося 1% виручки підприємств. Решта податків і зборів
(податок із власників транспортних засобів, збір на будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального
користування України, плата за придбання товарного патенту на
здійснення торговельної діяльності, збір за спеціальне водокористування
для цілей сільського господарства) були для сільгосптоваровиробників
менш обтяжливими.
Відповідно до Закону [2] головною умовою одержання права
переходу на сплату ФСП була приналежність суб’єкта до сільськогосподарської галузі, обумовленої виходячи із зазначених у законі
критеріїв. Платниками ФСП могли бути сільськогосподарські
підприємства різних організаційно-правових форм, передбачених
законами України, селянські та інші господарства, що займались
виробництвом сільськогосподарської продукції. При цьому одією з
основних умов реєстрації субєкта господарювання як платника ФСП було
те, що сума отримана такими підприємствами від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва й продуктів її переробки за
попередній звітній рік, повинна була бути не менше 50% від загальної
суми валового доходу підприємства. Варто також відзначити, що, якщо
господарюючий суб’єкт створювався шляхом злиття, приєднання,
розподілу (виділення), а також реорганізації згідно з відповідними
нормами Цивільного кодексу України, то вищевказана норма в розмірі
50% поширюється на: всіх, що поєднуються, або зливаються суб’єктів
солідарно, кожний окремий суб’єкт, створений шляхом розділу або
виділення, суб’єкт, створений шляхом реорганізації.
232

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

Із запровадженням ФСП у 1999 р. надавалось право вибору сплати
даного податку як коштами, так і натуральними поставками, що сприяло
своєчасним розрахункам з бюджетом.
Однак потрібно наголосити й на тому, що на початку
функціонування ФСП у платників виникали певні труднощі з
визначенням кількості продукції, яка поставлялась у рахунок його сплати.
Так, діючим на той час законодавством передбачалось, що кількість
сільськогосподарської продукції з одного гектара угідь визначається на
початку року і не підлягає коригуванню у зв’язку зі зміною на неї ціни.
Проте механізму визначення кількості сільськогосподарської
продукції, яка мала постачатись у рахунок ФСП, ще не було розроблено.
Це стало можливим лише після прийняття Кабінетом Міністрів України
постанови [4], відповідно до якої, для визначення кількості сільськогосподарської продукції, яка мала поставлятись у рахунок ФСП з одного
гектара угідь, за еквівалент було взято одну тонну пшениці третього класу.
Ціни на пшеницю мали щорічно затверджуватись Кабінетом Міністрів
України.
Однак, внаслідок значного диспаритету цін, інфляційних процесів
та неналежного правового регулювання, господарствам стало невигідно
здавати зерно у рахунок сплати ФСП.
З прийняттям Закону [5] поставки сільськогосподарської продукції
у рахунок сплати ФСП було скасовано. З цього часу сільськогосподарські
підприємства почали сплачувати його лише у грошовій формі, що значно
спростило сам порядок розрахунків із державою.
Разом з послабленням податкового тиску на аграріїв знаходиться
також чимало бажаючих скористатися податковими пільгами – вони
використовували сільськогосподарське виробництво як прикриття для
інших прибуткових видів діяльності (торгівля високоліквідними
товарами) та як спосіб уникнення оподаткування. З метою запобігання
таких проявів протягом 1999–2003 рр. практикувалося застосування
підвищувальних коефіцієнтів до сум нарахованого сільськогосподарського податку для платників, у яких величина нарахованих у
1997 р. податків більш як у 3 рази перевищувала розраховану у звітному
році суму ФСП: 1,5 – при перевищенні у 3–4 рази; 2 – при перевищенні
більш як у 4 рази. Цей захід дозволив лише частково вирішити питання
нерівномірного податкового навантаження на сільгоспвиробників.
Законом [6] змінено порядок справляння ФСП, із його складу було
виключено внески до соціальних фондів та запроваджено бюджетну
компенсацію доходів Пенсійного фонду, недоодержаних від платників
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ФСП, чим відновлено право працівників цих підприємств на матеріальне
забезпечення у старості.
З 2005 р. було розширене коло платників ФСП – до нього змогли
приєднатися господарства, що займаються розведенням, вирощуванням та
виловом риби у внутрішніх водоймах. Водночас починаючи з 2004 р., з
метою недопущення зловживань у сфері справляння ФСП та зменшення
кількості випадків несанкціонованого користування пільгами, мінімальну
одержану від реалізації сільськогосподарської продукції частку доходу,
необхідну для набуття (підтвердження) статусу платника ФСП, було
збільшено до 75%, а з 2005 р. стало неможливим зареєструватися
платником цього податку в момент створення підприємства.
Серйозні зміни торкнулися переліку податків, у рахунок яких
сплачувався ФСП в той час: його було скорочено з 12 до 6 податків, серед
яких дійсно обтяжливим для товаровиробників може бути тільки один –
податок на прибуток.
Законом України від 31.10.2008 р. № 639 «Про першочергові заходи
щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення
змін до деяких законодавчих актів України» було знято обмеження щодо
терміну дії Закону «Про ФСП».
Однією з найважливіших подій в існуванні цього податку було
прийняття у 2010 році Податкового кодексу України, де главою 2 розділу
ХІV регулюється сплата ФСП. Саме він, став більш уніфікованим
законодавчим документом, у якому зібрано і доопрацьовано всі основні
положення та нормативні документи якими регламентувалась сплата
ФСП. З прийняттям Податкового кодексу України було скорочено
кількість податків і зборів в рахунок яких сплачується ФСП. Сьогодні цей
податок замінює такі податки і збори (обов’язкові платежі): податок на
прибуток підприємств; земельний податок (крім земельного податку за
земельні ділянки, що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва); збору за спеціальне використання
води; збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності (у
частині проведення торговельної діяльності). У кодексі збережено
«критерій 75%» частки сільськогосподарського товаровиробництва, який
дає права переходу на сплату ФСП.
З урахуванням останніх змін розмір ФСП визначається як добуток
площі землі на її грошову оцінку та ставку податку. Так, ставка ФСП для
ріллі, сіножатей та пасовищ становить 0,15%, для багаторічних насаджень
– 0,09%. Для гірської зони ці ставки становлять відповідно 0,09% та
0,03%. Сплата податку проводиться щомісячно, причому у І та ІІ
кварталах сплачується по 10% від загального обсягу податку, у ІІІ та IV
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відповідно 50% і 30% всього обсягу. Такий розподіл податкового
навантаження є адекваним сезонному виробництву, оскільки основна
частина доходів сільськогосподарських товаровиробників припадає на два
останні квартали звітного року.
З точки зору практики цей податок має переваги в тому, що
товаровиробник може здійснювати планування своєї діяльності,
заздалегідь розрахувавши податкові суми, які підлягають сплаті до
бюджету з цього податку. Ряд вітчизняних вчених [7, с. 137; 8, с. 275]
зійшлися на тому, що акумулювання сукупності податків в єдиний
спростило підходи щодо залучення коштів до бюджету та зменшило
податковий тиск в аграрному секторі. Тому, до позитивних наслідків
запровадження ФСП можна віднести: стабільність бази та ставок
оподаткування;
стимулювання
ефективного
використання
сільськогосподарських угідь; заохочення до накопичення капіталу та
інвестування; відсутність мотивації до приховування результатів
господарювання, а отже, і зменшення кількості боржників; спрощення
податкового обліку, звітності та прозорість стягування податків.
Поряд з цим, можна окреслити й ряд недоліків ФСП, які проявились
в результаті аналізу результатів запровадження цього податку.
Перший недолік ФСП проявляється «в методологічному підході до
його запровадження, оскільки його введення виключає можливість
застосування в якості об’єктів оподаткування прибутку, праці, власності та
інших ресурсів. Практично весь податковий тиск перекладено на землю.
Як показує досвід багатьох країн світу, це не завжди дає позитивний
ефект» [9, с. 530]. Доречно зауважити, що внаслідок механічного
поєднання декількох податків у ФСП порушується один з основних
принципів оподаткування – рівність умов. Справа в тому, що, коли різні
податки штучно «прив’язуються» до однієї бази оподаткування – землі,
податки відриваються від фінансових результатів і фінансового стану
суб’єктів господарювання. У наслідок цього не враховується при
оподаткуванні особливості господарювання платників податків, які мають
досить суттєвий характер. Так, чітко простежується однаковий відхід в
оподаткуванні галузей рослинництва і тваринництва, що в свою чергу
ставить тваринницькі підприємства та тепличні комплекси у дещо
привілейоване становище порівняно з підприємствами рослинницького
напрямку діяльності [8, с. 276]. Вказане зумовлює переміщення основного
податкового тягаря у слабкіші у фінансовому відношенні сільськогосподарські підприємства і зменшення його в тих, в яких відносно високі
доходи. Крім того, враховуючи, що структура податків у кожному
сільськогосподарському підприємстві специфічна, оскільки певною мірою
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відображає стан його господарської діяльності, приводячи систему
оподаткування до єдиної бази оподаткування, держава так чи інакше
втрачає можливість стимулювання тих видів господарської діяльності
підприємств, в яких суспільство зацікавлене найбільше.
Другий недолік ФСП полягає в тому, що його сплата не залежить
від фінансового стану платника. З цього приводу влучно зауважує Н.С.
Танклевська «за своєю економічною суттю ФСП є різновидом земельного
податку, і тому цей податок повинен сплачуватися господарством навіть
при отриманні збитків від його діяльності» [10, с. 48–49].
Третій недолік ФСП пов’язаний з недосконалим порядком
реєстрації як платника спецрежиму та підтвердження його статусу при
здійсненні сільськогосподарської діяльності, що призводить, з одного
боку, до неврахування специфіки роботи на селі, а з іншого – до
зловживань окремих комерційних структур в ухилянні від сплати
основного бюджетоутворюючого податку – податку на прибуток.
Четвертим недоліком ФСП слід вважати те, що визначення ставок
податку здійснюється на недосконалій та застарілій базі грошової оцінки
угідь.
Наступними недоліками ФСП слід вважати: нівелювання
регулюючої функції оподаткування, – внаслідок дії ФСП диференціація в
оподаткуванні практично зникла і податки нині не виконують завдання
вирівнювання умов господарювання та регулювання земельних відносин;
недосконалість надходжень для належного фінансування землеохоронних
заходів, покращення якості ґрунтів – перейнявшись проблемою зниження
податкового навантаження, держава випустила з поля зору питання
фінансового забезпечення розвитку соціальної інфраструктури сільських
територій та проведення заходів зі збереження якості угідь.
Висновки. Підсумовуючи вижчевикладене можна зробити
висновки, що за досить тривалий час свого існування ФСП поряд з
очевидними перевагами має й суттєві вади. Зміни, що відбулися в
останній час значно скоротили перелік податків і зборів в рахунок яких
сплачується ФСП, що в свою чергу, послабило «привабливість» даного
податку. Однак, це може стати свідченням того, що система
оподаткування аграрної сфери спрямовуються на виконання не тільки
фіскальної і стимулюючої функцій, а й регулюючої, що значно вирівнює
принцип податкової рівності. Ми вважаємо, що перетворення у
спеціальному режимі оподаткування зумовлені пошуками її оптимізації,
створенні такої системи оподаткування, яка не порушувала б принцип
справедливості, вирівнювала податкове навантаження серед платників та
одночасно задовольняла потреби держави.
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Розглянувши ретроспективу становлення ФСП, можна сказати, що
сьогодні даний податок потребує адаптації до сучасних економічних умов,
що склались в Україні, розробки такого механізму його справляння, який
би враховував абсолютну більшість особливостей галузі.
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DEFORMALIZACATION OF RULES
IS AT THE UKRAINIAN MARKET OF LABOR
The article discusses the problems and peculiarities of the Ukrainian labor market, examines
the process of matching labor demand and supply, identifies and analyzes the determining factors of
the development process.
Key words: labor market, employment, labor force, wage, labor potential.

Лавриненко Л.Н.
ДЕФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРАВИЛ
НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ ТРУДА
В статье рассматриваются проблемы и особенности развития украинского рынка
труда, исследуется процесс согласования спроса на рабочую силу и ее предложения,
выявляются и анализируются детерминирующие развитие этого процесса факторы.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, рабочая сила, заработная плата, трудовой
потенциал.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Трансформація
економіки України супроводжується загостренням проблем зайнятості
населення. Однією з найбільших проблем є неповна зайнятість населення.
Причиною цього є нераціональне використання робочої сили й відсутність
економічних умов, які дали б змогу людям застосовувати свої навички у
продуктивній роботі за пристойну плату.
Стан ринку праці та процеси у сфері зайнятості населення належать
до соціально-економічних параметрів, які визначальним чином впливають
на суспільний розвиток і конкурентоспроможність національної
економіки. З одного боку ринок праці – елемент економічної системи, від
якого залежать вектор і темпі макроекономічної динаміки, з іншого – він
опосередкує вплив макроекономічного розвитку на добробут населення й
на стан багатьох соціальних процесів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми, пов’язані з ринком праці, забезпеченням ефективної
зайнятості населення, привертають увагу багатьох українських учених.
Зокрема, в роботах Е. Лібанової, І. Петрової, А. Колота досліджується
питання сучасного стану зайнятості і безробіття, шляхи формування
людського капіталу й ефективної соціально-економічної політики в
умовах глобалізації та інтеграції України у світову економічну систему.
Водночас на сучасному етапі реформування економіки України
подальшого дослідження потребують такі актуальні питання, як
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узгодження попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження проблеми ринку
праці, аналіз його тенденцій.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сучасний розвиток
ринку праці України проходить під знаком його необхідної адаптації до
економічної ситуації, яка характеризується, насамперед, триваючим
спадом виробництва, усе ще значною фінансовою розбалансованістю
економіки, недостатньою динамікою заходів щодо реформування
господарського механізму. Так, за 2010–2011 рр. реальний внутрішній
валовий продукт скоротився більш як у двічі. Унікальність праці як
виробничого фактора полягає в тому, що послуги праці неможливо
відокремити від робітника. Але через те, що об’єктом купівлі-продажу є
лише послуги праці робітника, а не сам робітник, поряд із ціною праці не
менш важать умови праці, які визначаються трудовими угодами та
чинним законодавством.
Тенденції, які склалися, відбивають, насамперед, реальні зрушення
в лібералізації економіки України. Так можна оцінювати
«роздержавлення» сфери зайнятості, виникнення можливостей
альтернативної зайнятості в інших секторах економіки, самозайнятості й
підприємництва. Порівняно з 2010 р. у 2011 р. питома вага працюючих у
державному секторі в середньообліковій чисельності робітників і
службовців у народному господарстві зменшилася з 80,4% до 70,2%.
Розрахунки та соціологічні обстеження показують, що
випереджаючими темпами відбувається деформалізація зайнятості.
Розвиток недержавного сектора йде не стільки шляхом створення
цивілізованої системи малого та середнього бізнесу, приватизації
підприємств, скільки за рахунок перерозподілу населення у неформальну
зайнятість, що як правило, не вимагає значних капіталовкладень,
здійснюється на свій страх та ризик, та взагалі часто не реєструється.
Сьогодні неформальна сфера розвивається не як сектор економіки, а
скоріше як вимушений і тому безперспективний вид зайнятості. Але
відхід матеріальних інтересів значної частини населення, особливо молоді,
в «тінь» закономірно змінює трудову мотивацію, соціальні та професійні
орієнтації, веде до зміни системи особистих цінностей. Як результат –
нагромаджений трудовий потенціал України недовикористовується.
Очевидно, він не зможе бути реалізований і в найближчому майбутньому
навіть при позитивній економічній динаміці через втрати у професійнокваліфікаційній та демографічній структурі, які сьогодні пішли в «тінь».
Таким чином, з однієї сторони, робоча сила перерозподіляється у
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неформальний сектор, оскільки склалися несприятливі умови для
продуктивної зайнятості в офіційному секторі. Але, з іншої сторони –
деформалізація економіки, особливо розвиток її нелегальних та
нерегламентованих видів, ще більше обмежує можливості для такої
зайнятості в національному масштабі.
Збільшення фактичного рівня зайнятості населення відбувається на
фоні її неухильного зменшення в офіційній економіці і регресивних
зрушень в її структурі. В цілому по народному господарству – чисельність
зайнятих у народному господарстві в 2010–2011 рр. скоротилася на 4,6
млн чоловік, або приблизно на 18,7%. Крім того, у 2010 р. налічувалося
близько мільйона підприємців та інших працездатних осіб, зайнятих в
інших сферах діяльності. В окремих галузях промисловості темп падіння
чисельності в цілому відповідав зниженню обсягів виробництва. Але в
ряді галузей через природну монополію, цінову політику, незважаючи на
падіння обсягів виробництва, намітився приріст чисельності працюючих.
Темпи падіння валового внутрішнього продукту приблизно втричі
вищі, ніж зменшення зайнятості в офіційній економіці. Однією з причин,
яка пояснює невідповідність між темпами падіння виробництва і
скороченням зайнятості – є утримування на низькому рівні заробітної
плати. Низька заробітна плата допомагає утримувати надлишкову
зайнятість у галузях економіки. В рамках офіційної економіки вплив
неповної зайнятості на рівень заробітної плати оцінюється цілком
визначено, виходячи з порівняння у галузевому розрізі втрат робочого
часу і середньої заробітної плати. Дійсно, при загальній невисокій
величині заробітна плата помітно нижча у тих галузях промисловості, де
використана менша частина нормативного фонду робочого часу. В
урядових документах, прикладній літературі прийнято зводити ринок
праці до так званого «фіксованого» ринку – обсягу руху незайнятої
робочої сили через службу зайнятості. Разом з тим, фіксований ринок
становить лише малу частину від ринку (не більше 15–20% від повного).
Повний ринок праці або його рухома частина, враховує весь обсяг
надходження на ринок праці робочої сили. В цілому по Україні рухома
частина ринку праці становила в 2010–2011 рр. щороку близько 7 млн
чоловік, що приблизно на 35–40% більше, ніж повний рух робочої сили у
відносно стабільні 1980–і рр. Більше як наполовину повний ринок праці
складається за рахунок плинності кадрів.
Питома вага такого джерела пропозиції робочої сили, як скорочення
штатів, вивільнення кадрів, не перевищує 5% у її повному обсязі. Вибуття
з галузей народного господарства в останні роки перевищує прибуття за
рахунок чого й відбувається зменшення чисельності працюючих. Одним з
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результатів руху робочої сили є зміна в якісному складі зайнятих в
офіційній економіці. На початок 2011 р. рівень зареєстрованого безробіття
в Україні становив 0,5% працездатного населення у працездатному віці.
Причини низького зареєстрованого безробіття в Україні вже не раз
аналізувалися. Відмінності в його рівнях між окремими областями
пояснюються переважно специфікою ресурсної ситуації, яка складалася
тут протягом тривалого періоду. В умовах лібералізації економіки це
визначило особливості прояву попиту і формування пропозиції робочої
сили. Теоретично визначено, що на баланс ринку праці впливають
приблизно однаково як попит, так і пропозиція. Підтверджується ця теза і
на прикладі регіональних ринків праці України. З боку пропозиції робочої
сили найвищий відсоток безробіття і найбільше відносне навантаження на
центри зайнятості припадають на області, де традиційно багато років була
занижена зайнятість у так званому «суспільному» виробництві, але вища –
в особовому підсобному господарстві, а також у домашньому
господарстві.
Механізм регулювання процесів розподілу і використання робочої
сили України перебуває на початковому етапі становлення внаслідок не
розвинутості самого об’єкта – територіального ринку праці, де ще не
склалася масова пропозиція робочої сили з боку незайнятого населення, і
ще не створена розгалужена ринкова інфраструктура, яка б забезпечувала
швидку й ефективну адаптацію робочої сили до змін в умовах
господарювання. У цьому зв’язку актуальним є пошук оптимальних форм
кількісно-якісного поєднання попиту на робочу силу та її пропозиції на
основі гармонізації економічних відносин між усіма суб’єктами
регіонального відтворювального процесу.
Подальший теоретичний розвиток з поглибленням економічної
самостійності регіонів України розкриває значні перспективи для
ефективного регулювання ринку праці, їх реалізація у новій для регіонів
економічній ситуації повинна враховувати специфічність взаємозв’язку
попиту на робочу силу та її пропозиції, які в наших умовах можна звести
до таких тенденцій:
- залишаться невикористаними зумовлені наявністю достатнього
природно-ресурсного і нагромадженого виробничого потенціалів
регіональні можливості підтримки реального попиту на робочу силу на
високому рівні;
- перевага структурно-регресивних форм руху робочої сили та
існуючий характер падіння попиту на неї значно ускладнюють досягнення
збалансованого етапу територіальних ринків праці, розробку і
запровадження невідкладних державних заходів по нормалізації процесів
робочої сили;
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- дія заходів щодо стимулювання до праці та пов’язане з ним
очікуване зростання трудової активності працездатного населення на
основі значних перетворень у відносинах власності істотно стримуються
відсутністю потужного мотиваційного фактора в системах оплати праці
внаслідок централізовано встановлених обмежень у цій сфері.
За умов проведення економічних реформ і подолання кризових
явищ в усіх сферах життєдіяльності суспільства основним об’єктом
регулятивного впливу можуть стати процеси деструктивного і
дезінтеграційного характеру у сфері зайнятості населення, на яких назріле
загострення проблем безробіття та працевлаштування населення вимагає
активних, цілеспрямованих засобів протидії.
Залежно від основних структурно-функціональних характеристик
територіальних ринків праці потрібно визначити практичні дії щодо
формування відповідного соціального-економічного середовища,
максимально орієнтованого на розвиток усієї системи відтворення
сукупної робочої сили. З огляду на це, особливої уваги заслуговують такі
процеси.
По-перше, склалися не адекватні зрушення в економічній базі
територіального розвитку і зміни в обсягах виробництва щодо темпів
формування основного резервного сегменту ринку праці – контингенту
вивільнених працівників, за допомогою якого в ринковій системі
господарювання забезпечується перерозподіл робочої сили на користь
найперспективніших сфер господарювання, і тим самим вдосконалюється
територіально-галузева структура зайнятості населення.
По-друге, незбалансованість процесів відтворення робочих місць з
наявною робочою силою, нагромадження виробничого устаткування з
наднормативним строком експлуатації посилюють суперечність між
формальною зайнятістю працездатного населення і фактичною
ефективністю праці, між наявністю робочих місць і результативністю
виробничої діяльності.
По-третє, погіршення якісного складу робочої сили, її низька
конкурентоздатність і надмірне резервування її найбільш кваліфікованої
частини призводять до втрат раніше створеного професійно-освітнього
потенціалу регіонів.
Позитивним є те, що в динаміці спостерігається поступове
зниження питомої ваги кваліфікованих фахівців серед зареєстрованих
безробітних. Це можна пояснити не тільки поліпшенням становища з їх
працевлаштування, але й неповнотою обліку незайнятого населення та
поширенням нерегламентованих форм діяльності. З огляду на те, сьогодні
значно збільшилися соціальні ризики, а відтворення робочої сили істотно
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ускладнилося, механізм регулювання територіальних ринків праці
України повинен охопити великий спектр проблем і напрямків,
оптимально поєднавши в собі фінансово-вартісну, структурноінвестиційну, соціально-економічну та організаційно-управлінську
складові. У концептуальному аспекті побудований на економічних засадах
механізм регулювання територіальних ринків праці, який би акумулював у
собі всі названі складові, повинен повністю інтегруватися до системи
господарського управління і здійснюватися в контексті заходів
регіональної політики економічних перетворень.
Зокрема, якщо пріоритетною метою вважати зростання
ефективності праці як у державному, так і в приватному секторах
економіки, а не штучну інфляційну підтримку певного рівня формальної
зайнятості, то вкрай необхідно посилити працезберігаючу спрямованість
такого регулювання шляхом піднесення зацікавленості суб’єктів
господарювання різних форм власності у зниженні вартості продукту та
зростанні прибутковості виробництва, що, в свою чергу, вимагає
створення розвинутого конкурентного середовища.
Безумовно, регулювання попиту на робочу силу та її пропозиції
через вплив та господарські інтереси – це найперспективніший шлях. Але
виникають ситуації, пов’язані переважено з істотною зміною рівня
пропозиції робочої сили внаслідок її територіального переміщення, які
потребують розробки відносин самостійного механізму реалізації.
Першоосновою економічного регулювання ринку праці повинні стати
реальна вартість робочої сили й ефективна зайнятість населення, яка в
наших умовах передбачає активізацію процесу вивільнення надлишкової
робочої сили, формування мобільного резерву робочої сили, легалізацію
прихованого безробіття. Слід враховувати і ту обставину, що порушення
так званої «абсолютної економічної» межі підвищення загального рівня
зайнятості населення нам не загрожує, бо система партнерства щодо
насиченості ринку товарами вітчизняного виробництва не досягла того
рівня, який би міг спричинити зростання саме на цьому ґрунті рівня
безробіття і загострення соціально-економічних проблем.
Висновки. Доводиться визнати, що регулювання на територіальних
ринках праці таких процесів, як трансформування прихованої форми
безробіття наявну, формування мобільного резерву робочої сили, – це
пошук компромісних рішень між шляхами розв’язання соціальних
проблем зайнятості та необхідністю реалізації вимог щодо ефективності.
Зважаючи на те, що тільки високоефективна економіка здатна забезпечити
несуперечливе вирішення соціальних питань. Необхідно підкреслити і цей
висновок і практичні дії, що повинні походити з нього, які не заперечують
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проблеми соціального захисту населення, як, наприклад, гарантоване
працевлаштування осіб з обмеженою працездатністю – найуразливіших на
ринку праці його категорій та інших. Загальне зниження навантаження і
тиску, які коригує на економічну систему надлишкова чисельність
зайнятих працівників, дозволить через піднесення продуктивності праці
значно розширити фінансові можливості соціальної підтримки населення.
Інтенсивне вивільнення робочої сили з її наступним територіальногалузевим перерозподілом на користь наукомістких виробництв,
соціально орієнтованих видів діяльності, галузей, які працюють на
споживчий ринок, є об’єктивною необхідністю, що вимагає синхронізації
сучасних методів і форм макро- та мікроекономічного впливу на
регіональні та локальні ринки праці з метою формування
високомобільного і конкурентоспроможного контингенту робочої сили.
Якісно новий рівень територіально-галузевої мобільності робочої сили
може бути досягнутий шляхом узгодження таких процесів, як створення
необхідних технологічних умов виробництва і формування відповідного
соціально-економічного механізму швидкого пристосування параметрів
робочої сили до вимог попиту на неї на рівні галузей та регіонів.
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Исследованы подходы авторов к идентификации групп нормализирующих
корректировок к финансовой отчетности как основы повышения ее полезности в процессе
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. За результатами
попереднього дослідження було з’ясовано, що з метою оцінки вартості
підприємства та величини її приросту до фінансової звітності,
сформованої на основі інформації генерованої традиційною системою
бухгалтерського обліку, необхідним є внесення корегувань в частині
трактування витрат на реалізацію програм навчання та підвищення
кваліфікації, внутрішніх соціальних, інноваційних, маркетингових,
екологічних та зовнішніх соціальних програм. Однак, нездатність
фінансової звітності, підготовленої у відповідності до вимог чинного
законодавства, відображати фактичне значення величини вартості
підприємства, обумовлює необхідність, поруч із вищезазначеними,
здійснювати і інші нормалізуючи корегування. Так, як зазначає Дж. Вет
(J. Wet): «надмірна консервативність бухгалтерського обліку призводить
до заниження вартості інвестованого капіталу та розміру прибутку» [5,
с. 67]. Основною причиною виникнення такої ситуації є те, що
«…історично підготовка фінансової звітності здійснювалася переважно
для кредиторів, чиї інтереси суттєво відрізняються від інтересів власників
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та інвесторів. Кредиторів не цікавить інформація стосовно прибутковості
та результатів діяльності, вони, в першу чергу, зацікавлені в отриманні
інформації стосовно того чи зможе підприємство повернути залучений
капітал» [1, c. 52].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженням підходів до трансформації фінансової звітності
як єдиного регламентованого засобу комунікації підприємства із групами
заінтересованих осіб приділяється значна увага в публікаціях зарубіжних
авторів, що обумовлено поширенням вартісно-орієнтованого підходу до
управління. До когорти науковців, праці яких присвячені задекларованій
проблематиці, відносяться: Т. Коупленд, Б. Гап, Дж. Хітчнер, С. Меллен,
М. Мард, Ш. Прат, Дж. Вет, А. Ехбер, Дж. Грант та ін.
Цілі статті. Мета дослідження полягає у ідентифікації
нормалізуючих корегувань фінансової звітності як основи підвищення
рівня її придатності для оцінки вартості підприємства, як інтегрованого
показника ефективності управління групами заінтересованих осіб.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В ході дослідження
підходів до трансформації фінансової звітності з’ясовано відсутність
єдності серед авторів щодо наповненості груп нормалізуючих корегувань.
Так, А. Ехбер (A. Ehbar) зазначає, що в залежності від концептуальної
основи підготовки фінансової звітності до неї можуть вноситися до 160
корегувань, однак враховуючи трудомісткість даного процесу та досить
низький рівень впливу переважно більшої кількості нормалізуючих змін
на ринкову вартість, для більшості підприємств доцільним є здійснення
від 8 до 10 корегувань [1, c. 51–66].
Коупленд Т. (T. Coplend), Т. Коллер (T.Koller), Дж. Муррін
(J. Murrin) стверджують, що для підвищення інформативності фінансової
звітності у процесі оцінки вартості суб’єктів господарювання необхідним
є корегування вартості основних засобів та нематеріальних активів,
виключення вартості неопераційних активів, включення до складу
власного капіталу «квазівласних» статей, корегування створених резервів
та пенсійних програм, капіталізація витрат на дослідження та розробку,
маркетингових витрат, операційного лізингу, а також виключення
надзвичайних, разових доходів та витрат [6, с. 183–212].
Розглянемо більш детально зміст даних корегувань. Отже, щодо
переоцінки вартості основних засобів та нематеріальних активів, вчені
наголошують на необхідності її здійснення лише у тому випадку, якщо
залишкова вартість даних активів суттєво відрізняється від їх ринкової
вартості, у випадку ж несуттєвого відхилення необхідним є здійснення
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індексації. Стосовно неопераційних активів, Т. Коупленд, Т. Коллер,
Дж. Муррін відносять до їх складу надлишкові грошові кошти та ринкові
цінні папери, оскільки вони «…не мають безпосереднього відношення до
основної діяльності підприємства» [6, с. 184]. При цьому, під
надлишковими грошовими коштами та ринковими цінними паперами
розуміють короткостроковий запас готівки та фондових інвестицій, які
компанія утримує понад величину необхідну для нормального ведення
бізнесу. Надлишковими вважають грошові кошти та ринкові цінні папери,
розмір яких перевищує 0,5–2% валового доходу в залежності від галузі [6,
с. 184–185]. Дані статті, за словами науковців, повинні виключатися зі
складу активів підприємства, однак, вважаємо, що внесення даного
корегування не є в достатній мірі обґрунтованим, оскільки це призводить
до заниження вартості інвестованого капіталу, що має прямо пропорційну
залежність із рівнем вартості як показником, що підлягає оцінці.
Крім цього, вчені наголошують на необхідності капіталізації витрат
на дослідження та розробку та маркетингових витрат, оскільки вони є
«інвестиціями у майбутнє», а також на капіталізації операційного лізингу.
Зокрема, що стосується останнього Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррін
зазначають, що операційний лізинг є різновидом фінансування … його
потрібно розглядати як один з елементів капіталу. Для цього до фінансової
звітності компанії вносяться наступні поправки: по-перше, необхідно
вирахувати долю неявних процентних платежів за операційним лізингом
із загальної суми операційних витрат … і віднести їх до процентних
витрат, по-друге, слід додати величину, що відповідає основній сумі
виплат за операційним лізингом, до інвестованого капіталу та боргу. При
цьому, для оцінки основної суми виплат за операційним лізингом
застосовуються: капіталізація лізингових платежів поточного або
наступного року на основі витрат на залучення капіталу або
дисконтування мінімальної величини майбутніх лізингових платежів за
ставкою, що дорівнює вартості залучення капіталу [6, с. 203]. Що
стосується даного корегування вважаємо доцільним його здійснення,
оскільки витрати на дослідження та розробку та маркетингові витрати
забезпечують можливість формування доданої вартості підприємства у
довгостроковому періоді, тому їх одноразове включення до складу витрат
періоду призводить до заниження приросту вартості суб’єкта
господарювання. Такі витрати повинні розподілятися між періодами,
протягом яких, як очікується, підприємство зможе отримати економічні
вигоди від їх понесення. За доцільне вважаємо здійснення капіталізації
активів, отриманих в операційний лізинг. У зв’язку з тим, що дані активи
використовуються у процесі створення вартості, відповідно їх
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невідображення призводить до того, що зовнішні користувачі не мають
можливість адекватно оцінити здатність підприємства максимізувати
вартість у довгостроковому періоді. Однак, враховуючи той факт, що
права власності на активи, отримані в операційну оренду, в підприємства
відсутні, вважаємо доцільним їх відображення не у складі основних
засобів, а у складі інших необоротних активів із відповідною позначкою.
Також Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррін стверджують що для
визначення обсягу капіталу вкладеного в компанію акціонерами
необхідним є включення до власного капіталу «квазівласних» статей, які в
бухгалтерському обліку класифікуються як зобов’язання, зокрема до
даних статей вчені відносять відстрочені податкові зобов’язання. Крім
цього, потрібно відкорегувати вартість пенсійних програм та створених
резервів. Так, програми, які повністю покриваються за рахунок пенсійного
фонду не потребують корегувань. Нефондові та недофінансовані
програми, зобов’язання за якими відображені у фінансовій звітності при
розрахунку інвестованого капіталу та затрат на капітал трактуються як
фінансові зобов’язання. Нефондові програми, які не відображені у
фінансовій звітності передбачають необхідність попереднього включення
[6, с. 204]. Однак, зважаючи на специфіку вітчизняної практики
господарювання, зокрема на відсутність даного об’єкта облікового
відображення, внесення такого роду корегування при оцінці вартості
українських підприємств не вимагається.
При корегуванні на суму створених резервів слід виходити із їх
типу. Так, науковці виділяють три типи резервів: резерви на
реструктуризацію (під відомі майбутні витрати та збитки), які не
потребують корегувань; постійні непенсійні резерви (під невизначені
витрати) – передбачають необхідність додавання суми невикористаної їх
частини до операційного доходу та власного капіталу; пенсійні фонди –
відсотки за резервом додаються до операційного доходу, а сам резерв
прирівнюється до зобов’язань [6, с. 206]. Здійснення корегування
нарахованих протягом звітного періоду та невикористаних резервів також
вважаємо доцільним для відображення фактичного обсягу інвестованого
капіталу та більш адекватного визначення його середньозваженої вартості.
На дещо іншому переліку нормалізуючих корегувань фінансової
звітності у процесі оцінки вартості підприємства наголошує Дж. Вет
(Wet J.). Зокрема, стверджує, що необхідним є внесення змін до витрат на
дослідження і розробку, маркетингових витрат (пов’язаних із просуванням
нової продукції), стратегічних інвестицій, гудвілу, амортизації,
реструктуризаційних витрат, величини нарахованого податку на прибуток,
фінансових інвестицій, позабалансових статей та нематеріального
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капіталу.
Так, вчений стверджує, що витрати на дослідження та розробку
повинні розглядатися як капітальні інвестиції, оскільки, їх включення до
витрат періоду «…призводить до заниження прибутку, у зв’язку з тим, що
з точки зору інвестора вигоди від даних витрат очікуються протягом
тривалого періоду часу» [5, с. 18]. Крім цього, Дж. Вет Дж. наголошує на
необхідності капіталізації маркетингових витрат, до складу яких відносить
витрати на створення та просування нових видів продукції, а також
витрати на утримання ринкової частки, а також на необхідності
капіталізації операційного лізингу та нематеріального капіталу в частині
інвестицій в клієнтів і працівників.
Специфічні корегування науковець пропонує і для стратегічних
інвестицій, під якими розуміє «інвестиції, які призводять до зростання
прибутку через значний проміжок часу, зокрема – це інвестиції в
розширення ринків збуту, нові технології» [5, с. 71]. Оскільки вигоди від
таких інвестицій підприємство зможе отримати через значний проміжок
часу, автор пропонує обліковувати їх на окремому рахунку та не
враховувати при визначенні вартості підприємства, до моменту введення в
експлуатацію. Однак, на нашу думку, здійснення такого корегування не є
доцільним, оскільки не зважаючи на те, що невведені в експлуатацію
об’єкти не беруть безпосередньої участі у процесі створення вартості
підприємства, вони є складовою інвестованого капіталу та відображають
частину фактично створеної вартості на певну дату.
Щодо гудвілу, оскільки він формується переважно за рахунок
активів із невизначеним строком корисного використання, таких як
бренди, репутація, ринкова позиція, Дж. Вет пропонує не нараховувати на
нього амортизацію, а, відповідно, на ту частину амортизації, яка була
включена до складу витрат, збільшувати величину доходу.
З метою підвищення корисності інформації, що міститься у
фінансовій звітності, потрібним є також здійснення перерахунку
нарахованої амортизації, оскільки переважна більшість підприємств
використовує прямолінійний метод, який «не відображає фактичного
зносу необоротних активів» [5, с. 73]. Щодо даного корегування,
вважаємо, його здійснення недоцільним, зважаючи на трудомісткість
процесу перерахунку.
Що стосується реструктуризаційних змін то, вони повинні
розглядатися як інвестиції в балансі. Так, наприклад, продаж основного
засобу до закінчення строку корисного використання за ціною, що є
меншою ніж його залишкова вартість слід відображати як капітальні
інвестиції на суму різниці між залишковою вартістю та ціною, а отримана
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виручка повинна включатися до доходів [5, с. 75]. Також, вважаємо, дане
корегування необґрунтованим, оскільки його внесення призведе до
завищення вартості інвестованого капіталу та розміру прибутку, що не
дозволить користувачам оцінити реальну вартість підприємства.
Крім вищерозглянутих корегувань, які повинні вноситися до
фінансової звітності, Дж. Вет Дж. також пропонує здійснювати
перерахунок розміру нарахованого податку на прибуток, з врахуванням
фактично сплаченої суми, для цього необхідно «визначити суми
відстрочених податкових активів відняти їх від доходів та відкоригувати
нерозподілений прибуток» [5, с. 75–76]. Також, вчений вважає, що
необхідним є виключення із складу активів суми надлишкової готівки та
вартості ринкових цінних паперів, так як вони не впливають на величину
прибутку від операційної діяльності. Про недоцільність здійснення
останнього корегування було зазначено вище.
Більш детально порядок здійснення корегування нарахованого
податку на прибуток пояснює Дж. Грант (J. Grant), зокрема зазначає, що
дане корегування здійснюється наступним чином: до відображеного у
Звіті про фінансові результати податку на прибуток додається
(віднімається) сума нарахованих відстрочених податкових активів
(зобов’язань) і віднімається сума податку нарахованого на прибуток,
отриманий від неопераційних видів діяльності [2, с. 173]. Що стосується
даного корегування, вважаємо обґрунтованим його здійснення тільки у
тому випадку, якщо існує суттєва різниця між величиною податку на
прибуток у податковому та фінансовому обліку. Поруч з цим, віднімання
величини податку, нарахованого на прибуток від неопераційних видів
діяльності, на нашу думку, є недоцільним, оскільки вартість підприємства
формується не тільки у процесі операційної діяльності.
Крім корегування величини нарахованого податку на прибуток,
Дж. Грант вважає, що необхідним є корегування амортизації гудвілу, суми
невикористаних резервів, капіталізація витрат на дослідження та розробку,
капіталізація
операційного
лізингу,
включення
до
балансу
реструктуризаційних витрат. Доцільність їх здійснення була
проаналізована вище.
Схожий перелік корегувань до фінансової звітності пропонує
вносити А. Ехбер (A. Ehbar), при цьому пояснюючи доцільність
капіталізації витрат на дослідження та розробку зазначає, що період їх
амортизації не повинен бути менший трьох років та більший восьми [1,
c. 168]. Встановлення даного часового проміжку автором є
необґрунтованим, що ставить під сумнів кореляцію між строком
амортизації та життєвим циклом здійснених (впроваджених) інновацій.
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Гап Б. (Gup B.) та Р. Томас (R. Thomas) зазначають, що у процесі
визначення вартості підприємства корегування є необхідними для статей
фінансової звітності, які є недооціненими або переоціненими, а також для
статей, які є тимчасовими, тобто з’являються при здійсненні
неповторюваних господарських операцій [3, c. 445–448]. Зокрема,
особливу увагу науковці звертають на такі статті як компенсація власнику
у тому випадку, якщо власники є працівниками підприємства; орендна
плата у тому випадку, якщо оренда здійснюється між пов’язаними
сторонами. А саме, наголошують на необхідності перевірки економічної
обґрунтованості таких витрат. Що стосується доходів або ж витрат,
отримання (понесення) яких не є постійним вчені вважають, що вони
повинні виключатися із фінансової звітності.
Хітчнер Дж. (J. Hitchner) пропонує вносити корегування до:
незвичайних, неповторюваних, надзвичайних, неопераційних статей
звітності, статей поява яких обумовлена змінами методів ведення
бухгалтерського обліку, статей, які суперечать вимогам чинного
законодавства [4, c. 53]. Зокрема, зазначає, що незвичайні, неповторювані,
надзвичайні доходи та витрати виключаються із фінансової звітності. До
даної групи доходів та витрат науковець відносить: витрати пов’язані із
судовими спорами, збитки отримані в результаті надзвичайних подій,
доходи від одноразових продаж, доходи та витрати від продажу активів
або структурних підрозділів, доходи, отримані у вигляді страхового
відшкодування. Необхідним є також виключення неопераційних активів
та зобов’язань та пов’язаних з ними доходів та витрат. Так, до даних
статей відноситься надлишкова готівка, ринкові цінні папери,
нерухомість, якщо вона не використовується у господарській діяльності.
Крім цього, суб’єкт оцінки повинен розуміти вплив на показники звітності
зміни принципів, методів бухгалтерського обліку, а також у разі
необхідності повинен забезпечити відповідність звітності вимогам
чинного законодавства [4, c. 53–55]. Однак, що стосується виключення із
звітності одноразових доходів та витрат від операційної діяльності,
вважаємо таке корегування обґрунтованим, тільки при оцінці величини
вартості підприємства, в той час як при визначенні величини її приросту
внесення даних змін призведе до викривлення отриманих результатів.
Отже, узагальнюючи результати попередніх досліджень, можна
зробити висновок, що з метою підвищення корисності фінансової
звітності у процесі оцінки вартості підприємства до неї слід внести
наступні нормалізуючи корегування:
1) переоцінка вартості основних засобів та нематеріальних активів;
2) капіталізація активів, отриманих в операційну оренду;
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3) капіталізація витрат на дослідження та розробку, маркетингових
витрат, витрат на навчання та підвищення кваліфікації, соціальних витрат
та витрат на вдосконалення бізнес-процесів;
4) переоцінка запасів;
5) корегування суми невикористаних резервів, що були створені;
6) корегування суми податку на прибуток.
При цьому, варто зазначити, що їх специфіка залежатиме від того
здійснюється визначення величини вартості підприємства або ж величини
її приросту.
Висновки. В ході дослідження встановлено, що значна частина
інформації, необхідної для оцінки вартості підприємства та величини її
приросту, може бути отримана із фінансової звітності за умови внесення
до неї ряду корегувань, які стосуються переоцінки вартості основних
засобів, нематеріальних активів, капіталізації активів, отриманих в
операційну оренду, капіталізації витрат на дослідження, розробку,
вдосконалення бізнес-процесів, реалізацію програм навчання та
соціальних програм, а також маркетингових витрат, що є необхідним для
відображення реальної вартості інвестованого капіталу та наявності у
підприємства потенціалу створювати вартість у довгостроковому періоді.
Крім цього, потрібним є внесення корегувань до суми нарахованих та
невикористаних резервів для відображення реального обсягу спожитого
капіталу.
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ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
У статті розглянуто особливості регіонального розвитку фермерських господарств,
рівень зайнятості та виробництва в них. Висвітлено стан державної підтримки фермерських
господарств та запропоновано соціальні напрями державної політики розвитку фермерських
господарств.
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REGIONAL CHARACTERISTICS
OF DEVELOPMENT OF FARMS
The article discusses the features of the regional development of farms, the level of
employment and production in them. Given the state of government support offered to farmers and
social development of public policies farms.
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Ланченко Е.А.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
В статье рассмотрены особенности регионального развития фермерских хозяйств,
уровень занятости и производства в них. Приведено состояние государственной поддержки
фермерских хозяйств и предложены социальные направления государственной политики
развития фермерских хозяйств.
Ключевые слова: фермерское хозяйство, занятость, наемный работник, сельское
население.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток
фермерських господарств (надалі – ФГ) для нашої країни є відносно
новим економічним явищем у розвитку суспільного сектора аграрної
економіки. З початку 90–х рр. ХХ ст. ці малі форми господарювання на
селі набули стрімкого розвитку, переважно екстенсивним шляхом, але
згодом їх загальна кількість, питома вага у валовому виробництві
сільськогосподарської продукції і чисельність працівників стабілізувалися
Ланченко Є.О.
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на певному рівні.
Поряд із іншими укладами сільськогосподарського виробництва –
велико- й середньотоварними підприємствами, особистими селянськими
господарствами (господарствами населення, домогосподарствами) ФГ
забезпечують певний рівень зайнятості сільського населення, знімають
соціально-трудову напругу на селі. Адже відомо, що нині основним
«роботодавцем» на селі залишаються господарські суб’єкти
сільськогосподарського виробництва. Тому дослідження регіонального
розвитку ФГ, їх ролі та значення для соціально-економічного розвитку
сільських громад є надзвичайно актуальним.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. За останні 20 років багато вчених дослідних установ і закладів
вищої освіти України присвятили увагу дослідженню питань розвитку
фермерського руху, обґрунтуванню напрямів і розробці рекомендацій
підвищення ефективності виробництва ФГ агропродукції. Нині
потребують уваги подальші дослідження регіональних особливостей
розвитку ФГ, їх значення в поліпшенні соціальної сфери села тощо.
Цілі статті. Встановити загальний економічний стан розвитку ФГ у
регіональному розрізі, їх значення в поліпшенні зайнятості сільського
населення. Запропонувати концептуальні соціально орієнтовані напрями
розвитку ФГ.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно зі
статистичними офіційними публікаціями [1–3], які було використано при
написанні цієї статті, на кінець 2010 р. в Україні налічувалося 41,5 тис ФГ.
Зважаючи на природно-кліматичні особливості, їх переважна більшість
сконцентрована у Степу й Лісостепу країни, оскільки тут сформовано
великі площі сільськогосподарських угідь, більша земле-забезпеченість
сільського населення. Дещо менше ФГ на Поліссі, у Карпатському регіоні
та на Поділлі, проте винятком є Закарпатська область, де налічується 1606
ФГ при середній їх площі 8,5 га сільськогосподарських угідь. Середня
площа одного ФГ в Україні становить 103,3 га, проте в розрізі областей
даний показник значно коливається від 192 га у Харківській області до 36–
55 га у Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській і Львівській
областях.
Однак абсолютна кількість ФГ не характеризує їх питому вагу у
виробництві агропродукції. Тому про їх масштаб виробництва в тій чи
іншій адміністративно-територіальній одиниці (АТО) країни можна
судити за відповідними показниками питомої ваги: сільськогосподарських
угідь у обробітку, кількості працівників і виробництва агропродовольчої
продукції (рис. 1).
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Рис. 1. Місце фермерських господарств у розвитку сільського
господарства відповідної адміністративно-територіальної одиниці*
* Розраховано й побудовано автором за даними Держкомстату України
[1–3].
Так, найбільше сільськогосподарських угідь відповідної АТО
обробляється ФГ у Кіровоградській (22%), Дніпропетровській (21%),
Миколаївській (20%), Запорізькій (16%), Луганській і Одеській (по 15%) і
Херсонській (14%) областях. Найбільша питома вага працівників ФГ у
суспільному секторі аграрної економіки відповідної області зафіксовано в
Закарпатській (65%), Миколаївській (38%), Чернівецькій (32%),
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Львівській і Кіровоградській (по 30%), Івано-Франківській (29%),
Дніпропетровській (26%) і Одеській (25%) областях.
Протягом 2005–2010 рр. відстежується негативна тенденція
зменшення кількості працівників у ФГ – зменшення відбулося на 26%, а
саме зі 132,5 тис до 98,4 тис чол. У даному випадку необхідно всіляко
заохочувати ФГ до збільшення найму робочої сили. Протягом останніх
2009–2010 рр. ФГ виробляли 5% валової сільськогосподарської продукції
в країні, зокрема близько 7% – рослинницької та близько 2% –
тваринницької. Зважаючи на незначну частку ФГ у виробництві валової
продукції, у них на порядок кращі показники рівня рентабельності, що
свідчить про оперативність реагування на кон’юнктуру аграрного ринку
країни.
Дані рис. 1 свідчать, що у всіх АТО (крім Львівської області) у
2010 р., зафіксовано значно меншу частку в структурі валового
виробництва агропродукції відповідної області порівняно із часткою
залучення робочої сили й земельних ресурсів у розвиток фермерського
руху тієї чи іншої області України. Зважаючи на цей факт і погіршення
харчового раціону пересічного громадянина країни і загрозу продовольчої
її безпеки, необхідно проаналізувати стан державної підтримки ФГ,
забезпечити ефективне використання бюджетних видатків на розвиток
даного малого підприємництва в аграрній сфері АПК.
Протягом останніх років обсяг державної бюджетної дотації на
розвиток ФГ зменшується: у 2008 р. – 469,5 млн грн, у 2009 р. – 111,3, у
2010 р. – 93,4 млн грн У середньому на одне ФГ, відповідно по роках,
припадало бюджетних коштів у розмірі 11 грн, 2,7, 2,2 грн Це свідчить про
те, що державна підтримка в такому обсязі практично не відіграє ніякої
ролі в поліпшенні умов розвитку ФГ і внаслідок диспаритету цін останні
знаходяться в гірших умовах, порівняно з середньо- й великотоварними
сільськогосподарськими підприємствами.
З метою формування державної аграрної політики розвитку
фермерського руху в Україні створено Український державний фонд
підтримки розвитку фермерських господарств. Він займається
вирішенням організаційних, економічних, фінансових і інших проблем
розвитку ФГ, формуванням пропозицій і рекомендацій поліпшення їх
умов господарювання та адмініструє державні бюджетні видатки їх
підтримки. Проте з огляду на стан державної підтримки, оперативності
викладення публічної інформації про її напрями на сайті [4] (останні звітні
дані тут подано за 2006 р., бракує нової поточної інформації), зазначена
вище інституція існує лише формально.
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На основі останніх офіційних статистичних даних за 2010 р. у
розрізі областей України можна розглянути ряд закономірностей впливу
чинників на поліпшення господарської діяльності ФГ. Так, про вплив
факторів на один із показників ефективності ФГ – виробництво продукції
на 100 га сільськогосподарських угідь можна судити з даних табл. 1.
Таблиця 1
Кореляційно-регресійний зв’язок факторів впливу
на ефективність виробництва продукції
фермерськими господарствами*
Виробництво продукції ФГ
на 100 га с.-г. угідь, тис грн (у)
Лінійне рівняння
Коефіцієнт
регресії
детермінації

Показник - фактор впливу (х)
Виробництво продукції одним
працівником ФГ, тис грн
Виробництво продукції одним ФГ,
тис грн
Чисельність працівників у
середньому на 100 га ФГ, осіб

y = -38,88 + 3,82 x

r2 = 0,54

y = 15,78 + 1,04 x

r2 = 0,35

y = 91,69 + 19,53 x

r2 = 0,19

* Розраховано й складено автором за даними Держкомстату України [1–3].
Встановлено помірно тісний зв’язок між збільшенням виробництва
продукції ФГ на 100 га сільськогосподарських угідь і продуктивністю
праці (коефіцієнт детермінації – 54%), збільшенням масштабу
виробництва продукції одним ФГ (35%) та збільшенням залучення
додаткової робочої сили ФГ (19%). Таким чином, з метою поліпшення
показників ефективності виробництва сільськогосподарської продукції у
ФГ слід стимулювати збільшення продуктивності праці шляхом
удосконалення механізму організації й систем оплати праці, формувати
умови для збільшення масштабу й рівня товарності господарювання у ФГ
та ширше залучати сільське населення до найманої праці у ФГ, що
зменшить і назрілу соціальну напругу на селі.
Висновки. ФГ є тією формою господарювання, яке не може з
об’єктивних причин бути домінуючою в аграрному секторі економіки, але
місце її вагоме й має бути підтримано на всіх рівнях управління соціальноекономічним розвитком сільських територій. ФГ – наймобільніша у плані
планування й ведення агробізнесу категорія товаровиробників, може
забезпечити зменшення безробіття на селі. Практика засвідчила, що їхнє
місце в аграрній сфері – це виробництво на невеликих земельних ділянках
менш капіталомісткої та більш трудомісткої сільськогосподарської
продукції (овочівництво, плодівництво, ягідництво, м’ясне скотарство,
свинарство тощо), первинна переробка та реалізація її дрібними партіями,
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комерційна діяльність, пов’язана зі збутом продукції в роздрібній торгівлі,
громадському харчуванні тощо.
Для подальшого розвитку ФГ потрібно забезпечити науковий
супровід їх раціонального розміщення, концентрації й спеціалізації по
природних зонах і економічних регіонах країни, урахувати кон’юнктуру
ринку праці на селі й залучити якомога більше сільського населення до
даного малого підприємництва на селі. Потрібно посилити матеріальну й
нематеріальну системи мотивації праці у ФГ, приділити більше уваги
розвитку трудової й статусної мотивації праці, забезпечити розвиток
збутових і обслуговуючих кооперативних структур на селі. Це, у свою
чергу, має додатково забезпечити продовольчу безпеку країни, а також її
національну безпеку щодо заселеності сільських територій, особливо в
прикордонних районах.
1.Публікації Держкомстату України // Офіційний Інтернет-сайт Держкомстату України //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
2.Інформація Укрдержфонду підтримки фермерських господарств // Офіційний Інтернетсайт Українського державного фонду підтримки фермерських господарств //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://udfpfg.org.ua.
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ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ
З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ТА ПОКРАЩЕННЯМ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
НА ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
У даній статті розглядаються сутність витрат, пов’язаних з забезпеченням та
покращенням якості продукції, а також механізм їх формування на швейних підприємствах.
Наведено схеми формування витрат на якість на швейних підприємствах вцілому та
більшості вітчизняних швейних підприємствах зокрема.
Ключові слова: витрати на якість, формування витрат на якість, швейні
підприємства.

Levkulych V.
FORMING OF COSTS FOR PRODUCT QUALITY PROVIDING
AND IMPROVING ON SEWING ENTERPRISES
The article outlines the essence of costs for product quality providing and improving and
the mechanizm of their forming on sewing enterprises. Schemes of forming quality costs on sewing
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enterprises in general and most of the domestic sewing enterprises, in particular, are reflected in this
article.
Key words: quality costs, forming of quality costs, sewing enterprises.

Левкулыч В.В.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И УЛУЧШЕНИЕМ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
НА ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В данной статье рассматриваются сущность расходов, связанных с обеспечением и
улучшением качества продукции, а также механизм их формирования на швейных
предприятиях. Приведены схемы формирования затрат на качество на швейных
предприятиях в целом и большинстве отечественных швейных предприятиях в частности.
Ключевые слова: затраты на качество, формирование затрат на качество, швейные
предприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Коректно
сформована та проаналізована інформація, що стосується витрат на якість
продукції є могутнім інструментом, який забезпечує прийняття
виважених, ефективних та своєчасних рішень щодо управління якістю на
підприємстві.
Як стверджують російські науковці В.В. Рєпін та В.Г.Еліферов [6],
якщо всі елементи витрат зібрані та розподілені з достатньою точністю, то
наступний аналіз витрат на якість продукції може бути тільки
інтерпретацією даних.
Достовірна та точна інформація про витрати на якість продукції дає
змогу керівництву та управлінському персоналу здійснювати необхідні
оперативні заходи та розробляти стратегію, щодо забезпечення та
покращення якості продукції, яка виготовляється на підприємстві.
Саме через це, тема дослідження є надзвичайно актуальною,
особливо, для вітчизняних швейних підприємств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання формування та оцінки вират, пов’язаних з
забезпеченням і покращенням якості продукції досліджували в працях
Сєрьогін В.Е. [8], Лавренченко Н.І. [4], Сиськов В.І. [9], Васін Ф.П. [2],
Попова Т.Д. [5], Тимрієнко І.Ю. [11], Джерелюк Ю.О. [3], Решетов В.В. та
інші.
Цілі статті. Мета дослідження полягає у вивченні та обгрунтуванні
механізму формування витрат, пов’язаних з забезпеченням та
покращенням якості продукції на швейних підприємствах вцілому та
вітчизняних швейних підприємствах зокрема.
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Методологія даного дослідження грунтується на аналізі існуючих
теоретичних методик та практики формування витрат на якість продукції.
Основними інформаційними джерелами дослідження є науково-методичні
публікації зокрема, в мережі Інтернет.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Якщо поняття
«якість» визначалося великими філософами ще в ІІІ ст. до н.е., то питання
«вартості якості» вперше постало в кінці ХІХ століття. Це було зумовлено
тим, що почали збільшуватись обсяги виробництва продукції,
підприємства почали виходити на національні ринки з продукцією
масового виробництва, керівники втратили можливість самостійно
управляти виробничим процесом, постала необхідність в спеціалістах з
виробництва та збуту, консультантах з управління. Проте, тільки в 50–х
рр. ХХ ст. управління витратами на якість сформувалось як самостійний
науковий напрям.
Вперше тема витрат на якість з’явилася в 1959 р., в американському
військовому стандарті MIL–Q–9858 «Вимога до програм якості», де в
розділі «Управління програмами якості» містився чіткий пункт 3.6.
«Витрати, пов’язані з якістю». Згідно з цим пунктом: «підрядчик повинен
вести та використовувати дані про витрати на якість як елемент
управління програмою якості…» [13].
Потім витрати на якість фігурували в національних стандартах
США, Великобританії, Германії, де описувався процес їх підрахунку. З
врахуванням вищенаведених стандартів був створений міжнародний
стандарт ISO 9004 (стандарт – загальне керівництво) [12]. Проте, в
стандартах ISO 9001–9003 (стандарти –вимоги), на відповідність яким
здійснюється сертифікація систем управління якістю (СУЯ), питання
формування та обліку витрат на якість не відображені. Тобто, облік витрат
на якість є необов’язковим та може здійснюватись на розсуд керівництва
підприємства.
Такий стан справ значно ускладнює процес налагодження на
підприємствах ефективних СУЯ та отримання достовірної інформації
щодо витрат, пов’язаних з якістю продукції. Ключовим словом в даному
формулюванні є саме «ефективна» СУЯ, адже більшість вітчизняних
підприємців дуже часто не розуміють, для чого здійснюють впровадження
системи управління якістю на своїх підприємствах. Більшість вважають,
що їм це потрібно для підтвердження вже досягнутого рівня якості та
отримання сертифікату, і не розглядають СУЯ, як засіб для підвищення
якості продукції, підвищення кваліфікації робітників, збільшення
прибутків та завоювання нових ринків збуту.
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Як стведжує Голомскі В.А.: «концепції витрат на якість стають
дуже важливою частиною багатьох систем управління і використовуються
для того, щоб виявити можливості зменшення витрат та збільшення
задоволеності споживачів, а також відстежувати прогрес протягом часу…
Системи витрат на якість допомагають встановити пріоритети при виборі
проектів покращення якості, аналізувати тренди витрат для того, щоб
оптимально перерозподіляти ресурси…» [14].
Слід зауважити, що витрати на якість – це внутрішня економічна
основа всієї системи якості, так як їх облік, аналіз та оцінка створюють
передумови для прийняття оптимальних управлінських рішень [1].
Витрати, пов’язані з забезпеченням та покращенням якості
продукції – це витрати, пов’язані з налагодженням на підприємстві
системи управління якістю, яка забезпечить високий рівень якості
процесів, що виникають на кожному етапі життєвого циклу продукту та
виробництвом якісної продукції, відповідно до вимог встановлених
стандартами якості та очікувань споживачів, а також втрати внаслідок
невідповідності вимогам якості.
На сьогоднішній день, існує значна кількість підходів до
формування витрат на якість продукції.
Умовно, їх можна розділити на дві категорії:
- формування витрат на якість з позиції функціонального ланцюга,
коли відповідні витрати пов’язуються з діяльністю окремих
функціональних підсистем підприємства, об’єднаних в загальний логічний
ланцюг, який є відображенням процесу виробничо-господарської
діяльності;
- формування витрат на якість з позиції ієрархічної структури
підприємства передбачає врахування не тільки витрат, що виникають в
ході відтворювальних процесів, а й витрат, пов’язаних з їх управлінням.
Так, Решетов В.В. [7] при визначенні методології формування
витрат на якість продукції виходить з положень міжнародних стандартів
щодо доданої вартості, яка визначається як стратегічний критерій
ефективності. При цьому вхід процесу зазвичай є виходом інших процесів,
а сам процес додає вартість.
Сєрьогін В.Е. [8, с. 15] зазначає, що якість продукції повинна
гарантувати споживачу задоволення його потреб, надійність продукції та
економію витрат, що забезпечується в процесі всієї відтворювальної
діяльності підприємства, на всіх її етапах. Віктор Едуардович наводить
ланцюг формування витрат та створення вартості продукції, виходячи з
основних етапів життєвого циклу продукту та відзначає, що витрати на
якість пов’язані не тільки з виробництвом продукції, а й з її управлінням.
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Скрипко Л.Е. [10, с. 17] доходить до висновку, що формування
складу витрат на якість відбувається індивідуально на кожному
підприємстві і являє собою послідовність дій, що в загальному
складається з шести стадій: визначення складу процесів; визначення
основних характеристик процесів; визначення видів діяльності, що
становлять процес; власне формування складу витрат; експериментальна
апробація можливостей визначення кожного із видів витрат; коригування
складу витрат по результатам експериментального впровадження.
Отже, виходячи з вищенаведеного, можна сформувати схему
формування витрат, пов’язаних з забезпеченням та покращенням якості
продукції (рис. 1), яка дає змогу відстежити етапи формування витрат на
якість, визначити відповідальних осіб за формування якості на тій чи
іншій стадії життєвого циклу продукту, а також зрозуміти, що витрати на
якість формуються не тільки в результаті виробничої діяльності.
Витрати, пов’язані з впровадженням та забезпеченням
функціонування на підприємстві системи управління якістю

Витрати, пов’язані з
забезпеченням
якості процесу
післяпродажного
обслуговування
Витрати, пов’язані з
забезпеченням
якості процесу
реалізації
Витрати, пов’язані з
забезпеченням
якості процесу
упаковки та
зберігання

Витрати,
пов’язані з
забезпеченням
та
покращенням
якості процесів,
що виникають
на кожному
етапі
життєвого
циклу продукту

Витрати на
проведення
маркетингових
досліджень
Витрати на
забезпечення якості
процесу проектування
та розробки продукту
Витрати, пов’язані з
якістю процесу
матеріальнотехнічного
забезпечення
Витрати, пов’язані з
якістю підготовки та
розробки виробничих
процесів

Витрати на усунення
помилок
Витрати на проведення
контролю та випробовувань

Витрати, пов’язані з якістю
процесу виробництва

Рис. 1. Схема формування витрат, пов’язаних з забезпеченням та
покращенням якості продукції
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Слід зазначити, що механізм формування витрат за відповідною
схемою передбачає, також, виникненння непрямих витрат, до яких можна
віднести витрати понесені споживачами, витрати внаслідок
незадоволеності споживачів, витрати понесені внаслідок втрачених
можливостей та репутації. Дослідження зарубіжних вчених показують, що
такі витрати є досить значущими для підприємства та обов’язково повинні
враховуватись.
Слід зауважити, що для більшості вітчизняних швейних
підприємств вищенаведена схема формування витрат, пов’язаних з
забезпеченням та покращенням якості продукції буде мати дещо інший
вигляд (рис. 2).
Витрати, пов’язані з
забезпеченням
якості процесу
упаковки та
зберігання

Витрати на
усунення помилок

Витрати на
проведення
контролю та
випробовувань

Витрати,
пов’язані з
забезпеченням
та
покращенням
якості процесів,
що виникають
на кожному
етапі
життєвого
циклу продукту

Витрати, пов’язані з
якістю процесу
матеріально
технічного
забезпечення
Витрати, пов’язані з
якістю підготовки та
розробки виробничих
процесів
Витрати, пов’язані з
якістю процесу
виробництва

Рис. 2. Схема формування витрат, пов’язаних з забезпеченням та
покращенням якості продукції на вітчизняних швейних підприємствах
Така схема зумовлена тим, що більшість вітчизняних підприємств
працюють на давальницькій сировині, тобто виконують замовлення
іноземних підприємців. Налагоджена робота таким чином, призводить до
виключення з життєвого циклу продукту таких стадій як маркетингові
дослідження, проектування та розробка продукту, реалізація та
післяпродажне обслуговування, а також до відсутності системи
управління якістю на підприємстві. При цьому, відповідно, стає
неможливим виробництво конкурентоспроможної продукції та її збут як
на вітчизняному, так і на іноземних ринках. Також, небезпека полягає в

263

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

тому, що примітивізація виробничого процесу спричиняє втрату навиків
та майстерності в моделюванні та розробці продукту.
Варто зауважити, що якість продукції значною мірою залежить від
ефективного контролю, який дозволяє не лише своєчасно виявляти брак і
припинити надходження недоброякісної продукції до споживачів, але і
впливати на процес поліпшення якості продукції.
Значну частку витрат на якість, при організації праці за
вищенаведеною схемою, складають витрати на проведення контролю та
випробовувань і витрати на усунення помилок.
Висновки. На сьогодні значна частина науковців світу та
менеджерів з управління якістю працюють над вдосконаленням
фунціонування систем управління якістю на підприємствах, в той час як
вітчизняні підприємці тільки розпочинають роботу по впровадженню
таких систем. Особливо така ситуація стосується швейних підприємств,
які, борючись на ринку жорсткої конкуренції, переважно перейшли на
виробництво продукції на давальницькій сировині, що ще більше
ускладнює роботу з запровадження та вдосконалення ефективних систем
управління якістю.
Необхідність управління витратами на якість завдяки
запровадженню на підприємствах систем управління якістю є
перспективною темою для подальших наукових досліджень. Не менш
актуальним й надалі буде пошук оптимальних шляхів формування та
оцінки витрат, пов’язаних з забезпеченням та покращенням якості
продукції.
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СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ
Досліджено сучасний стан виробництва овочевої продукції, як важливої
економічної категорії. Розглянуто проблемні аспекти сегментів суспільного відтворення,
визначено необхідність формування конструктивні заходів щодо задоволення потреб
споживачів.
Ключові слова: овочі, ринок, попит, пропозиція.

Lesik I.
STRUCTURE OF PRODUCTION AND IMPLEMENTATION
VEGETABLE PRODUCTION IN A COMPETITIVE INVIRONMENT
Investigated the current state of commodity production, vegetable production as an
important economic categories. Considered problematic aspects of all segments of social
reproduction, offered constructive measures to address the needs of consumers.
Key words: vegetables, trade resources, demand, supply.
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Лесик И.Н.
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В КОНКУРЕНТНЫХ УСЛОВИЯХ
Исследовано современное состояние производства овощной продукции, как важной
экономической категории. Рассмотрены проблемные аспекты всех сегментов
общественного
воспроизводства,
определена
необходимость
формирования
конструктивных мер по удовлетворению потребностей потребителей.
Ключевые слова: овощи, рынок, спрос, предложение.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В ринкових
умовах процес формування стабільної економіки охоплює діяльність
суб’єктів господарювання пов’язану із просуванням продукції від
виробника до споживача, ефективна співпраця яких безпосередньо має
сприяти отриманню позитивного фінансового результату і водночас
насиченості споживчого ринку якісними товарами. Тому розробка дієвих
механізмів
формування
та
ефективного
функціонування
овочепродуктового підкомплексу в цілому нададуть можливість
товаровиробникам забезпечити належний рівень споживання овочевої
продукції у необхідному обсязі.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Наукове обґрунтування розвитку та підвищення економічної
ефективності овочівництва досліджували відомі вітчизняні і зарубіжні
вчені:
М. І. Баканов,
В. Я. Мессель-Веселяк,
Л. П. Ноговіцина,
В.А.Полторак, К.І. Яковенко. Однак і на сьогодні даний напрямок
залишається предметом багатьох досліджень науковців через низку
дискусійних питань що потребують вивчення і вдосконалення.
Цілі статті. Метою дослідження є вивчення основних підходів
щодо структури виробництва овочевої продукції задоволення потреб
споживання, насиченості ринку товарною продукцією та його
перерозподіл в умовах конкуренції, пошук механізмів обмеження впливу
негативних чинників.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Реалії активних
ринкових перетворень, що набирають дедалі більших темпів в Україні,
глибоко змінюють усю систему відносин між державою і підприємствами,
підприємствами і споживачами їхньої продукції та послуг, не дозволяють
сумніватись у важливості й актуальності маркетингових досліджень. Вони
стають усе масовішими та всеосяжнішими за переходу економіки від
«ринку продавця» до «ринку споживача» [1].
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Рівень насиченості споживчого ринку формується попитом. В
Україні попит на продукцію овочівництва та продукти її переробки
формуються під впливом багатьох факторів, серед яких основними є такі:
- «демографічні (чисельність населення, вікова структура, смаки
споживачів тощо). В Україні закріпилася стійка тенденція до зменшення
чисельності населення та погіршення його вікової структури, що,
безумовно, впливає на місткість овочевого ринку, зокрема зумовлює його
звуження;
- вартісні (рівень платоспроможності населення та ціни на
продукцію). Зауважимо, що за сучасних обставин ціни на свіжу овочеву
продукцію є досить високі для споживачів і разом з тим низькі для
ефективного відтворення виробництва. Як наслідок, спостерігається
значне переважання темпів зниження попиту на овочеву продукцію над
темпами зниження її пропозиції;
- якісні (якісна продукція, яка відповідає вимогам стандартів, є
конкурентоспроможною на ринку)» [2].
Ринок овочевої продукції доцільно виділити як окремий,
самостійний. Підставою для цього слугують загальні обсяги виробленої
продукції та стала участь у виробництві всіх регіонів України [3] (табл. 1).
Таблиця 1
Виробництво овочів (усі категорії господарств, тис т)
Роки
1
Україна / область
АР Крим
Вiнницька
Волинська
Днiпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорiзька
Iвано-Франкiвська
Київська
Кiровоградська
Луганська
Львiвська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рiвненська

2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2
3
4
5
6
7
8
5821,3 7295,0 8058,0 6835,2 7965,1 8341,0 8122,4
185,5 127,9 160,3 210,0 286,1 398,4 398,7
196,2 292,8 317,8 230,8 318,2 302,7 310,9
110,6 215,2 232,9 253,1 233,8 245,5 248,7
433,0 493,9 525,1 469,3 541,2 554,5 560,3
444,5 474,6 532,7 453,8 413,1 431,1 415,5
194,5 203,1 218,7 190,1 210,6 210,0 209,4
123,3 217,6 226,5 235,0 239,5 244,2 245,9
230,9 298,5 367,4 237,1 279,4 257,8 281,8
133,9 127,3 126,3 123,3 106,6 118,8 122,1
295,2 401,6 458,9 439,3 513,4 461,0 454,9
212,7 269,1 253,1 163,8 247,4 233,6 218,4
249,0 278,3 341,1 231,3 310,6 275,2 257,2
268,6 379,6 402,6 432,4 422,3 412,0 411,9
174,1 266,7 297,2 151,6 274,4 334,2 354,1
301,0 525,7 569,4 241,0 486,4 482,6 473,6
199,3 350,0 409,0 399,0 377,3 427,4 405,6
133,6 171,4 188,6 170,5 218,5 215,7 216,5
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Продовж. табл. 1
1
Сумська
Тернопiльська
Харкiвська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернiвецька
Чернiгiвська

2
137,7
140,0
415,7
421,5
155,2
344,2
146,2
174,9

3
139,8
145,2
522,9
526,1
225,4
295,8
184,5
162,0

4
205,5
161,1
537,2
621,8
210,0
315,6
186,4
192,8

5
178,3
170,2
544,8
499,9
195,8
225,0
196,1
193,7

6
136,6
205,7
509,4
696,7
213,1
296,5
190,2
238,1

7
191,0
188,3
488,4
910,6
220,7
329,7
208,6
199,0

8
153,7
193,5
464,5
841,5
208,8
281,2
219,0
174,7

Джерело: дані Держкомстату України [4].
Досліджуючи показники табл. 1 можна простежити рівень
виробництва овочевої продукції по усіх категорія господарств, який в
середньому по Україні постійно зростає. Виключенням є 2010 рік. Так
відносно 2009 р. його обсяг зменшився на 2,6%, але по відношенню до
всіх попередніх років, цій показник є домінуючим (8122,4 тис т). Передові
позиції в складі виробленої продукції займає Херсонська область, їй
належить в структурі виробництва овочів найкращій результат, що
перевищує показник Iвано-Франківської області (122,1 – найменший)
майже в 7 разів. Розглянемо зміни, що відбулися у всіх категоріях
господарств відносно рівня виробництва овочів, та їх частку в загальному
обсязі виробленої продукції які відображенні в табл. 2.
Таблиця 2
Виробництво овочів за категоріями господарств, тис т
Категорії
господарств
1
Усі категорії гос-в
Питома вага, %
С/г під-ва, всього
Питома вага, %
з них: с/г під-ва
Питома вага, %
Фермерські гос-ва
Питома вага, %
Особисті сел. гос-ва

Роки
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2
3
4
5
6
7
8
5821,3 7295,0 8058,0 6835,2 7965,1 8341,0 8122,4
1001
100
100
100
100
100
100
1002
100
100
100
100
100
100
986,3 780,7 974,2 713,4 1108,6 1120,0 964,0
16,9
10,7
12,1
10,4
13,9
13,4
11,9
100
100
100
100
100
100
100
903,7 624,6 750,3 545,2 832,7 896,3 752,0
15,5
8,6
9,3
8,0
10,4
10,7
9,3
91,6
80,0
77,0
76,4
75,1
80,0
78,0
82,6
156,1 223,9 168,2 275,9 223,7 212,0
1,4
2,4
2,8
2,5
3,5
2,8
2,6
8,4
20,0
23,0
23,6
24,9
20,0
22,0
4835,0 6514,3 7083,8 6121,8 6856,5 7221,0 7158,0
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Продовж. табл. 2
1
Питома вага, %

2
83,1
100

3
89,3
100

4
87,9
100

5
79,6
100

6
86,1
100

7
86,6
100

8
88,1
100

Джерело: дані Держкомстату України [4], власні розрахунки.
1
– питома вага в загальному виробництві;
2
– питома вага форм господарювання.
Особливо високі темпи росту загального обсягу овочевої продукції
спостерігаються у 2009 р., які збільшилися порівняно з 2005 р. на 43,3%.
Сільськогосподарським підприємствам належить найбільша частка
виробництва у 2008 р. (1108,6 тис т), яка відносно 2005 р. зросла на 12,4%.
В цілому рівень інтенсивності виробництва найвищій в особистих
селянських господарствах, їм належить найбільша питома вага в загальній
структурі виробленої продукції. Так у 2010 р. ними було вирощено 88,1%,
тоді як сільськогосподарськими підприємствами – 9,3% а фермерськими
лише 2,6% від загального обсягу виробленої продукції.
Зростання рівня виробництва в контексті розвитку валеології (науки
про здоров’я людини) має відображати позитивні тенденції, так наряду із
інтенсифікацією виробництва зростатиме і рівень споживання, відносно
задоволення однієї з насущних потреб людини – в раціональному
харчуванні. Розглянемо (табл. 3) рівень та структуру споживання овочів
по регіонах України.
Таблиця 3
Споживання овочів та баштанних продовольчих (на 1 особу за рік, кг)
Роки
1
Україна
АР Крим
Вiнницька
Волинська
Днiпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорiзька
Iвано-Франкiвська
Київська
Кiровоградська
Луганська
Львiвська

2000
2
101,7
75,8
85,5
80,7
111,1
107,7
104,2
68,3
123,2
72,3
100,6
160,9
83,2
84,4

2005
3
120,2
84,8
126,0
110,7
139,2
130,5
115,2
102,8
135,2
83,7
114,7
150,0
113,0
119,6

2006
4
126,7
90,9
129,9
116,8
144,7
135,0
121,2
110,6
142,8
90,4
120,1
150,8
116,3
126,8
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2007
5
118,4
100,1
113,2
117,0
132,0
130,8
107,8
116,1
129,5
91,9
108,5
134,7
104,8
127,1

2008
6
129,2
106,5
139,3
130,6
143,9
138,4
116,3
115,7
139,0
91,3
122,3
147,9
123,6
128,4

2009
7
137,1
121,5
142,5
135,3
148,9
149,1
122,1
122,2
144,3
92,9
131,4
153,5
123,1
121,9

2010
8
143,5
131,0
151,3
145,6
153,7
150,7
131,6
128,9
157,7
100,2
139,8
160,0
123,5
126,1
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Продовж. табл. 3
1
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рiвненська
Сумська
Тернопiльська
Харкiвська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернiвецька
Чернiгiвська

2
106,5
89,5
129,6
82,3
96,5
87,6
90,8
175,4
85,5
147,6
98,3
141,1

3
122,4
118,8
140,8
94,7
118,2
99,4
103,6
170,0
106,2
141,5
138,1
139,0

4
126,2
130,6
149,8
100,5
128,8
109,3
110,5
170,9
116,0
156,1
145,5
145,7

5
123,0
98,5
129,6
100,5
120,8
111,9
101,3
165,8
112,8
147,1
132,3
140,6

6
123,6
140,5
134,8
105,3
117,0
116,9
116,2
182,4
107,4
151,8
133,6
161,9

7
137,7
140,0
167,5
120,6
146,3
121,8
137,5
183,2
118,3
153,2
138,4
157,4

8
148,3
147,6
172,2
129,8
150,7
129,8
140,9
185,3
120,9
166,2
150,5
165,9

Джерело: дані Держкомстату України [4].
За наведеними даними (табл. 2.) споживання овочевих та
баштанних продовольчих культур зросло з 101,7 кг на одну особу у 2000
р. до 143,5 кг у 2010 р. Досліджувані показники 2010 р. показали що
середня величина спожитої продукції на душу населення, яка становила
143,5 кг, має значні коливання по областях Україні. В загальній структурі
рівень споживання по 14 областям перевищує показник по Україні, у 9
областях спостерігається показник нижче рекомендованих норм
споживання, найменший серед яких у Івано-Франківській області
(100,2 кг). Розглянемо далі структуру реалізації овочів у табл. 4.
Таблиця 4
Реалізація овочів сільськогосподарськими
підприємствами, тис т
Роки
1
Україна
АР Крим
Вiнницька
Волинська
Днiпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорiзька
Iвано-Франкiвська
Київська

2000
2
535,7
42,8
10,2
3,6
37,5
83,7
4,9
1,5
16,3
5,5
46,4

2005
3
397,5
26,2
6,0
2,8
23,4
38,4
2,5
1,5
11,5
4,3
47,7
270

2006
4
413,2
26,2
6,9
2,5
26,1
37,9
3,6
1,3
13,6
4,7
48,9

2007
5
430,5
33,2
6,5
6,1
30,2
37,2
3,6
1,5
12,6
4,9
54,1

2008
6
550,6
26,6
8,9
7,4
28,6
31,9
6,4
3,6
11,6
4,7
49,4

2009
7
807,1
31,0
8,0
8,5
39,0
41,3
7,6
2,4
20,0
4,9
48,1

2010
8
646,0
27,2
7,5
6,0
33,0
33,4
5,4
1,7
13,8
4,2
42,1
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Продовж. табл. 4
1
Кiровоградська
Луганська
Львiвська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рiвненська
Сумська
Тернопiльська
Харкiвська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернiвецька
Чернiгiвська

2
7,2
25,8
4,3
24,2
44,2
6,4
5,8
6,3
4,1
26,2
90,5
9,4
19,8
2,9
6,2

3
3,8
3,4
5,6
35,7
47,9
1,4
6,7
4,7
4,2
14,2
81,2
2,2
16,2
1,0
5,0

4
4,6
3,1
6,4
42,4
38,6
1,4
5,4
4,1
5,6
16,1
84,3
2,0
23,6
0,7
3,2

5
4,2
3,7
7,7
33,4
43,7
0,9
5,9
5,4
8,9
14,3
75,7
3,9
28,1
1,2
3,6

6
3,8
4,5
10,7
75,9
50,1
1,5
5,9
4,7
8,0
18,1
139,7
4,4
40,6
0,6
3,0

7
4,6
5,9
12,1
139,9
92,0
1,7
6,1
3,9
5,2
18,5
253,9
3,0
44,4
0,6
3,6

8
4,7
4,5
13,1
138,1
58,3
1,8
8,4
3,3
6,6
17,3
173,7
3,9
34,2
0,5
2,3

Джерело: дані Держкомстату України [4, с. 293]
Досліджуючи наведені дані (табл. 4) можна відзначити про
наявність негативних чинників у реалізації продукції, що зумовлюють
стримування функціонування ринку овочевої продукції. В цілому
ефективність овочівництва залежить безпосередньо від вибору
альтернативного варіанта використання виробленої продукції до яких
можна віднести найоптимальніший – комплексну переробку сировини.
Слід відмітити, що у більшості випадків стосовно інтенсифікації
виробництва простежується тенденція: чим вищий рівень виробництва,
тим вищий рівень споживання продукції на душу населення. Також
необхідно зазначити, що на величину рівня споживання в окремих
областях суттєво впливає вивезення товарної продукції за межі області та
ввезення її із інших областей та регіонів. За останні роки відбулися суттєві
зміни в процесі виробництва та споживання овочевої продукції. Зростання
обсягів виробництва пояснюється попитом на даний вид продукції а
відповідно підвищення рівня споживання можна характеризувати як
задоволення потреб через достатній обсяг реалізованої продукції.
Висновки. Створення нових якісно відмінних міжгалузевих
відносин у овочепродуктовому підкомплексі, об’єднання виробників
овочевої продукції із заготівельними, переробними та торгівельними
підприємствами ринкової інфраструктури можливе і економічно
виправдане за умов формування вертикальних інтеграційних об’єднань
[5]. Дотримання орієнтовного розвитку овочівництва та переробної галузі
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можливо за умов створення правових, фінансових і організаційних засад
для забезпечення збільшення обсягів виробництва продукції овочівництва
шляхом залучення інвестицій в умовах сприятливого зовнішнього
середовища та надання державної підтримки.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Важливим є
формування і вдосконалення наукового апарату, що дозволяє на високому
якісному рівні допомагати вирішувати управлінському апарату
промислових підприємств питання інноваційного характеру, пов’язані не
тільки з поточним функціонуванням, але і з адекватним інноваційним
розвитком, що забезпечує довгострокове існування і розвиток
підприємств. Теорія і практика управління інноваційною діяльністю
підприємств в єдності її стратегічних і тактичних аспектів зумовлюють
розширення використовуваної наукової бази, до якої можна віднести і
стратегічний управлінський облік, що свідчить про актуальність
досліджень у даному напрямі.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідження проблем стратегічного та інноваційного розвитку
представлені в працях таких відомих українських та зарубіжних учених,
як П.Друкер, О.Кондрашов, О.Лапко, В.Мединський, В.Мікловда,
М.Пашута, М.Пітюлича, Р.Фатхутдінов, Л.Федулова, Д.Черваньова,
Й.Шумпетера. В цих наукових дослідженнях розкрито сутність та різні
сторони управління інноваційною діяльністю. Недостатньо розкриті в
літературі питання управлінського обліку інноваційної діяльності.
Відсутність підсистеми стратегічного управлінського обліку інноваційної
діяльності зменшує ефективність використання інформації та підвищує
ризики стратегічного управління інноваційними перетвореннями.
Цілі статті. Метою статті є обґрунтування підсистеми стратегічного
управлінського
обліку
інноваційної
діяльності
промислового
підприємства.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Стратегічний
управлінський облік, використовуючи зовнішню і внутрішню інформацію,
покликаний забезпечити керівництво підприємства необхідною
інформацією для прийняття стратегічних управлінських рішень.
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Слід зазначити, що хоча стратегічний управлінський облік як
окремий напрям досліджень існує вже понад 25 років, його визначення та
зміст залишаються предметом дискусій. Визначення стратегічного
управлінського обліку різними вченими систематизовано у табл. 1.
Таблиця 1
Поняття та зміст стратегічного управлінського обліку
Автор
Визначення
Стратегічний управлінський облік це отримання та
К. Сіммондз
аналіз даних про власний бізнес і бізнес конкурентів для
розробки та відстеження стратегії власного бізнесу
Одним з елементів стратегічного управлінського обліку
К. Друрі
є надання інформації , що необхідна для формування
стратегії організації і реалізації стратегії управління
Спосіб аналізу фінансової інформації про ринки
продукції компанії, витрати конкурентів, структури
М. Бромвіч
витрат і відстеження стратегії підприємства та стратегії
конкурента на цих ринках упродовж кількох звітних
періодів
Стратегічний управлінський облік – це надання
Д. Іннз
інформації, що забезпечує підтримку, ухвалення та
організацію виконання стратегічних рішень
Стратегічний управлінський облік визначено як форму
Інститут
управлінського обліку, в якій основний акцент зроблено
привілейованих
на інформації, пов’язаній із зовнішніми чинниками, що
управлінських
впливають на фірму. Але разом із тим належна увага
бухгалтерів
приділяється і внутрішній інформації, зокрема не
(СІМА)
фінансовій
У вітчизняній літературі також наводяться різні точки зору щодо
стратегічного обліку, систематизацію яких здійснено С.Ф.Головим, який
зазначає, що українські фахівці свої висновки роблять переважно на
основі перекладених зарубіжних джерел, зокрема Б. Райана, який
застосовує більш широкий термін «стратегічний облік». Вивчивши праці
цього вченого, В. Моссаковський дійшов висновку, що між термінами
«управлінський облік» та «стратегічний облік» існує багато спільного, а
відрізняються вони сферами функціонування: перший, як правило,
стосується операційної діяльності, а другий – фінансової та інвестиційної.
Останній дає змогу розглядати далекі перспективи діяльності
підприємства, і тому в жодному разі не може бути складовою
бухгалтерського обліку.
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На думку З.Гуцайлюка, стратегічний облік виходить за «канонічно»
встановлені межі традиційного бухгалтерського обліку. Тому для
визнання самостійного статусу стратегічного обліку потрібно окреслити
його суть, принципові відмінності від управлінського обліку, предмет,
метод тощо.
Узагальнення наведених різними авторами визначень, свідчить, що
головною відмінністю стратегічного управлінського обліку від інших,
більш традиційних видів управлінського обліку є необхідність
враховувати і фактично виносити на перший план багато зовнішніх
чинників.
Узагальнення практики управлінського обліку і потреб системи
стратегічного управління інноваційною діяльністю дозволяють
сформулювати ряд положень щодо системи стратегічного управлінського
обліку інноваційної діяльності:
стратегічний управлінський облік інноваційної діяльності є
одночасно областю спеціальних досліджень техніко-економічних
процесів підприємства та професійною діяльністю висококваліфікованих
фахівців;
стратегічний управлінський є інформаційною базою фінансового
менеджменту, як інноваційного процесу, так і окремих його етапів;
в процесі стратегічного управлінського обліку інноваційної
діяльності потрібно забезпечувати реєстрацію параметрів підприємства, а
також можливість аналізу причин отриманих результатів;
з використанням даних управлінського обліку можна в системній
єдності досліджувати і оптимізувати структуру активів, цільову
ефективність інноваційної діяльності підприємства, витрати, безпеку;
оскільки активи об’єднують зобов’язання і власність, то в
управлінському обліку важливо відстежувати зміну структури активів, а
також їх відповідність завданням конкурентної боротьби, виживання і
інноваційного розвитку підприємства.
Підсистема стратегічного управлінського обліку інноваційної
діяльності при визначенні переліку необхідної інформації має відображати
особливості об’єкту управління. Крім того, слід оцінювати час, протягом
якого інформація про інноваційні процеси надходить до особи, що
ухвалює рішення, а управлінська дія повертається назад. Динаміка
процесів в управлінському обліку повинна відповідати динаміці об’єкту
управління, забезпечувати дієвість управління в реальному масштабі часу.
В основі управління, як правило, лежить виділення рівнів і об’єктів
управління за технологічними ознаками. Вони визначають особливості
конкретної системи управління, специфіку діяльності, особливості
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менеджерів, завдання і цілі, зовнішні чинники. Традиційно в
управлінському обліку використовують облік витрат по центрах
відповідальності, які співпадають із структурою системи управління
підприємством. Інноваційна діяльність підприємства охоплює практично
всі його види діяльності, проте, має специфічні особливості, які також
повинні знайти своє відображення в підсистемі стратегічного
управлінського обліку через його елементи і об’єкти обліку. Місце
виникнення витрат щодо інноваційної діяльності слід визначати в межах
поняття життєвого циклу інновації. Місцями виникнення витрат в
інноваційній діяльності можуть бути відособлені структурні підрозділи,
що приймають участь в цій діяльності, в яких можна організувати
нормування, планування і облік витрат в цілях спостереження, контролю і
управління витратами, а також оцінку ефективності їх використання. Це
можуть бути конструкторські, технологічні, агрегатні, постачальницькі,
виробничі, збутові, організаційні підрозділи, які виділяють як окремі
аналітичні об’єкти управлінського обліку інноваційної діяльності і за
якими здійснюють узагальнення витрат інноваційної діяльності.
Повнота, достовірність, швидкість отримання інформації в
стратегічному управлінського обліку інноваційної діяльності повинні
визначатися специфікою об’єкту або процесу управління, типом
управління, побудовою самої облікової підсистеми. Основою побудови
підсистеми стратегічного управлінського обліку інноваційної діяльності
може бути структурно-циклічна модель інноваційної діяльності, яка
представлена «інноваційною корзиною», тобто набором інноваційних
проектів, що одночасно реалізовуються.
Особливості інноваційної програми можуть змінювати або
розширювати набір принципів з урахуванням специфіки завдань і умов
окремого інноваційного проекту. Крім забезпечення керівників
інноваційної діяльності всіх рівнів інформацією, необхідною для
ухвалення стратегічних інноваційних рішень, стратегічний управлінський
облік є засобом внутрішньої комунікації і координації між рівнями
управління інноваційною діяльністю і структурними підрозділами одного
рівня, що реалізовують інноваційний проект, оцінює час і ресурси, які
необхідні для реалізації інвестиційних проектів, контролює виконання
завдань і ефективність витрат,
Об’єктом стратегічного управлінського обліку інноваційної
діяльності є інноваційний проект, що характеризується показниками
доходів, витрат, прибутку і ступенем інноваційної спрямованості проекту.
Предметом стратегічного управлінського обліку інноваційної
діяльності можуть стати методи і способи віддзеркалення стану і руху
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активів, джерел їх надходження і результатів інноваційної діяльності
організації на тривалу перспективу. Метод стратегічного управлінського
обліку інноваційної діяльності досліджує і оптимізує процес управління
інноваційним проектом. Він містить у собі сукупність способів і прийомів
відображення об’єктів інноваційної діяльності в інформаційній системі
підприємства, а саме, отримання, реєстрації, обробки, аналізу і
використання даних про доходи і витрати інноваційної діяльності. До
методів стратегічного управлінського обліку інноваційної діяльності
можна віднести методи бухгалтерського обліку, статистики, економічного
аналізу, економіко-математичні методи, моделювання. Вони мають
відображати специфіку інноваційної діяльності.
Документування в рамках стратегічного управлінського обліку
інноваційної діяльності має специфіку, яка полягає у тому, що документи
складаються на період, що охоплює час реалізації інноваційного проекту, з
розділенням по об’єктах обліку, рівнях інноваційного товару, етапах
реалізації проекту, видах робіт, центрах відповідальності, які є елементами
і компонентами стратегії. Бухгалтерська первинна документація по
реєстрації фактів господарської діяльності підприємства при реалізації
інноваційного проекту повинна відображати спрямованість витрат на
досягнення параметрів, характеристик і результатів етапів інноваційного
проекту, об’єм і структуру виконуваних робіт.
В процесі оцінки в рамках стратегічного управлінського обліку
виникає необхідність у використанні експертних оцінок і дисконтування.
Експертні оцінки використовують унаслідок високої невизначеності
внутрішніх і зовнішніх умов проекту, а дисконтування із-за значної
тривалості проекту.
Об’єктами обліку витрат і калькуляції в стратегічному
управлінському обліку інноваційної діяльності можуть бути: інноваційні
проекти, рівні товару, властивості товару на кожному з рівнів товару,
етапи життєвого циклу інноваційного товару (розробка, виробництво,
просування і збут, утилізація), частини етапів життєвого циклу
(наприклад, розробки ескізного проекту, технічного проекту, дослідних
зразків), види робіт (конструювання, проектування моделювання), види
витрат (у різних класифікаціях).
Специфіка структури системи стратегічного управління
інноваційною діяльністю і множинність її елементів, велике число
вирішуваних завдань і широкий спектр рішень, що приймаються
менеджерами інноваційної діяльності, призводять до того, що крім
визначення вартості інноваційного проекту в цілому і по етапах його
реалізації (життєвого циклу інновації), а також елементів товару і видів
277

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

робіт, виникає необхідність калькуляції собівартості таких нетрадиційних
для звичайного бухгалтерського обліку об’єктів калькуляції, як рівні
інноваційного товару, властивості товару на кожному з рівнів. Досягнення
конкретних заданих параметрів може і повинно виражатися в конкретних
фінансових показниках оцінки необхідних ресурсів, щоб ухвалити
рішення про реальність досягнення цих показників самим підприємством,
а також відкоригувати цілі і завдання інноваційного проекту на основі
аналізу ефективності вкладень в досягнення конкретних параметрів
інноваційного товару в майбутньому.
Калькуляція підсистеми управлінського обліку інноваційної
діяльності є технологічною основою системи обліку витрат, засобом
своєчасного отримання інформації, здійснення моніторингу і контролю
реального рівня витрат, елементом моніторингу платоспроможності
підприємства в процесі інноваційної діяльності.
Елементом системи стратегічного управління інноваційною
діяльністю є контролінг. В рамках стратегічного управлінського обліку
інноваційної діяльності контролінг реалізується як система управління
витратами (часу або іншого ресурсу), що побудована на основі врахування
специфіки підприємства, яка визначає методи її побудови. В контролінгу
однозначна орієнтація на конкретний вид ресурсу або метод калькуляції
відсутня, проте можливе застосування управління витратами по
відхиленнях їх від встановлених параметрів. У зарубіжному обліку цей
підхід реалізується на основі методу обліку витрат «стандарт-кост», який
прийнятний для застосування в стратегічному управлінському обліку
інноваційної діяльності з тієї причини, що оперує великим числом
показників. Методичною основою застосування цього методу для
використання в стратегічному управлінському обліку інноваційної
діяльності є передуюча інноваційному проекту і виробництву розробка
стандартних калькуляцій, облік і контроль фактичних витрат з метою
виявлення відхилень фактичних показників від стандартів.
За об’єктами обліку витрат в управлінському обліку інноваційної
діяльності можна виділити метод обліку витрат за замовленнями, метод
обліку витрат за процесами, метод обліку витрат за функціями. Метод
обліку витрат за замовленнями пов’язаний з моделями товару і його
доцільно використовувати при калькуляції витрат на розробку, на
інноваційний проект в цілому в індивідуальному виробництві унікальних
або одиничних об’єктів, де витрати всіх ресурсів легко співвідносяться до
замовлення. Метод обліку витрат за процесами легко співвідноситься з
моделлю технологічного процесу і видами робіт в інноваційній діяльності.
Метод обліку витрат за функціями забезпечує базу даних для прийняття
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управлінських рішень з точки зору досягнення конкретних властивостей
інноваційного товару, а також виконання всіх функцій при реалізації
інноваційного проекту.
Підсистема стратегічного управлінського обліку інноваційної
діяльності має відповідати моделі цієї діяльності і системі її управління.
Модульний принцип побудови моделі інноваційної діяльності дозволяє
сформувати блок стратегічного управлінського обліку як систему рахунків
на основі їх класифікації за елементами цієї моделі. Для різних видів
інноваційної діяльності такі рахунки будуть різні. Внаслідок великої
кількості інформації, необхідної для стратегічного управління
інноваційною діяльністю організації, її багатоваріантного і багаторазового
використання тільки автоматизована облікова система дозволяє своєчасно
і якісно виміряти, зареєструвати, згрупувати, узагальнити, оцінити,
проаналізувати вхідну інформацію і видати відповідні дані для ухвалення
стратегічних управлінських рішень щодо інноваційної діяльності.
До програм, призначених для автоматизації завдань управлінського
обліку, відносяться програми для розрахунку інвестиційного проекту, для
підготовки фінансових розділів бізнес-планів, для аналізу стану
підприємства за даними фінансової звітності, для бюджетування і аналізу
виконання бюджетів, для маркетингового аналізу, для управління
проектами.
Висновки. Отже, можна відзначити, що проведене дослідження
дало змогу розглянути підсистеми стратегічного управлінського обліку
інноваційної діяльності для формування інформаційної бази прийняття
управлінських рішень за означеними центрами відповідальності.
1.Друри К. Управленческий и производственный учет / К.Друри. – М.: Аудит: ЮНИТИ,
2002. – 1071 с.
2.Управлінський облік / Д.Р.Хенсен, М.М.Моувен, Н.С.Еліас, Д.У.Сєнков; пер. [з англ.] 5-го
канад. вид. [О.Григораш та ін.]. – К.: Міленіум, 2002. – 953 с.
3.Чиж В.І. Стратегічний управлінський облік інноваційної діяльності / В.І.Чиж,
О.О.Мазейкина // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. –
2010. – №11 (153).
4.Шевчук В. Р. Стратегічний управлінський облік: Навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.]
/ В. Шевчук; за ред. О.М.Ковалюка. – К.: Алерта, 2009. – 176 с.
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Львівська державна фінансова академія
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ
ОБЛІКОВОЇ ДІЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті досліджено та уточнено економічний зміст нематеріальних активів як
специфічного ресурсу підприємства та об’єкта обліку. Проаналізовано можливості
використання нематеріальних активів та досліджено їх класифікацію.
Ключеві слова: нематеріальні активи, права користування, гудвіл, облік
нематеріальних активів, вартість.

Loboda N.
INTENGIBLE ASSETS AS AN OBJECT
OF ACCOUNTING ACTIVITY: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
The article deals with the problem of intangible assets as an object of accounting activity.
The possibilities of using intangible assets and its classification were clarified as a matter of subject.
Key words: intangible assets, rights of use, goodwill, the account of nonmaterial actives,
cost.

Лобода Н.А.
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ КАК ОБЪЕКТ
УЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье исследуется и уточняется экономическое содержание нематериальных
активов как специфичного ресурса предприятия и объекта учета. Также проанализированы
возможности использования нематериальных активов и рассмотрена их классификация.
Ключевые слова: нематериальные активы, права пользования, гудвил, учет
нематериальных активов, стоимость.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У процесі
виробничої і комерційної діяльності на підприємствах виникає
необхідність використання засобів, які не мають речовинної субстанції,
але здатні відігравати особливу роль в процесі одержання прибутку. Серед
таких активів особливе місце займають нематеріальні активи. В реальному
житті зустрічатися з ними доводиться все частіше: в результаті
повсюдного використання комп’ютерних програм, розвитку науки і
техніки виникає необхідність у правовому оформленні та бухгалтерському
Лобода Н.О.
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обліку прав на корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та
послуг.
Протягом останнього часу зростає частка нематеріальних активів в
майні підприємства, що позначається швидкістю та масштабністю
технологічних змін.
Наявність нематеріальних активів у складі ресурсів підприємства
збільшує його ринкову вартість, підвищує інвестиційну привабливість та
забезпечує захист прав. Однак, не дивлячись на велику кількість
нормативних активів, обліку нематеріальних активів в Україні
приділяється неналежна увага.
Багато елементів, пов’язаних з обліком нематеріальних активів
недостатньо врегульовані, у зв’язку з чим у бухгалтерів-практиків виникає
багато питань. Причинами такої ситуації є несформований ринок
нематеріальних активів, недосконала нормативно-законодавча база,
розбіжності в області облікового регулювання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблем. Проблеми та особливості обліку нематеріальних активів на
підприємствах є предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних та
закордонних вчених, таких як Ф.Ф .Бутинця, В.П. Завгороднього,
І.І. Пилипенка, С.Ф. Голов, В.В. Сопко, П.О. Куцик, Н.Ю. Алейнікова,
Н.В. Генералова, М.В. Дискант, В.В. Сатовський, С.Ф. Покропивного,
К. Стендфілда, А. Торре та інші, але питання обліку нематеріальних
активів та методики відображення в балансі підприємства, класифікації
нематеріальних активів, вивчення їх впливу на отримання майбутніх
економічних вигод потребують подальшого дослідження.
Цілі статті. Метою статті є дослідження ролі нематеріальних
активів у господарській діяльності підприємства та методики їх
відображення в обліку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Здатність
приносити значні прибутки обумовлюють активне залучення до
господарського обліку підприємств нематеріальних активів. Однак, з
урахуванням тенденцій розвитку економіки України, для успішного та
ефективного
використання
нематеріальних
активів
необхідно
впроваджувати принципово нові способи управління ними, що вимагає
розуміння їх економічної сутності, характерних особливостей,
відображення в обліку. Дослідження питань визначення, оцінки в
бухгалтерському обліку нематеріальних активів на сьогодні має більш
теоретичний ніж практичний характер.
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Облік і оцінка нематеріальних активів завжди викликали багато
суперечок. Багато в чому це пов’язано із трактуванням самого поняття
«нематеріальний актив». У свою чергу, «нематеріальний актив» (в
перекладі з англійської – intangible) означає невловиму, нематеріальну
власність, яку не можна відчувати, тому що її субстанція неречовинна.
Саме поняття нематеріального активу (нематеріальних активів)
багатогранне. Ряд вітчизняних спеціалістів, які досліджують проблеми
обліку нематеріальних активів, мають своє бачення об’єкта
нематеріальних активів, обліку і нарахування зносу. Так, В.П.Завгородній
вважає, що нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має
матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується
підприємством з метою використання протягом періоду більше одного
року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для
виробництва, торгівлі, адміністративних цілей чи надання в оренду іншим
особам [1]. С.Ф.Покропивний розрізнює поняття нематеріальні ресурси і
нематеріальні активи, де останні – це доступ до прав власності автора, які
захищено правами, «що самі по собі і є нематеріальними активами» [2].
І.І.Пилипенко, у свою чергу, доводить, що нематеріальні активи – це
складова частина потенціалу підприємства, здатна забезпечувати
економічну користь протягом відносно тривалого періоду [3].
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку
інформації про нематеріальні активи і розкриття інформації про них у
фінансовій звітності визначені П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» (крім
обліку негативного гудвілу, методологія якого визначається П(С)БО 19
«Об’єднання підприємств»). Зазначений стандарт застосовується при
обліку операцій із нематеріальними активами, що здійснюються з 01 січня
2000 р.
Норми П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» застосовуються
підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами
незалежно від форм власності. Відповідно до даного положення
нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має матеріальної
форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з
метою використання більше одного року (або одного операційного циклу,
якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в
адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам [4]. Вартість
нематеріального активу має бути достовірно визначена (рис. 1).
На відміну від вітчизняного досвіду міжнародні стандарти
фінансової звітності визначають нематеріальні активи як ідентифіковані
немонетарні активи, які не мають фізичної форми. Поняття «нематеріальні
активи» в обліку різних країн визначаються по різному. В США
нематеріальні активи, як правило, поділяються на специфічно
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Визначення нематеріального активу

ідентифіковані нематеріальні активи (наприклад, патенти, авторські права,
ліцензії тощо), для яких можуть бути визначені витрати на придбання та
термін корисного використання, і нематеріальні активи типу гудвіл, які
дають фірмі певні права та привілеї, але для яких практично неможливо
однозначно визначити витрати на придбання та термін корисного
використання. У Франції до нематеріальних активів відноситься: витрати
по заснуванню підприємства (організаційні витрати, витрати на рекламу,
по випуску акцій та облігацій); витрати на дослідження та виготовлення
нових виробів; вартість ліцензій, «ноу-хау», моделей; вартість
юридичного права на оренду основних засобів; вартість торгового знаку
фірми чи торгової марки [5].
Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальний актив – це
немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може
бути ідентифікований та утримується підприємством з метою
використання протягом періоду більше одного року (або
одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік)
для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи
надання в оренду іншим особам
Відповідно до Податкового кодексу України (ст. 14.1.120)
нематеріальні активи визначаються як право власності на
результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової
власності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом права
власності (інтелектуальної власності), право користування
майном та майновими правами платника податку в
установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в
установленому законодавством порядку права користування
природними ресурсами, майном та майновими правами

Рис. 1. Визначення нематеріального активу у вітчизняній практиці
Отже, процес прийняття рішення з приводу віднесення активу до
складу нематеріальних можна показати наступним чином (рис. 2).
Зазначена у визначенні можливість ідентифікації означає, що актив
можна розпізнати як самостійну одиницю. Ідентифікований актив – це
актив, який може бути розпізнаний у ряді інших активів, мати свої, лише
йому властиві ознаки та характеристики. Такий актив можна
використовувати незалежно або у сукупності з іншими активами,
відокремлювати від підприємства (продавати, передавати у користування
тощо).
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Відносяться до нематеріальних активів
так

Не мають матеріального змісту
Використовуються більше одного року
Ідентифіковані і готові до використання
Можуть приносити реальну економічну вигоду

ні

Відносяться до інших активів і витрат

Рис. 2. Ознаки визначення нематеріальних активів
Тобто по відношенню до конкретного об’єкта нематеріальних
активів повинна існувати можливість вилучення його з сукупного майна,
зафіксованого на балансі підприємства, відокремлення його від інших
активів і розпорядження ним. До складу нематеріальних активів,
наприклад, не можуть бути віднесені інтелектуальні та ділові якості
людини, її кваліфікацію та здатність до праці, оскільки вони виступають
невідокремленою частиною свого носія і не можуть бути використанні без
нього.
Здатність приносити економічні вимоги – це потенціал, який може
сприяти надходженню на підприємство (прямо або непрямо) грошових
коштів та їх еквівалентів.
Таким чином можна сказати, що склад нематеріальних активів – це
сукупність прав підприємства розпоряджатися об’єктами інтелектуальної
та промислової власності та переваг підприємства у порівнянні з іншими
суб’єктами підприємницької діяльності.
Отже, можна зазначити, що:
- нематеріальні активи є права на ті або інші об’єкти
нематеріального характеру, а не самі об’єкти;
- права, що визначаються як нематеріальні активи, можуть
виникати тільки з договорів (авторський договір, ліцензійний договір,
договір закупівлі-продажу тощо), оскільки саме зі змісту договорів
випливає, що підприємство набуває тих або інших прав і привілеїв. У
цьому випадку дуже важливо, щоб у договорі були чітко визначені умови,
за яких особа, що придбає ці права, може ними користуватися;
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- права, що зараховуються на баланс як необоротні нематеріальні
активи: існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які
відносяться до активу, надходитимуть до підприємства та собівартість
активу можна достовірно оцінити.
У бухгалтерському розумінні всі нематеріальні активи можна
розділити на дві категорії: нематеріальні активи, які можна
ідентифікувати, до числа яких ставляться майнові права, що здатні
приносити дохід протягом тривалого періоду (більше одного року) і
гудвіл. Гудвіл є особливим нематеріальним активом. У загальному
випадку гудвіл – це та частина вартості компанії, на яку ринкова вартість
діючого підприємства перевищує суму його матеріальних і
ідентифікованих нематеріальних активів [6].
Обов’язковою ознакою нематеріального активу є відсутність
матеріальної форми по відношенню до будь-якого об’єкта, що
приймається на облік, проте повинні бути документи, що його
ідентифікують, тобто підтверджують існування самого об’єкта та права
підприємства на його використання в тій чи іншій формі.
Для документування операцій з обліку нематеріальних активів
використовуються типові форми документів для обліку основних засобів,
до яких додаються документи, що описують сам об’єкт або порядок
використання, а також документи, що підтверджують ті або інші майнові
права підприємства.
Висновки. В результаті проведеного дослідження можна зробити
такі висновки, що визначення, оцінка та облік нематеріальних активів
сьогодні приділяється особлива увага у зв’язку з новими ринковими
реаліями, що визначаються технологічними змінами, інформаційними
технологіями. Під час аналізу різних підходів до визначення терміна
«нематеріальні активи» було виявлено, що склад цього виду активів
підприємства різноманітний, тому облік нематеріальних активів – це
проблема, яка досить актуальна в практиці роботи підприємства (це
пов’язано як з питаннями класифікації нематеріальних активів, так і
способами їх надходження).
Якщо брати до уваги західний досвід, то, незважаючи на той факт,
що нематеріальні активи загальновизнані у більшості країн ринкової
економіки, підходи до їх ідентифікації, засобами надходження на баланс,
оцінці, амортизації продовжують залишатися об’єктами гарячих дискусій.
1.Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні / В.П.Завгородній. – К.: А.С.К., 2003. –
848 с.
2.Покропивний С.Ф. Економіка підприємства / С.Ф.Покропивний. – К.: КНЕУ, 2001. – 128 с.
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национальной системы бухгалтерского учета. Объяснена необходимость таких изменений, а
также их позитивное воздействие на украинскую экономику.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Існуюча
національна система бухгалтерського обліку вже давно потребує
серйозної трансформації в сторону спрощення. Таке спрощення дійсно
необхідне, оскільки українська економіка і далі продовжує страждати від
надто ускладнених норм податкового законодавства.
Навіть попри те, що був прийнятий Податковий кодекс України та
проголошена політика узгодження більшості різниць між так званим
«фінансовим» та «податковим» обліком, національна система
оподаткування залишається аутсайдером в рейтингу Світового банку
щодо простоти системи оподаткування, адже, через кількість обов’язкових
платежів, податкове навантаження та час, який необхідно витратити
суб’єкту господарювання на підготовку, подання звітності й сплату
податків, вона займає розчаровуюче третє місце з кінця (181 з 183 держав)
[5].
Вважаємо, що сьогодні найбільш правильним кроком буде
реалізувати реформу абсолютної уніфікації податкового та фінансового
обліку шляхом переходу на нарахування та сплату податків відповідно до
П(С)БО. Такий кардинальний крок пояснюється тим, що інші варіанти не
дають змоги повністю вирішити існуючу проблему, а тільки частково
усувають її негативні прояви.
Таким чином, в даній статті зупинимо свою увагу на тому, що
зміниться в підходах до методики бухгалтерського обліку витрат для цілей
оподаткування, якщо гіпотетично припустити, що запропонована реформа
була б дійсно реалізована.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Досить значну увагу вивченню проблеми трансформації
методики бухгалтерського обліку з метою її спрощення в своїх
публікаціях приділяли наступні вітчизняні та зарубіжні автори:
Ф.Ф. Бутинець, Я.В. Соколов, О.В. Кендюхов, О.М. Ярим-Агаєв,
О.В. Олійник, П.Ю. Нечай, О.В. Крейнина, Н.В. Міляков,
С.В. Собашников, Л.З. Шнейдман, Лоуренс Джордж Люкс (Lawrance
George Lux), Едвард Дж. МакКеффері (Edward J. McCaffery) та інші. Проте
ряд питань в даній сфері досі залишаються недостатньо розкритими і
потребують подальших ґрунтовних наукових досліджень.
Цілі статті. Мета даного дослідження полягає в тому, аби пролити
світло на суть змін в методиці бухгалтерського обліку витрат для цілей
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оподаткування, а також на їх наслідки, які матимуть місце внаслідок
здійснення запропонованого реформування національної системи
бухгалтерського обліку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Не можна не
погодитись з думкою О.В. Кендюхова [2], який зазначає, що в сучасній
економіці, поряд з класичними факторами виробництва – землею,
капіталом, працею та підприємницькими здібностями, надважливим
економічним ресурсом стає час (про який багато хто забуває та взагалі не
відносить до факторів виробництва). А це, в свою чергу, означає, що
найбільший темп зростання будуть демонструвати найменш
бюрократизовані і регламентовані економічні системи.
На жаль, українську економіку до таких систем віднести не можна.
Про яке розуміння державою цінності фактора часу тут взагалі може йти
мова, якщо пересічному українському бухгалтеру необхідно аж 657 годин
на рік для того, аби розрахувати та сплатити існуючі податки (відповідно
до дослідження «Doing Business 2012 in Ukraine» [5]). Рівень бюрократії, а
відповідно і рівень її невід’ємної супутниці – корупції, зашкалює за всі
розумні межі, досить успішно руйнуючи економіку країни зсередини і без
допомоги світових фінансових криз.
Немалий негативний внесок у такий стан речей робить те, що країна
живе подвійними стандартами в сфері регламентації бухгалтерського
обліку. Адже, з одного боку, існують П(С)БО, які покликані регулювати
ведення бухгалтерського обліку як такого, проте дані такого обліку щодо
отриманого звітного фінансового результату не визнаються державою для
того, аби на їх основі підприємство могло сплатити податок на прибуток,
натомість, з іншого боку, існують додаткові норми і правила (відповідно
до ПКУ) для законного розрахунку та сплати згаданого податку.
Таким чином, все виглядає так, ніби бухгалтерський облік став
інструментом махінацій в руках фіскальної «машини» держави, оскільки,
запровадивши систему національних стандартів бухгалтерського обліку,
вона в той самий час сама їх не визнає в частині вихідної інформації про
фінансові результати суб’єктів господарювання.
Прописані обмеження в ПКУ щодо визнання витрат, які дозволяють
штучно завищити базу оподаткування податком на прибуток,
пояснюються необхідністю боротьби з бюджетним дефіцитом. Та, на
жаль, нам давно створюють ілюзію надто «витонченої» та надто «крихкої»
системи державних фінансів, формуючи віру в те, що такою система і має
бути, бо в іншому випадку держава не зможе виконувати свої соціальні
функції. Але в цьому і полягає вся глобальна помилка цієї державної
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економічної політики, адже насправді все, що потрібно сьогодні для
української економіки – це максимальна простота у всьому, що тільки
можна спостити.
Доречно навести приклад Грузії, про який зазначає Г. Сайченко [4],
адже в цій країні з 1 січня 2011 р. також набув чинності новий Податковий
кодекс, який об’єднав в собі норми податкового й митного законодавства.
Одне з основних нововведень нового ПК Грузії – звільнення від сплати
податків мікробізнесу з річним оборотом до 30 тис ларі ($17 тис).
За останні роки Грузія досягла найбільшого прогресу в покращенні
ділового клімату серед колишніх радянських республік. У вже згаданому
рейтингу «Doing Business 2012» Грузія займає 16 позицію серед 183
держав (нагадаємо, Україна – 181). Такий успіх Грузії, насамперед,
пов’язаний з тим, що в 2010–2011 роках грузинська влада спростила
процес реєстрації підприємств, посилила захист прав інвесторів,
полегшила процес сплати податків для підприємств, спростивши звітність
із ПДВ і впровадивши електронне подання звітності й сплати податків [4].
Що ж до українського ПК, то, як зазначають І. Голошевич та
С. Гриценко [1], спочатку положення його ІІІ розділу приємно здивували,
оскільки в них зникли деякі обмеження, які були в складі витрат
подвійного призначення в ЗУ «Про оподаткування прибутку
підприємств». Безслідно зникли «автомобільні» та рекламні заборони,
деякі незначні зміни торкнулись і податкового обліку спецодягу,
спецхарчування та «навчальних» витрат. Проте, як завжди, роблячи
послаблення в одному, законодавець не згаяв момент і ввів нові
обмеження та заборони. В основному такі нововведення стосуються
платників податків, що мають договірні відносини з нерезидентами,
наприклад, в ПКУ введений ряд умов, яких необхідно дотримуватися для
включення в склад податкових витрат інжинірингових, рекламних,
маркетингових та консалтингових послуг [1].
До того ж в ПКУ залишився незмінним перелік інших витрат
подвійного призначення та обмеження щодо витрат на ремонт ОЗ, а також
витрат, які прямо не пов’язані з господарською діяльністю підприємства
(Ст. 139, Ст. 140, Ст. 146 ПКУ [3]). Таким чином, наявні відмінності у
підходах до сприйняття витрат та їх врахування при розрахунку прибутку
до оподаткування продовжують спричиняти все ті ж знайомі нам
податкові різниці.
Уникнути таких різниць дозволить запропонована реформа щодо
абсолютної інтеграції підсистеми податкового обліку у підсистему обліку
відповідно до П(С)БО. Звичайно, багатьом така ідея може здатися занадто
банальною, проте це не означає, що вона позбавлена сенсу.
289

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

Практична реалізація цієї ідеї полягає у дозволі визнавати витрати
для визначення бази оподаткування податком на прибуток відповідно до
норм П(С)БО №16 без будь-яких додаткових штучних обмежень. Тобто,
норми П(С)БО №16 щодо визнання витрат мають бути продубльовані в
розділі ІІІ ПКУ, а власне сам ПКУ, в свою чергу, має позбутися згаданих
вище обмежень.
Таким чином, інформація щодо витрат в класичних бухгалтерських
регістрах буде ідентичною інформації з так званих «податкових» регістів,
що позбавляє доцільності вести останні (звичайно, це при умові, якщо
уніфікації зазнають і норми П(С)БО та ПКУ щодо обліку доходів).
Наступним кроком має стати відміна Декларації з податку на
прибуток (з її 13 додатками) та перехід на розрахунок та сплату податку на
прибуток на основі форми №2 «Звіт про фінансові результати». Це
дозволить бухгалтеру більше не витрачати час на складання досить
складного та заплутаного звіту, релевантність інформації якого є
нульовою та не виправдовує часових інвестицій.
В свою чергу, форма №2 «Звіт про фінансові результати» отримає
новий статус податкової звітності, паралельно з цим, Декларація з податку
на прибуток, неправильність заповнення якої постійно була підставою для
конфліктів з податковими органами, відійде в небуття.
Але тут відразу виникає закономірне запитання, невже після
реалізації запропонованої реформи ми одразу ж отримаємо ідеальну
систему національного бухгалтерського обліку? Звичайно, що ні! Це
пов’язано з тим, що власне самі по собі національні П(С)БО є
неідеальними, бо свого часу були продуктом копіювання також
неідеальних МСФЗ, а потім неодноразово зазнавали погано продуманих і
необгрунтованих метаморфоз зі сторони законодавців.
Висновки. Отже, запропонована трансформація методики
податкового обліку витрат стане не більше, ніж просто одним з перших
кроків до оздоровлення національної системи бухгалтерського обліку
через втілення в життя принципу превалювання сутності над формою в
його істинному значенні. Вподальшому ж необхідно буде здійснити
тестування кожного П(С)БО на відповідність його норм реаліям сучасної
постіндустріальної економіки, аби принципи достовірності, правдивості,
повного висвітлення та релевантності не були просто голослівними
словами, як це часто було до цього.
Що ж до ризику отримати менші податкові надходження до
Державного бюджету внаслідок реалізації запропонованої реформи, то тут
в черговий раз необхідно підкреслити, що основною проблемою дефіциту
бюджету, перш за все, є не нестача доходів, а їх сьогоднішнє неефективне
використання.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ
ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ
У статті розглянуто склад і критично проаналізовано принципи підготовки
Інтегрованого звіту згідно з підходом МКІЗ та надано пропозиції відносно їх складу. До
числа принципів Інтегрованого звіту віднесені: стратегічна спрямованість; системне
подання інформації; адекватність вибору оцінки для визнання економічних об’єктів з
урахуванням вимог користувачів; релевантність оцінки. До складу якісних характеристик
інформації віднесені: доречність з урахуванням суттєвості; репрезентативність; зіставність;
своєчасність; зрозумілість.
Ключові слова: Інтегрований звіт, принципи підготовки Інтегрованого звіту.

Lokhanova N.
TO THE QUESTION ABOUT THE PRINCIPLES
OF PREPARATION OF THE INTEGRATED REPORTING
In the article composition is considered and principles of preparation of the Integrated
report are critically analysed in obedience to approach of IIRS and own grounds are given in
relation to their composition. To the number principles of the Integrated report taken: strategic
orientation; system presentation of information; adequacy of choice of estimation for confession of
economic objects taking into account the requirements of users; relevance estimations. In the
complement of high-quality descriptions of information taken: appropriateness taking into account
importance; representativeness; comparableness; clearness.
Key words: Integrated report, principles of preparation of the Integrated report.
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Лоханова Н.А.
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ПОДГОТОВКИ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье рассмотрен состав и критически проанализированы принципы подготовки
Интегрированного отчета согласно подходу МКИО и даны предложения по их составу. К
числу принципов Интегрированного отчета отнесены: стратегическая направленность;
системное представление информации; адекватность выбора оценки для признания
экономических объектов с учетом требований пользователей; релевантность оценки. В
состав качественных характеристик информации отнесены: уместность с учетом
существенности; репрезентативность; сопоставимость; понятность.
Ключевые слова: Интегрированный отчет, принципы подготовки Интегрированного
отчета.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
глобалізації економіки, поглиблення процесів стандартизації обліку на
міжнародному рівні, підвищення вимог щодо прозорості діяльності
компаній вельми актуальною є проблема розвитку звітності, яка в останні
роки розглядається крізь призму розширення складу показників за
рахунок розкриття не лише фінансової, а й не фінансової інформації у
межах Інтегрованого звіту. Робота по розробці підходу відносно побудови
Інтегрованого звіту в останні роки здійснюється дуже інтенсивно в усьому
світі. Зокрема Міжнародним Комітетом з інтегрованої звітності (МКІЗ)
опубліковано комплекс матеріалів для обговорення, які стосуються опису
змін вимог до звітності, визначення її суті, особливостей, складу
основоположних принципів, елементів змісту; з’ясуванню переваг,
завдань і напрямків розвитку тощо. Однак остаточного підходу до нового
формату звітності зараз не вироблено, а отже, проблема потребує
детального наукового опрацювання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання розробки Інтегрованого звіту в останні роки широко
обговорюються не лише на рівні МКІЗ, а й професійної спільноти на
міжнародних форумах. Зокрема ці питання активно обговорювалися на
VIII Всесвітньому конгресі бухгалтерів і аудиторів в Малайзії (листопад
2010 р.), а також багатьох інших професійних заходах. Проблеми
складання інтегрованої звітності підіймаються в роботах К.Сорокіної [1],
І.Ложнікова [2], С.Ємельянової, В.Сметаннікова [3] та інших дослідників.
До числа мало освітлених питань відносно власне інтегрованої
звітності можна віднести питання з’ясування складу і змісту принципів, на
яких має бути побудовано Інтегрований звіт.
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Слід зазначити, що принципи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності в їх традиційному вигляді глибоко пророблені в сучасній
літературі. Їх склад регламентовано Законом України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».
Проблеми визначення складу і змісту принципів обліку і звітності за
нових умов зміни вимог до звітності розглянуті в роботі Голова С.Ф. [4, с.
5–10]. Однак слід зазначити, що в даному випадку питання перегляду
змісту принципів освітлено без акценту на підготовку саме Інтегрованого
звіту компаній, а отже, ряд аспектів продовжують залишатися не
дослідженими та такими, що потребують додаткової уваги.
Цілі статті. Мета статті полягає в тому, щоб розглянути склад і
критично проаналізувати принципи підготовки Інтегрованого звіту згідно
з підходом МКІЗ та надати власні рекомендації і обґрунтування відносно
їх можливого складу.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. До основних
принципів підготовки Інтегрованого звіту відповідно до підходу,
запропонованого Міжнародним комітетом з інтегрованої звітності,
належать наступні: стратегічна спрямованість; ув’язаність інформації;
орієнтація на майбутнє; реагування і залучення зацікавлених осіб;
стислість, надійність і суттєвість [5, с. 13].
Перед тим, як підійти до більш докладного аналізу суті відповідних
принципів і визначення рекомендацій щодо удосконалення їх складу,
насамперед звернемо увагу на зміст самого поняття «принцип».
Згідно з Тлумачним словником Ушакова. Д.Н. термін «принцип»
(от лат. principium – початок) – це основоположні засади, на яких
побудовано що-небудь (яка-небудь наукова система, теорія, політика,
устрій тощо) [6]. Відповідно до Тлумачного словника Ожегова С. і
Шведової Н. «принцип – це основне, вихідне положення якої-небудь
теорії, вчення, світогляду, теоретичної програми; 2) переконання, погляд
на речі; 3) основна особливість у влаштуванні чого-небудь [7].
Таким чином, коли мова йде про принципи складання Інтегрованої
звітності, то маються на увазі ті самі основні, вихідні положення, які
мають бути покладені в основу її підготовки. Такі принципи мають чітко
визначати засади, на яких має будуватися зміст інтегрованого звіту і які
будуть впливати на форму подання відповідної інформації.
Виходячи з такого змісту терміна «принцип», можна зробити
висновок, що наведений вище перелік [5, с. 13] включає в собі не тільки
власне принципи складання інтегрованого звіту, а й деякі пункти, що не є
такими за суттю, а постають скоріше як якісні характеристики чи вимоги,
що ставляться до нього.
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Також звернемося до словників з метою визначення суті понять
«якісні характеристики» і «вимоги», оскільки вони використовуються в
Концептуальній основі фінансової звітності, а отже, мають безпосереднє
відношення і до фінансової, і до інтегрованої звітності, бо остання
обов’язково буде включати і фінансову складову.
Отже, згідно з Тлумачним словником Ожегова «характеристика (від
грец. charakter) – це опис, визначення відмінних властивостей, переваг і
недоліків кого-небудь, чого-небудь» [7]. Саме в такому розумінні будемо
розглядати зміст поняття «якісні характеристики звітності».
У свою чергу «вимога» – це «правило, яке потребує суворого
виконання; те, чому слід неухильно підкорятися; або норма, сукупність
умов, яким що-небудь має відповідати; запит…» [7].
На підставі ознайомлення з етимологією термінів «принципи»,
«якісні характеристики», «вимоги» можна припустити, що в певній мірі
вони взаємопов’язані між собою, однак, кожен має своє забарвлення, а
отже має застосовуватися відносно інтегрованої звітності відповідно до
власного змісту.
Виходячи із таких позицій, проаналізуємо зміст принципів
підготовки Інтегрованого звіту. Із наведеного переліку до числа власне
принципів складання інтегрованої звітності, на наш погляд, можуть
потрапити, по-перше, стратегічна спрямованість звітності, по-друге,
ув’язаність інформації.
Відносно стратегічної спрямованості інформації Інтегрованого звіту
заперечень практично немає. Водночас, слід зазначити, що третій пункт,
наведений в переліку принципів, який сформульовано, як «орієнтація на
майбутнє», на наш погляд, в повній мірі поглинається першим, оскільки
стратегічна спрямованість і передбачає не що інше, як подання інформації
відносно стратегічних цілей організації, а також відносно того, як ці цілі
співвідносяться зі здатністю компанії створювати і підтримувати власну
цінність у довготривалій перспективі [5, с. 13].
Очікування керівництва підприємства – це і є ніщо інше, як його
стратегія, її забезпечення всіма видами ресурсів, а також оцінка
можливостей і загроз реалізації.
Не викликає заперечень необхідність відокремлення принципу
ув’язаності інформації, який передбачає, що Інтегрований звіт має надати
чітке і ясне розуміння всіх суттєвих взаємозв’язків між впливом чинників
зовнішнього середовища і стратегією; між власне стратегією і основними
показниками господарської діяльності та інших зв’язків.
Водночас, вважаємо, що замість терміна «ув’язаність інформації»
більш містким є термін «системність», який має бути враховано при
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поданні інформації в Інтегрованому звіті. Здається, що саме системне
подання показників як фінансового, так і не фінансового характеру, як
фактичних, так і прогнозних даних, у взаємозв’язку, взаємозалежності із
урахуванням взаємного впливу постає основоположним принципом
складання Інтегрованого звіту, і водночас специфічною його рисою, на
відміну від звітності традиційного формату, що зараз складається
підприємствами.
Окремо виділимо у складі принципів «адекватність вибору основи
(методу) визнання об’єктів обліку у звітності з урахуванням призначення
інформації», який нами введено замість принципу нарахування, оскільки в
умовах складання інтегрованого звіту може бути застосовано більш
широке коло методів.
Також вважаємо за доцільне виділити принцип «релевантності
оцінки», який був сформульований Головим С.Ф. [4, с. 8] замість добре
відомого в обліковій теорії і практиці принципу історичної (фактичної)
собівартості. Вважаємо, що для процесу підготовки інтегрованої звітності
важливо забезпечити застосування адекватного меті і вимогам
користувача виду оцінки.
Що стосується пункту «реагування і залучення зацікавлених осіб»,
то вважаємо, що, з одного боку, зрозуміло бажання Міжнародного
комітету з інтегрованої звітності окремо акцентувати увагу на тому, що
інтегрований звіт має подавати огляд відносин організації із
зацікавленими особами, а також показувати, як і в якій мірі організація
розуміє, бере до уваги і відповідає на їх потреби [5, с. 13], з іншого,
виходячи зі змісту терміна «принцип», наведене положення не є власне
принципом в його повному розумінні. Слід звернути увагу, що ми не
заперечуємо необхідності урахування під час складання Інтегрованого
звіту інтересів зацікавлених осіб, однак, це є скоріше вимога до змісту
певної частини інформації звіту, що стосується розкриття характеру і
якості відносин організації з такими зацікавленими особами, як клієнти,
постачальники, працівники і місцеві співтовариства.
У певній мірі не є принципами і «стислість, надійність і суттєвість»
– це, скоріше, якісні характеристики звітності. І саме в такому розумінні
подібні положення фігурують у зараз діючій Концептуальній основі
фінансової звітності.
Як відомо, в оновленій версії Концептуальної основи фінансової
звітності, питання визначення змісту якісних характеристик фінансової
звітності розглянуті значно в більшій мірі, ніж це подано у варіанті МКІЗ
щодо складання інтегрованої звітності. Хоча слід зазначити, що у
Концептуальній основі фінансової звітності власне принципів обліку і
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відповідного подання в звітності фактично немає, а є основоположне
припущення – безперервність діяльності, і решта інших вимог, які
стосуються якісних характеристик. У Концептуальних основах фінансової
звітності якісні характеристики розглядаються як атрибути, котрі роблять
інформацію, що подана у фінансовій звітності, корисною для користувача
[8]. При тому відносно якісних характеристик застосовано поділ на
основоположні (фундаментальні) і посилювальні (допоміжні). До числа
основоположних віднесені: доречність з урахуванням суттєвості; правдиве
подання. До числа посилювальних віднесені: зіставність; можливість
перевірки; своєчасність та зрозумілість [8].
У певній мірі принципи складання інтегрованого звіту
перекликаються із якісними характеристиками, наведеними в
Концептуальній основі фінансової звітності, але вони співвіднесені лише
частково. Фактично повністю дублюється «суттєвість», однак відсутня
стислість, що ж стосується надійності, то вона фактично забезпечується
реалізацією таких характеристик, як правдиве (достовірне) подання і
можливість перевірки.
Окремо хотілося б зупинитися на «стислості». Зрозуміло, що одна із
головним проблем, яка пов’язана зі складанням Інтегрованого звіту,
полягає в тому, що є небезпека, що звіт стане фактично неосяжним і
важким для сприйняття зацікавленими особами. Ця небезпека є вельми
реальною, оскільки сам по собі перелік елементів Інтегрованого звіту є
вельми широким і включає в себе: огляд організації і бізнес-моделі,
середовище, в якій працює організація, в тому числі ризики і можливості;
стратегічні цілі і стратегію досягнення цих цілей; корпоративне
управління і винагороди; виробничі показники; прогноз на майбутнє [5, с.
12].
У зв’язку із таким широким переліком, кожна із складових якого, у
свою чергу, включає в себе цілий ряд відомостей різного спрямування,
апріорі важко забезпечити стислість інформації. Однак базовим у даному
випадку слід вважати не стільки саму по собі стислість, скільки якісну
характеристику доречності, що, як було сказано вище, є основоположною
у складі характеристик, нині передбачених у Концептуальній основі. Саме
про доречність подання будь-якої інформації Інтегрованого звіту, а не
лише фінансової інформації, на нашу думку, має йти мова.
Так, доречною вважається така інформація, яка є важливою для
прийняття рішення, у свою чергу для того, щоб бути здатною впливати на
рішення користувачів, інформація повинна мати: передбачувальну
(прогнозну) цінність, підтверджувальну (доказову) цінність або і те, і те
[8]. З урахуванням доречності має бути прийнято рішення про доцільність
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чи недоцільність подання інформації в Інтегрованому звіті. Якщо ж
базуватися виключно на характеристиці «стислості», то вона, на нашу
думку, не орієнтує на забезпечення подання саме тієї інформації, що
потрібна для прийняття будь-якого рішення на її підставі. Отож, вважаємо
за необхідне залишити у складі якісних характеристик інтегрованого звіту
саме доречність, з урахуванням суттєвості інформації.
Не менш важливою, на наш погляд, у складі якісних характеристик
звітності є правдиве (достовірне) подання інформації. Однак, вважаємо,
що більш вірним є формулювання відповідної характеристики у вигляді
«репрезентативності інформації», як вона наведена Головим С.Ф. в своїй
роботі [4]. Під репрезентативністю автором розуміється те, що інформація,
яка подається користувачам, має самим найкращим способом відображати
властивості актуальної інформаційної сукупності [4, с. 10]. Погоджуючись
із таким визначенням, додамо, що репрезентативність інформації
характеризує такий рівень її якості, який би дозволив вважати її
достовірною і повною.
Ми не включили до переліку характеристик ознаку «можливість
перевірки», яка є в Концептуальній основі фінансової звітності, бо
вважаємо, що для інтегрованого звіту не всі показники є саме такими, що
можуть бути перевірені, наприклад, показники, що розкривають
стратегію. Отже, наявність у складі характеристик «репрезентативності
інформації» здається достатнім. Решта основних якісних характеристик
наведена в табл. 1.
Таблиця 1
Рекомендований склад принципів підготовки та основних якісних
характеристик інформації, що наводиться в Інтегрованому звіті
(власна розробка на підставі [4, с. 5–10; 5, с. 13; 8])
Склад принципів
Зміст принципів та якісних характеристик,
та якісних
на яких має бути побудовано Інтегрований звіт
характеристик
1
2
3
1
Принципи підготовки Інтегрованого звіту
Інтегрований звіт подає інформацію про стратегічні цілі
організації, а також про те, як цілі співвідносяться із
здатністю компанії створювати і підтримувати власну
цінність у довгостроковій перспективі, а також
інформацію про ресурси і відносини, від яких залежить
Стратегічна
1.1
організація. В Інтегрованому звіті містяться
спрямованість
обґрунтовані очікувані керівництва відносно
майбутнього компанії, а також показники, що
дозволяють користувачам оцінити як фактичний стан
компанії, так і перспективи її розвитку, можливості,
невизначеності і ризики, з якими вона стикається
№
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Продовж. табл. 1
1

2

Системність
1.2 подання
інформації

3
Інтегрований звіт показує у єдності, взаємозв’язку і
взаємозалежності різні компоненти бізнес-моделі
організації, з урахуванням зовнішніх чинників, що
здійснюють вплив на організацію; розкривають
забезпечення стратегії всіма основними видами
ресурсів; описує як внутрішні, так і зовнішні зв’язки, від
яких залежить організація і показники її виробничогосподарської діяльності

Адекватність
вибору основи
(методу) для
визнання
економічних
1.3
об’єктів у
звітності з
урахуванням
призначення
інформації

В Інтегрованому звіті можуть застосовуватися різні
методи визнання доходів і витрат для різних цілей –
метод нарахування або/та касовий метод

Вибір виду оцінки, що застосовується для відображення
економічних об’єктів залежить від мети і вимог
користувачів (історична собівартість, поточна вартість
тощо)
Основні якісні характеристики інформації
В інтегрованому звіті має наводитися інформація, яка в
Доречність
змозі вплинути на рішення користувача у випадку, якщо
інформації з
вона має: прогнозну цінність, доказову цінність або і те,
урахуванням
і інше. На доречність впливає суттєвість, характер
суттєвості
подання, а також її своєчасність
Інтегрований звіт дає надійну інформацію, котра
найкращим чином відображає діючий стан і
Репрезентативніс перспективи компанії, а також дозволяє оцінити її
ть інформації
здатність створювати і підтримувати свою цінність в
короткотерміновій, середньотерміновій і довгостроковій
перспективі
Користувачі інтегрованого звіту повинні мати
можливість порівнювати інформацію звітів за різні
Зіставність
звітні періоди, прогнозну і фактичну інформацію тощо.
інформації
Ця якісна характеристика включає в себе в певній мірі і
послідовність застосування обраних методик, облікової
політики тощо
Інформація має бути подана в максимально зрозумілому
Зрозумілість
вигляді для користувачів звітності

Релевантність
1.4
оцінки
2

2.1.

2.2

2.3

2.4
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Висновки. Таким чином, на підставі проведеного дослідження
можна заключити:
1) у складі принципів складання Інтегрованого звіту доцільно
залишити наступні: стратегічну спрямованість Інтегрованого звіту;
системне подання інформації в Інтегрованому звіті; адекватність вибору
оцінки для визнання економічних об’єктів з урахуванням вимог
користувачів; релевантність оцінки.
2) решту вимог до змісту і порядку складання інтегрованого звіту
доречно відносити до складу якісних характеристик інформації, зокрема:
доречність з урахуванням суттєвості; репрезентативність; зіставність;
зрозумілість.
Перспективи подальших досліджень пов’язані із необхідністю
подальшого наукового опрацювання всіх теоретичних і практичних
аспектів складання інтегрованої звітності, починаючи від визначення
складу показників, що мають в ній розкриватися, і завершуючи
обґрунтуванням методик, що мають бути застосовані відносно визначення
окремих показників.
1.Сорокина К.В. Интегрированная отчетность – новая модель отчетности для бизнеса //
Журнал «Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты». – 2011. –
№7 / К.В.Сорокина // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.auditit.ru/articles/msfo/ a24744/372245.html
2.Ложников И.Н. Важнейшие тенденции развития бухгалтерського учета // Вестник
бухгалтера московського региона. – 2011. – № 1 / И.Н.Ложников // [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.ipbmr.ru/?page=vestnik_2011_1_lozhnikov2
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учт и аудит. – 2011. – № 4. – С. 3–13.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ
СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Стаття показує теоретичні особливості управління стратегічним потенціалом
підприємства за допомогою побудови відповідної системи управління. Наведено схему з
управління стратегічним потенціалом підприємства.
Ключові слова: стратегічний потенціал, модель, принципи, система управління
потенціалом.

Lychkova M.
THEORETICAL ASPECTS
OF THE STRATEGIC POTENTIAL OF ENTERPRISE
The article shows the theoretical feature of management of enterprise strategic potential by
the construction of proper control system. A case of enterprise strategic potential frame is resulted.
Key words: strategic potential, model, principles, system of management potential.

Лучкова М.С.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья показывает теоретические особенности управления стратегическим
потенциалом предприятия с помощью построения соответствующей системы управления.
Приведено схему по управлению стратегическим потенциалом предприятия.
Ключевые слова: cтратегический потенциал, модель, принципы, система управления
потенциалом.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Успіх у любій
діяльності забезпечує правильно обрана стратегія управління потенціалом
підприємства. За для цього виникає необхідність розробки й запровадження
інтегрованої системи стратегічного управління, основу якої становить
процес управління стратегічним потенціалом підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженням питання управління стратегічного потенціалу
займались відомі учені: Гудзинський О. Д., Кібук Т.М., Колесніков О.О.,
Коренков О.В., Олексик О.І., Чичун В.А., Шульга Г.О. та ін.
Лучкова М.С.
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Цілі статті: з`ясувати особливості управління стратегічним
потенціалом підприємства.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Динамічний
розвиток суб`єктів господарювання та їх конкурентоспроможність
забезпечує розвиток всіх функціональних підсистем управління, де вагоме
місце відводиться управлінню потенціалом підприємства.
Процес управління потенціалом підприємства охоплює: стратегії
розвитку підприємств; систему підприємницьких можливостей; тип
поведінки підприємств; типологію потенціалу; механізми управління
потенціалом; алгоритми формування потенціалу; технологію управління
потенціалом; правила формування потенціалу підприємства і системи
управління ним.
Управління потенціалом підприємства слід розглядати як систему,
яка здійснює реалізацію функцій при досягненні цілей стратегічного,
поточного та оперативного характеру. Це річні напрямки дій з
неадекватною цільовою програмою та механізмами управління,
спрямовані на забезпечення конкурентоспроможності підприємства та
синергічного ефекту. У цьому зв’язку виникає проблема формування
цілісної системи управління потенціалом підприємства, яка забезпечила б
єдність стратегічного управління. Послідовність формування такої
системи представлено на рис. 1 [1, c. 152].
Управління стратегічним потенціалом підприємства забезпечує
результативне використання ресурсів і ефективне функціонування самого
підприємства. Особливістю даного управління у сучасних умовах є те, що
воно гарантує інтеграцію економічних процесів на підприємстві.
Створення системи управління стратегічним потенціалом
підприємства допомагає впорядкувати процеси формування потенціалу
підприємства відповідно до внутрішніх закономірностей господарської
діяльності і необхідна для:
- виявлення поточного стану стратегічного потенціалу
підприємства;
- перевірки відповідності поточного рівня стратегічного потенціалу
підприємства обраній стратегії;
- розвитку стратегічного потенціалу підприємства;
- виявлення найкращих способів використання стратегічного
потенціалу підприємства.
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Рис. 1. Процес управління потенціалом підприємства
Управління стратегічним потенціалом підприємства як підсистема
стратегічного управління підприємством виконує наступні функції [4, c.
200]:
- формує стратегічним потенціал підприємства відповідно до цілей і
завдань розвитку підприємства;
- пошук альтернативних можливостей та вибір найбільш
перспективних;
- оцінка ступеня достатності стратегічного потенціалу підприємства
для досягнення загальної стратегії підприємства;
- визначення ступеня впливу елементів стратегічного потенціалу
підприємства на його рівень;
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- прийняття рішення щодо розвитку стратегічного потенціалу
підприємства.
У економічній літературі виділяють наступні принципи, покладені в
основу управління стратегічним потенціалом підприємства [3, с. 48]:
- принцип достатності, необхідний для забезпечення конкурентоспроможності і стратегічного розвитку підприємства;
- принцип стабільності, зумовлений життєвим циклом підприємства і
заданим періодом часу;
- принцип системності, відповідає за розгляд внутрішніх
взаємозв’язків, аналіз впливу кожного з функціональних потенціалів на
стратегічний потенціал підприємства і загальну стратегію підприємства,
формування правельних управлінських рішень з урахуванням факторів
внутрішнього та зовнішнього середовища;
- принцип безперервності, забезпечує спостереження за поточним
рівнем стратегічним потенціалом підприємства, вияв відхилення і
формування управлінських коригуючих рішень, що є постійним та
безперервним процесом;
- принцип збалансованості, допомагає виключити можливості
надмірного впливу показників одного з функціональних потенціалів на
стратегічний потенціал підприємства через побудову збалансованої
системи коефіцієнтів;
- принцип оптимальності використання ресурсів, що забезпечує
адекватність на всіх етапах застосування ресурсів очікуваним результатам,
які залежать від діяльності системи управління стратегічного потенціалу
підприємства;
- принцип забезпеченості управління стратегічним потенціалом
підприємства інформаційно-технологічним інструментарієм, що дає змогу
здійснювати прогнозні, планові, аналітичні та оперативні управлінські
розрахунки із застосуванням адекватного арсеналу методів і засобів;
- принцип гнучкості та здатності підприємства реагувати на зміни
рівня стратегічного потенціалу підприємства залежно від зміни цілей і
загальної стратегії підприємства, забезпечення конкурентоспроможності й
розвитку підприємства.
Опрацювання економічної літератури показало, що існує безліч
ріноманітних підходів щодо управління стратегічним потенціалом
підприємства. Це пояснюється тим, що один підхід враховує лише деякі
складові елементи стратегічного потенціалу, у іншому підході
простежується відсутність зв’язку управління стратегічним потенціалом
підприємства зі стратегічним управлінням підприємством, ще у іншому
спостерігається відірваність стратегічного потенціалу підприємства від
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його стратегічних цілей та відсутність управління самим стратегічним
потенціалом після його оцінки.
Проаналізувавши усі існуючі підходи щодо управління стратегічним
потенціалом підприємства, робимо висновок, що й досі ще не розроблено
чіткого плану щодо управління даним потенціалом, який би враховував
його складові елементи і стратегічні цілі при прийнятті стратегічних
рішень. Тому вважаємо за доцільне застосовувати наступні етапи щодо
управління стратегічним потенціалом підприємства з урахуванням
методики його оцінювання (рис. 2), а саме:
1. Виявлення поточного рівня стратегічного потенціалу підприємства
з допомогою його узагальнюючої структури і з використанням експертного
методу, результати розрахунку якого згруповані у зведеній таблиці [5, с.
111].
2. Оцінка рівня використання досліджуваної категорії з допомогою
узагальнюючого коефіцієнту стратегічного потенціалу підприємства за
критерієм відповідності загальній стратегії підприємства.
3. Впровадження відповідних рішень щодо управління стратегічним
потенціалом підприємства, а саме:
- підвищення ефективності використання як усього стратегічного
потенціалу підприємства, так і окремих його складових;
- використання наявних та необхідних ресурсів з метою підвищення
рівня найбільш вагомих складових стратегічного потенціалу для
досягнення стратегії підприємства;
- перерозподіл ресурсів у структурі стратегічного потенціалу
підприємства та ін.
1. Визначення поточного
рівня використання
стратегічного потенціалу

2. Оцінювання рівня
використання стратегічного
потенціалу підприємства

4. Контроль за
використанням
стратегічного потенціалу
підприємства

3. Прийняття рішень з
управління стратегічним
потенціалом підприємства

Рис. 2. Схема з управління стратегічним потенціалом підприємства
На даному етапі управління обирається один з чотирьох шляхів
застосування стратегічного потенціалу підприємства, а саме [2]:
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- орієнтація на існуючий стратегічний потенціал підприємства на
освоєних ринках, де підприємство зосереджує основну увагу на своїх
сильних сторонах. Така орієнтація може призвести до послаблення
конкурентних позицій, особливо на динамічних ринках;
- створення нового стратегічного потенціалу на уже освоєних ринках,
що є головним напрямком розвитку підприємства у разі, коли оброблені
ринки володіють достатнім потенціалом зростання чи коли у підприємства
немає засобів для експансії на інших ринках. З формуванням нового
потенціалу підприємство прагне поліпшити чи зберегти свої конкурентні
позиції;
- освоєння нових ринків за допомогою існуючого стратегічного
потенціалу. Підприємство на базі своїх ресурсів і компетенцій шукає нові
можливості чи ринки, де ці ресурси зможуть прибутково
використовуватись. Очевидною проблемою при такій орієнтації у
більшості випадках є відсутність ринкових «ноу-хау», що ускладнює
профілізація товарів та послуг у споживачів та формування ефективної
збутової мережі;
- створення нового стратегічного потенціалу для освоєння нових
ринків, що є найважчим шляхом, оскільки підприємство не знайоме із
специфікою нового ринку та змушене розвивати компетенції, які мають
забезпечити йому довгострокові переваги перед конкурентами. У зв’язку із
суттєвими ризиками подібна ситуація виправдана лише у тих випадках,
коли ринок обіцяє забезпечити надзвичайно високий прибуток. Зазвичай,
це типово для ринків, що зароджуються та на яких новий постачальник
товарів та послуг не відчуває тиск з боку існуючих на цих ринках
конкурентів. Подібна ситуація не виправдана, коли ринок не володіє
високим потенціалом зростання, що може призвести до великих ризиків, а
наявні ресурси підприємства не гарантують експансії.
4. Контроль за використанням стратегічного потенціалу
підприємства, рішення щодо щодо створення якого орієнтовані на
майбутнє. Йдеться про те, щоб завчасно знайти деградацію задіяного
стратегічного потенціалу та появу нового. Особливе значення мають
передумови, обумовлені вимогами клієнтів. Значно важливі передумови,
пов’язані з конкурентами, оскільки ресурси підприємства втрачають свою
цінність саме під впливом їх активності. Також необхідна перевірка на
спроможність внутрішньо-фірмових передумов. На підприємствах з
широко диверсифікованими програмами особливою увагою користуються
стратегічні установки загального фірмового масштабу, які знову ж таки
залежать від шансів на різних ринках [6, с. 164].
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Даний вид контролю орієнтований на перевірку ефективності
задіяного стратегічного потенціалу та на результати робіт із задіяння нових
ресурсів і компетенцій підприємства.
Наведена вище схема з управління стратегічним потенціалом як
складової стратегічного управління підприємством та її аналіз дозволяють
прийняти більш виважені стратегічні рішення, надати рекомендації щодо
підвищення результативності використання потенціалу, готовності
підприємства щодо змін у зовнішньому середовищі.
Висновки. Вважаємо, що головною та необхідною умовою
стратегічного управління у «новій економіці» є формування стратегічного
потенціалу підприємства. А тому відсутність єдиного підходу щодо
визначення стратегічного потенціалу підприємства, його структури,
видових проявів, механізму формування значно ускладнює можливість
практичного використання результатів наукових досліджень та водночас
залишає проблемне поле для подальшого грунтовного дослідження даного
питання.
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті визначено перелік суб’єктів, які можуть прийняти участь у формуванні
економічної політики з метою оптимізації екологічних наслідків для забезпечення
збалансованого стабільного розвитку.
Ключові слова: стабільний розвиток, екологічні наслідки, оточуюче середовище.

Lyubchtnko N.
ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE ECONOMIC STABILITY
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
In the article certainly list of subjects which can take part in forming of economic policy
with the purpose of ecological consequences optimization for providing the balanced stable
development.
Key words: stable development, ecological consequences, environment.

Любченко Н.Л.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье определен список субъектов, которые могут принять участие в
формирование экономической политики с целью оптимизации экологических последствий
для обеспечения сбалансированного стабильного развития.
Ключевые слова: стабильное развитие, экологические последствия, внешняя среда.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. За сучасних умов
господарювання вплив антропогенних факторів на природу досяг
критичних масштабів. Погіршення стану довкілля, зростання
захворюваності населення вимагають негайних дій щодо покращання
екологічної ситуації. Світова спільнота взагалі, як і кожна держава
зокрема, мають розробити і запровадити механізми посилення екологічної
відповідальності підприємств для забезпечення збалансованого
стабільного розвитку у майбутньому.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Сьогодні поняття екологічної складової економічно
Любченко Н.Л.
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стабільного розвитку уже входить у вітчизняну практику, проте воно ще
не має комплексного системного вирішення. Проблемам економічної
стабільності присвячено чимало праць [1–5], проте об’єктивна складність
предмету дослідження вимагає подальшого обґрунтування і розробки.
Цілі статті. Метож публікації є визначення переліку суб’єктів, які
можуть прийняти участь у формуванні економічної політики з метою
оптимізації екологічних наслідків для забезпечення збалансованого
стабільного розвитку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вирішення
проблеми стабільного розвитку потребує визначення переліку тих
суб’єктів, які можуть прийняти участь у формуванні економічної політики
з метою оптимізації екологічних наслідків.
На мікроекономічному рівні врахування екологічних аспектів
діяльності негативно впливає на економічні результати діяльності, адже
частина ресурсів витрачається на утилізацію відходів, організацію
профілактичних заходів тощо. Проте на макроекономічному рівні, в
масштабах всієї економічної системи, національної економіки таке
врахування є стратегічною необхідністю, оскільки дозволяє встановити
зв’язок темпів розвитку світової економіки із запасами невідтворюваних
ресурсів, швидкістю регенерації відтворюваних, інтенсивністю
антропогенного впливу на біоту в цілому. Тому темпи розширеного
виробництва, що є необхідною умовою стратегічної стабільності будь-якої
національної економіки та світової економіки в цілому, повинні
узгоджуватися з темпами процесів відтворення у живій природі. Звідси
логічною є заборона екстенсивного розширеного виробництва та
необхідність розвитку його інтенсивних форм.
Відомо, що будь-яка відкрита система (біологічна, економічна
тощо), обмінюючись енергією, матерією та інформацією із зовнішнім
середовищем, продукує не лише корисні продукти, але і відходи. Під
корисними продуктами розуміють результати діяльності відкритої
системи, які знову можуть використовуватися в її наступних циклах. Під
відходами – такі продукти, які система самостійно без попередньої
переробки використовувати не може. При цьому вичерпання корисного
ресурсу А, необхідного для майбутнього розвитку системи, розглядається
як накопичення специфічного виду відходів – дефіциту ресурсу
А.Накопичення відходів пригнічує життєдіяльність системи, зменшує її
здатність до розвитку (властивість токсичності відходів). Тому для
стабільного розвитку відходи повинні бути перетворені у такі форми, які
або можуть бути включені у життєві цикли системи, або щонайменше,
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бути нейтральними, тобто не шкодити даній системі. Така переробка може
здійснюватися в межах самої системи: наприклад, очищення стоків
виробничих процесів, яка здійснюється у промисловому виробництві при
використанні води по замкнутому циклу. Звісно, що додаткова операція до
основного технологічного циклу збільшує витрати на виробництво
основного продукту. Через це переробка відходів екологічно ефективними
компаніями зменшує їх конкурентоспроможність порівняно з
виробниками аналогічної продукції, які просто викидають свої відходи у
навколишнє середовище.
У біологічних системах переробку відходів одних біологічних видів
здійснюють інші види. Наприклад, вуглекислий газ, побічний продукт
життєдіяльності тварин, використовується рослинами для фотосинтезу та
нарощування своєї біологічної маси, що потім стане харчовим ресурсом
для тварин. За мільйони років природної еволюції у живій природі
виникла спільнота величезної кількості взаємодіючих між собою
біологічних видів, які забезпечують динамічну рівновагу всіх форм життя
на Землі.
Економічне середовище існування людини функціонує не так довго,
як біологічне (близько десяти тисяч років), тому у взаємодії економічного
та природного середовищ існує значна кількість протиріч. Вплив
антропогенних факторів на природу досяг значних, іноді і критичних,
масштабів, тому людство не може чекати настання еволюційної гармонії
відносин між природнім та економічним середовищами існування. Це
означає, що людина повинна цілеспрямовано шукати оптимальні форми
такого впливу на основі наукового знання законів розвитку біологічних та
економічних систем, на основі принципів довгострокової стабільності, що
означає екологічно безпечний розвиток економіки. У зв’язку з цим
людство має переглянути свій шлях технологічного та економічного
розвитку, щоб вибрати такий напрямок, який би відповідав принципам
стабільності.
За часів командно-адміністративної економіки пріоритетним була
екстенсивна експлуатація багатьох природних ресурсів та цілковите
неврахування екологічних наслідків. Подальші економічні реформи часів
незалежності дали новий поштовх хижацькій експлуатації природи.
Результатами такого господарювання стало те, що переважна частина
населення нашої держави проживає на забруднених територіях. Це
спричиняє ріст захворюваності в рази, зменшення народжуваності,
зростання смертності. Старіння населення супроводжується різким
зменшенням трудового потенціалу країни, зростанням проблем
економічного, політичного і оборонного характеру.
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Зрозуміло, що сама ринкова система за рахунок власних внутрішніх
мікроекономічних механізмів не здатна розв’язати проблему захисту
навколишнього середовища. Для її вирішення суспільство при
використанні можливостей держави повинно розробити та впровадити
економічні та правові механізми, які передбачатимуть введення наслідків
екологічних порушень в систему економічних розрахунків (механізм
екстерналій). Проте вирішення цієї проблеми пов’язане із значними
труднощами, як теоретичного, так і практичного характеру.
Тому необхідно визначитися з тими суб’єктами, які можуть
прийняти участь у формуванні економічної політики з метою оптимізації
екологічних наслідків для забезпечення збалансованого стабільного
розвитку. Перелік суб’єктів очолює наукова спільнота, завданнями якої є
дослідження фундаментальних проблем взаємозв’язку суспільства,
екології та економіки в динаміці, побудова змістовних економічних
моделей екстерналій, напрацювання практичних рекомендацій по їх
застосуванню.
Другим суб’єктом є ініціативні суспільні групи, основним
завданням яких є доведення стурбованості населення станом оточуючого
середовища до всіх суб’єктів ринкового середовища, пропаганда наукових
концепцій. Ініціативні групи можуть сприяти створенню атмосфери
неприйняття випадків порушення екологічних норм та компаній, які їх
допустили, сприяти прийняттю екологічного законодавства. Однією із
форм впливу на ділову репутацію як стратегічний ресурс може бути
публікація рейтингових списків відображення відношення компаній до
економіко-екологічних проблем. Підвищенню впливу ініціативних груп
сприяє зміцнення громадянського суспільства та його необхідних
інститутів – незалежних ЗМІ, незалежних судів, верховенства закону.
Третім суб’єктом є держава, яка формує екологічне законодавство,
регулює впив економіки та суспільства на оточуюче середовище шляхом
запровадження технологічних та гігієнічних нормативів та контролюючи
їх дотримання. Держава втілює у законах механізм економічного
врахування екологічних екстерналій, який запропонований науковою
спільнотою, створює та супроводжує інфраструктуру реалізації
екологічного законодавства, наданням податкових пільг заохочує
екологічно ефективні компанії. Завдяки судовій владі несуть
відповідальність компанії, які завдають шкоду оточуючому середовищу. У
США існує судовий прецедент, коли судові інстанції визнали банки
відповідальними за діяльність підконтрольних їм компаній, які чинять
шкоду довкіллю, та змусили відшкодовувати збитки.
Четвертим суб’єктом є підприємці – власники та менеджери
компаній. Поділяючи ідеї стабільного економічного та соціального
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розвитку, вони можуть сприяти встановленню нових стандартів
конкуренції у своїх галузях, формуванню у бізнес-середовищі ділової
етики, орієнтованої на екологічно безпечне виробництво і впроваджувати
відповідну корпоративну культуру.
П’ятим суб’єктом є фінансова спільнота, яка включає інвесторів та
банки. Вони визначають інвестиційну та кредитну політику і тому можуть
впливати на напрямки та методи діяльності виробничих компаній. Для
того, щоб цей суб’єкт став реально діючою силою, необхідні позитивні
зміни в інвестиційному кліматі, збільшення термінів надання кредитів та
перерозподіл фінансових засобів між галузями. Відсутність таких змін
гальмує розвиток сучасних економічно ефективних та екологічно
безпечних технологій.
Шостий суб’єкт – страхові компанії, оскільки вони відшкодовують
збитки життю та здоров’ю клієнтів від виробничої діяльності у
несприятливих умовах і тому зацікавлені у зменшенні таких ризиків.
Проте недостатня розвинутість вітчизняної страхової системи стала
перешкодою для розвитку ринкової економіки. У розвинутих країнах
страхові компанії стурбовані станом оточуючого середовища, адже
спостерігається різке зниження вартості екологічно шкідливих
підприємств та зростання виплат через шкоду, яку вони наносять
довкіллю.
Спільнота розвинутих країн вже зрозуміла, що екологічний шкода
носить глобальний характер, від неї не можливо захиститися простим
переміщенням екологічно шкідливих виробництв в інші країни. Більше
того, ярмо екологічних проблем передається наступним поколінням. Тому
протидія між прихильниками економічного розвитку та захисниками
оточуючого середовища поступово послаблюється.
Усе вищезазначене викликало позитивні тенденції у відношенні
підприємців до проблем оточуючого середовища, проте їх становище є
достатньо складним. З одного боку, діапазон економічного маневрування
у підприємців є достатньо вузьким: порушення екологічного
законодавства та нанесення шкоди довкіллю карається штрафними
санкціями, а надмірні заходи підривають конкурентоспроможність,
знижують прибутковість бізнесу і, як наслідок, зацікавленість самих
підприємців у подальшій діяльності. Законодавством передбачено
настання відповідальності за вчинення незаконних дій у галузі охорони
навколишнього середовища, природокористуванні. При цьому можуть
застосовуватися різні види стягнень: попередження, штрафи, конфіскація
предмета, який став знаряддям вчинення правопорушення тощо. На
практиці самим розповсюдженим видом відповідальності за екологічні
правопорушення є штраф. Така сплата грошового стягнення відволікає
311

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

фінансові ресурси підприємства, впливаючи негативно на рівень його
фінансової стабільності зокрема, та економічної стабільності взагалі.
З іншого боку, нерозвинутість механізмів захисту інтересів третіх
осіб, тобто тих, хто не приймає участі у ринкових відносинах даного
бізнесу, та відсутність врахування майбутніх потреб унеможливлює
обгрунтування оптимального обсягу фінансування захисних заходів.
Включення всіх екологічних затрат в бюджет виробника товарів або
послуг можна описати за допомогою наступного прикладу. Виробництво
електроенергії на газових теплоелектростанціях вважається одним з
найбільш екологічно чистих, хоча і не найдешевшим. Тому висока
вартість газу та необхідність підтримки вугільної галузі для вирішення
соціальних проблем у вугледобувних регіонах є причинами поширення
вугільних електростанцій. Водночас виробництво електроенергії на
вугільних електростанціях вважається одним з найдешевших, хоча і
пов’язаним із певними збитками для довкілля через викидання в
атмосферу двоокису сірки. Проте ситуація істотно змінюється, якщо у
вартість електроенергії включити вартість шкоди від кислотних дощів.
Існує думка, що кожна тонна двоокису сірки спричиняє збитків на 3 тис
долл. через шкоду здоров’ю місцевого населення. Тому для прийняття
остаточного рішення необхідне детальне комплексне врахування всіх
економічних та екологічних наслідків. Істотну допомогу у залученні
компаній, потенційно здатних впливати на екологію, до вирішення
проблем довкілля може надати екологічне страхування [3].
Висновки. Отже, загальна схема руху суспільства до стабільного
розвитку повинна бути наступна: від ініціативних груп, занепокоєних
станом оточуючого середовища та зацікавлених в науковому усвідомленні
проблем стабільності, через включення держави до вирішення цих
проблему формі створення і розвитку законодавчої бази, до перебудови
економічної активності підприємців, інвесторів, банків та страхових
товариств у напрямку екологічної безпеки. Головну роль при цьому
повинно відігравати інноваційне підприємництво, розвиваючи високі
технології, що допоможуть нашій країні перейти до постіндустріальної
стадії розвитку, основними в якій є наукоємні виробництва та
ресурсозберігаючі технології.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний світ
постає сьогодні як складне полісистемне утворення, що динамічно
розвивається. Глобалізація призвела до активізації всіх форм міжнародної
взаємодії і зокрема поставила на новий щабель таку форму міжнародних
економічних відносин як міграція робочої сили. Не тільки продукти праці
(товари і послуги) характеризуються високим рівнем міжнародної
мобільності. Фактори виробництва (праця і капітал) також переміщуються
з країни в країну. Згідно з законом Б. Оліна міжнародний рух товарів і
факторів виробництва можуть заміщати один одного. Країна, яка в
надлишку забезпечена працею, може або експортувати працеємні товари,
або її громадяни можуть самі виїжджати за кордон і там працювати.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання міжнародного руху факторів виробництва і зокрема
процесів міграції робочої сили, розглядаються в працях багатьох
науковців: П. Кругмана, А. Киреєва, Н. Куликова, Л. Лісогора,
Ю. Макогона, Д. Лук’яненка, О. Малиновської, А. Мокія, С. Пирожкова,
Ю. Пахомова, С. Писаренко, О. Позняк, А. Поручника, О. Рогача,
М. Романюка, А. Румянцева, Є. Савельєва, А. Філіпенка, І. Школи,
О. Шниркова та інших. В усіх працях з визначеної тематики дається
ґрунтовний аналіз причин міграції, факторів, розглядаються наслідки
міграції. На сьогодні, коли Україна є одним з найбільших постачальників
робочої сили на світові ринки праці, виникає необхідність проведення
моніторингу сучасних міграційних процесів та їх вплив на стан
національного господарства.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Однією з форм
міжнародних економічних відносин є трудова міграція, яка визначається
як «переселення працездатного населення з одних держав в інші на термін
більше року, яке викликане причинами економічного або неекономічного
характеру» [1, с. 32].
Активне наукове дослідження проблем міжнародної міграції
почалось з кінця 60–х рр. ХХ ст. у межах моделей економічного
зростання. Основна ідея полягала в тому, що міжнародне переміщення
робочої сили як одного з факторів виробництва, впливає на темпи
економічного зростання, а причиною міжнародної міграції робочої сили є
різниця в рівнях заробітної плати у різних країнах.
Прибічники неокласичного підходу, вважають, що еміграція
спричиняє зростання добробуту країни, яка приймає іммігрантів при тому,
що економічний розвиток держави, з якої відбувається еміграція,
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залишається на тому ж рівні, у всякому разі, не погіршується. Прибічники
неокейнсіанського
підходу
визнавали
можливість
погіршення
економічного стану країни, що експортує робочу силу, особливо, якщо
емігрують висококваліфіковані працівники [7, с. 69].
На сьогодні Україна розглядається як один з потужних центрів
міграції, а саме один з найбільших експортерів робочої сили. Сучасний
міграційний рух в Україні, по окремих регіонах за 2011 р. наведено в табл.
1 [2].
Таблиця 1
Міграційний рух населення у 2011 р., осіб
Регіони
Україна
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
Севастополь

Число
прибулих
25092
2606
898
403
1635
2370
495
248
1075
475
664
536
1134
420
596
2937
588
168
377
345
1230
452
460
505
510
603
2675
687

Число
вибулих
12185
788
386
298
865
1512
280
298
533
387
196
214
988
482
302
559
235
226
262
261
740
229
271
269
198
307
899
200
315

Приріст
12907
1818
512
105
770
858
215
–50
542
88
468
322
146
–62
294
2378
353
–58
115
84
490
223
189
236
312
296
1776
487

Приріст
на 1000 осіб
0,4
1,1
0,4
0,1
0,2
0,2
0,2
–0,1
0,4
0,1
0,4
0,3
0,1
0,0
0,3
1,2
0,3
–0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,3
0,8
1,5
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Україна зайняла п’яте місце в світі за кількістю трудових мігрантів
після Мексики (11,9 млн мігрантів), Індії (11,4 млн мігрантів), Росії (11,1
млн мігрантів), Китаю, (8,3 млн мігрантів).
На заробітки з країни виїхало 6,6 млн громадян України. Це майже
15% від загальної кількості населення країни. Найбільше українських
мігрантів у Росії, Італії, Португалії, Іспанії, Чехії, Польщі та США. Україна
втрачає не тільки потенційних робітників, але й дипломованих
спеціалістів. Зараз за кордоном працює 3,5% від загальної кількості
українців, які мають вищу освіту.
За розрахунками науковців, міграційний коридор «Україна–Росія»
займає третє місце після коридорів «Мексика–США» та «Росія–Україна».
До Росії з України виїхало 3,6 млн осіб, а в зворотному напрямку – 3,7 млн
осіб.
За 1989–2000 рр. пострадянський простір а межах етнічної еміграції,
залишило близько 1,4 млн євреїв разом з родичами – не євреями. З них
887,5 тис, або 63%, емігрували до Ізраїлю. 32% мігрантів виїхало саме з
України.
Для кількісної оцінки міжнародного переміщення робочої сили
використовуються показники, які фіксуються в платіжному балансі країни
і виступають частиною балансу поточних операцій та класифікуються за
такими статтями:
– трудовий дохід, тобто виплати зайнятим, заробітна плата,
отримані приватними особами нерезидентами за роботу, яку вони
виконали для резидентів, їх частка складає близько 31%;
– переміщення мігрантів – оціночний грошовий еквівалент вартості
майна мігрантів, яке вони завозять, переміщуючись з країни в країну. Доля
цієї групи становить 7%;
– перекази працівників – грошові перекази та пересилка товарів
мігрантами своїм родичам, які залишились на батьківщині. Дана стаття є
найбільшою і становить 62%.
Експорт робочої сили супроводжується валютними переказами
емігрантів, що виступають у ролі своєрідної плати за експортований товар
– трудові ресурси. Причому одержання валютних доходів від експорту
робочої сили не веде до одночасних виробничих витрат у країні
походження, як це характерно для торгівлі товарами.
Саме одним з позитивних наслідків міграції, є грошові перекази, які
надходять до країн еміграції. Як свідчать дані Міжнародної організації
міграції, в докризовий час українські мігранти пересилали в Україну до 8
млрд дол. щорічно.
Так, якщо в Єгипті експлуатація Суецького каналу наприкінці 80–х
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рр. давала прибуток в 970 млн дол., а туризм – 600 млн, то грошові
перекази іммігрантів – 3,1 млрд дол. А в такій країні, як Ємен, сума
емігрантських перекладів перевершувала в той же період надходження від
експорту більш ніж в 30 разів. За оцінками експертів Всесвітнього банку,
зростання грошових переказів на 10% призводить до зниження
чисельності населення, яке живе за межею бідності на 3,5%.
Для сучасного етапу розвитку української економіки такі притоки
грошових коштів є потужним джерелом фінансових ресурсів, що отримує
країна (табл. 2) [4].
Таблиця 2
Часткові показники платіжного балансу України, млн дол. США
Показники
2010
2011
Експорт товарів і послуг
38456
49321
Прямі іноземні інвестиції
3372
3587
Грошові перекази працюючих за кордоном
1129
1204
Як видно з табл. 2, грошові перекази працюючих за кордоном на
батьківщину зросли у 2011 р. порівняно з 2010 р. на 6,64%. Порівняно з
прямими іноземними інвестиціями, грошові перекази в 2010 р. складали
33,48% від суми інвестицій, а в 2011 р. – 33,57%. Темпи зростання
іноземних інвестицій склали 1,063, а зростання переказів – 1,066.
При характеристиці міграції визначальним моментом є мотивація.
Саме це виділяє міграцію серед інших переміщень людей через державні
кордони. Бажання заробити більше та можливість застосування своєї
кваліфікації, самореалізація творча і професійна – це один із спонукальних
моментів міграції.
Для розуміння сучасних міграційних процесів необхідно розглянути
їх глибинну сутність, причини та фактори, що сприяють активізації даної
форми світової взаємодії.
За приблизними підрахунками щорічне міграційне сальдо на
середину 90–х рр. складало близько 1 млн чоловік, тобто до приймаючих
країн приїжджало в середньому на 1 млн осіб більше, ніж від’їжджало. За
прогнозами, найближчим часом, у зв’язку зі стабілізацією світової
економіки міграційне сальдо буде скорочуватись. За даними Системи
спостереження міграційних процесів (СОЕМІ) питома вага іноземців у
загальній кількості трудових ресурсів на початку 90–х рр. складала: в
Австралії – 24%, Канаді – 18,5%, США – 9,3%. Ці показники вищі за
показники присутності іммігрантів у загальній кількості населення цих
країн, відповідно: 22,3%, 15,6%, 7,9%.
Міжнародна міграція робочої сили залежить від ряду причин, проте
головною є диференціація економічних умов життя. Міграція трудових
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ресурсів відбувається в напрямку тих країн та регіонів, де очікувані
заробітки найвищі. Серед інших причин міграції доцільно виділити
наступні.
1. Зростання населення світу. Темпи зростання чисельності є
високими. По країнам населення розміщене нерівномірно. На 7% суші
проживає 70% населення. Зростання населення призводить до загострення
проблем працевлаштування і відповідно дає поштовх міграції.
2. Нерівномірність економічного та соціально-політичного розвитку
світу. В умовах глобалізації збільшується нерівномірність і суперечливість
світового розвитку. Відбувається непропорційний розподіл соціальноекономічних вигід і витрат. Сформувався потужний центр міжнародної
економіки, який складається з трьох зон – Північної Америки, Західної
Європи і Японії, та периферія, яка виступає джерелом дешевої сировини,
робочої сили, ринком збуту продукції.
3. Науково-технічна революція, як корінне якісне перетворення
продуктивних сил, почалась в середині XX ст. і стала потужним
поштовхом до міграції. В цей час відбувся якісний стрибок у структурі і
динаміці розвитку продуктивних сил, пройшла корінна перебудова
технічних основ матеріального виробництва на основі перетворення науки
в провідний чинник виробництва, в результаті якого відбувається
трансформація індустріального суспільства в постіндустріальне. Виникає
особливий сегмент міграції – міграція наукової еліти. Завдяки високоінтелектуальним мігрантам країни змогли створити свою наукову базу для
подальшого розвитку.
4. Проблеми пов’язані з розвитком людини. Вони охоплюють
проблеми пристосування людини до тих умов, в яких вона живе і які
змінюються під впливом науково-технічного прогресу. Основною
цінністю України, як і будь-якої іншої цивілізованої демократичної країни,
визнано розвиток людини, тому треба створити умови по формуванню
майбутнього країни, яка служить людям і допомагає кожному розкрити
свою суть, реалізуватися, створити своє власне майбутнє у гармонії з
собою і світом не на чужині, а у своїй державі [5, с. 277].
Висновки. Отже, міграція на сьогодні є однією з динамічних форм
міжнародних економічних відносин, яка має як позитивні так і негативні
наслідки для країн. Останнім часом помітним є вплив не тільки
економічних, а й інших чинників на міграційні процеси. Сучасний
складний світ повинен відповідати викликам глобалізації та розробити
дієву систему впливу на міграційний рух. Міграція робочої сили – явище
складне, неоднозначне, яке потребує пильного вивчення в контексті
сучасних тенденцій розвитку світової економіки, у взаємозв’язку з іншими
процесами і явищами економічного життя суспільства.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЭКОЛОГИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье рассматривается современное состояние и проблемы продовольственной
безопасности Львовской области и определено их взаимосвязь из екологическими
аспектами сельськохозяйственного производства.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, аграрное производство,
екологическая составляющая, екологически чистая продукция.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Питання
продовольчої безпеки у світовому масштабі постало внаслідок існування
глобальної проблеми: зростання населення земної кулі та недостатнє
забезпечення людства продовольством. Проблема продовольчої безпеки
України на сучасному етапі розвитку ринкових відносин відноситься до
тієї категорії проблем, що не втрачають своєї актуальності впродовж
трансформаційних процесів в економіці, оскільки соціально-економічний
розвиток країни, чи окремого регіону визначається насамперед рівнем
продовольчої безпеки. Однак слід наголосити, що забезпечення
продовольчої безпеки країни чи регіону не може бути відокремленим від
екологічних основ агровиробничої сфери. Саме від екологічної ситуації у
аграрному виробництві залежатиме стан забезпечення населення якісним
продовольством. Тому питання формування продовольчої безпеки країни
в контексті підвищення якості та екологічності сільськогосподарської
продукції є досить актуальним і має пріоритетне значення серед чинників
забезпечення сталого розвитку суспільства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Суттєвий вклад до аналізу загальних проблем продовольчої
безпеки і стабілізації агропродовольчого сектору внесли дослідження
таких вчених, як І.І.Лукінов, П.Т.Саблук, В.М.Трегобчук, М.А.Хвесик,
А.С.Лисецький,
П.П.Борщевський,
Л.В.Дейнеко,
О.М.Царенко,
В.А.Іл’яшенко, М.Й.Хорунжий, В.М.Геєць, М.В. Калинчик та інші. Разом
з тим більш поглибленого вивчення потребують питання продовольчоекологічної безпеки, що також знайшло відображення в роботах
О.М.Алімова,
А.І.Даніленко,
Б.В.Буркинського,
Н.Г.Ковальової,
Л.Є.Кубинець, та становить предмет нашого дослідження.
Цілі статті: аналіз існуючого стану продовольчої безпеки
Львівської області та розкриття основних причин, що обумовлюють
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необхідність запровадження екологічних принципів у сільськогосподарське виробництво.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Продовольча
безпека регіону розглядається як певний стан регіонального
продовольчого фонду, при якому пропозиція продуктів харчування в
регіоні і поточний споживчий попит на них формуються на прийнятному
для населення рівні, при достатньому асортименті, а також створюються
необхідні резерви продукції.
Сучасна економічна теорія та практика пропонує декілька підходів
до оцінки рівня продовольчої безпеки регіону [1; 2; 3]. В основу кожного з
них покладена певна сукупність індикаторів, аналіз яких дає можливість
оцінити рівень продовольчої безпеки та виявити основні її загрози.
Проблему забезпечення продовольчої безпеки розглядають у системі
таких її складових:
- рівень продовольчої безпеки регіону;
- економічну доступність для різних категорій населення;
- екологічну безпеку продукції, забезпечення населення доброякісним продовольством, що відповідає вимогам стандартів і безпечне для
життя і здоров’я населення.
Загальний рівень продовольчої безпеки регіону може
характеризувати співвідношення ємності фонду споживання основних
продуктів харчування та фонду їх виробництва. Аналіз індикаторів
достатності рівня продовольчої безпеки Львівської області свідчить, що
фонди споживання м’яса та м’ясопродуктів, яєць, цукру, плодів і ягід
перевищують обсяги їх виробництва. (табл. 1). Особливо загрозлива
ситуація з виробництвом м’яса, молока та молочних продуктів, фонди
споживання яких, згідно із науково-обгрунтованими нормами, як на
загально-державному рівні, так і в області майже в два рази більші (3799,9
тис т і 211,2 тис т), ніж фактичне їх виробництво (2055,6 тис т і 114,7 тис
т). Виробництво яєць та цукру в регіоні є досить наближеним до
рекомендованих норм споживання (78% і 81%). Проте рівень
забезпечення картоплі, овочів, хліба і хлібопродуктів значно перевищують
даний рівень споживання. Отже, можна стверджувати, що у області, як і в
країні вцілому, існує повна безпека у сфері виробництва й споживання
зернових культур, картоплі, овочів і загрозлива – у сфері забезпечення
населення м’яса та м’ясопродуктів і молока та молокопродуктів.
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Про можливість населення повноцінно харчуватися свідчить
показник економічної доступності продовольства, який визначається як
частка сукупних витрат на харчування у загальному підсумку сукупних
річних витрат домогосподарств. При цьому граничним критерієм для
даного показника вважається його 60–ти відсотковий рівень [4]. Частки
сукупних та грошових витрат домогосподарств області на продовольчі
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товари протягом 2005–2009 рр. були наближені до 60–відсотковий рівень,
що свідчить про не зовсім низький, однак недостатній рівень економічної
доступності продовольства населенням Львівщини. Однак за останні
п’ятнадцять років у країні спостерігається одноманітне жирововуглеводне харчування більшої частини населення. Енергетична цінність
раціону як дорослих, так і дітей на 50–80% забезпечується вуглеводами за
рахунок хлібобулочних і кондитерських виробів, картоплі та цукру.
Загалом частка витрат на продовольчі товари населенням України є
досить високою (до 55%). Для порівняння, середня американська сім’я
витрачає на продукти харчування лише 11% свого бюджету [7].
Як свідчать результати проведеного аналізу, основними факторами
недостатнього продовольчого забезпечення, що стримують процес
забезпечення продовольчої безпеки, є: недостатній рівень виробництва
окремих видів сільськогосподарської продукції та нераціональне
споживання основних продовольчих товарів, незбалансованість харчового
раціону, низький попит, внаслідок низької платоспроможності населення.
Дана ситуація є наслідком як неповного використання агроекономічного
потенціалу області, з одного боку, так і невиваженої соціальноекономічної політики – з іншого.
Більшість досліджень продовольчої безпеки пов’язується переважно
з економічними та соціальними факторами і показниками [3; 7], при цьому
екологічним аспектам надається другорядне значення. В той же час
стратегія сталого розвитку економіки визначається з позиції національної
безпеки, складовими якої є не тільки економічна, а й екологічна безпека
розвитку.
У загальному розумінні екологізація означає поширення
екологічних принципів та підходів на виробничі процеси та соціальні
явища. Сутність екологізації продовольчої безпеки полягає у розвитку
екологічно збалансованого виробництва продуктів харчування, коли на
основі
системи
організаційно-правових,
науково-технологічних,
соціально-економічних та інших відносин забезпечуються необхідні та
економічно доступні рівні кількості та якості (екологічності) споживання
[8].
Взаємозв’язок продовольчої безпеки та екологізації сільського
господарства виражається, зокрема, в галузі ефективності використання
земельних ресурсів – у застосуванні адаптивних систем землеробства,
науково обґрунтованих обсягів внесення мінеральних добрив,
мінімальному застосуванні пестицидів, накопиченні органічної маси в
ґрунті за рахунок гною, соломи сидератів та інших органічних залишків,
ґрунтозахисних способах обробки земель, біологічні методи захисту
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рослин, дотримання системи сівозмін, розвитку виробництва органічної
продукції і т.п.; в переробній сфері АПК – якість виготовлення продуктів
харчування повинно здійснюватися без використання шкідливих для
здоров’я консервантів, барвників і стабілізаторів, за технологією, що
зберігає всі корисні речовини.
У вітчизняних умовах агровиробництва для отримання прибутків
значна частина агроформувань зловживають застосуванням пестицидів,
використовують нітрати та інші шкідливі хімікати для раннього і
швидкого дозрівання сільськогосподарських культур, додаванням у корми
тварин різних кормо добавок, внаслідок чого продукти харчування часто
стають неякісними і небезпечними для здоров’я людини [8]. Така ситуація
пов’язана з неконтрольованою експлуатацією природних ресурсів і
нераціональною діяльністю підприємств АПК і агросфери в цілому.
З метою стимулювання виробництва екологічно чистої продукції
доцільно розробити такий економічний механізм, оптимальне поєднання
елементів якого вирішуватиме основні проблеми щодо забезпечення
здатності агро товаровиробників виробляти еколого-безпечну продукцію,
а саме:
– нормативно-правове забезпечення (загальнодержавні, регіональні
нормативні акти і програми); організаційні заходи (інвентаризацію
екологічного стану сільських територій, виділення еколого безпечних зон,
районів; контроль стосовно дотримання вимог екологічного землеробства,
стану довкілля; розвиток ринку екологічно безпечної продукції і т.д.);
- економічні стимули щодо підвищення зацікавленості у
виробництві екологічно чистої продукції та відповідні санкції щодо
забруднювачів довкілля (пільгове оподаткування, кредитування,
підвищені закупівельні ціни, занижені ціни на екологічно забруднену
продукцію, система штрафів і т.п.).
Висновки. Наявність екологодеструктивних чинників у діяльності
складових сфер АПК, зокрема сільського господарства, призводить до
появи на ринку неякісної сільськогосподарської продукції, що ставить під
загрозу рівень продовольчої безпеки регіону.
Аналіз стану продовольчої безпеки Львівської області з позиції
самозабезпечення продуктами харчування свідчить про повне
забезпечення у сфері виробництва і споживання зернових і хліба та
хлібопродуктів, картоплі, овочів (коефіцієнт забезпечення потреби згідно
рекомендованих норм споживання цих продуктів харчування становить
відповідно: 3,10; 3,99; 1,01) та загрозливий стан у сфері забезпечення
населення м’ясом і м’ясопродуктами, молоком і молокопродуктами
(0,54;0,68).
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Одним із шляхів розв’язання протиріч між зростанням обсягів
виробництва продуктів харчування та необхідністю зменшення
антропогенного навантаження на довкілля є розвиток екологічного
сегмента продовольчого ринку. Стимулювання виробництва екологічно
чистої продукції доцільно проводити шляхом запровадження такого
економічного механізму, оптимальне поєднання елементів якого,
вирішить основні проблеми щодо забезпечення мотивації агротоваровиробників виробляти еколого безпечну продукцію.
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STRATEGIC AUDIT MARKETING
OF SYSTEM CONTROL ENTERPRISE
The article deals with the methodical aspects of organizing and conducting strategic
marketing audit. The author analyzes its role within the system of enterprise control and its
importance for improving Ukrainian enterprises’ marketing strategies.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АУДИТ МАРКЕТИНГА
В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследованы методические аспекты организации и проведения
стратегического аудита маркетинга, его роль в системе контроля предприятия и значение
для совершенствования маркетинговой практики отечественных предприятий.
Ключевые слова: маркетинговый аудит, стратегический аудит маркетинга,
стратегический контроль, система контроля предприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
нестабільної економіки і загострення конкуренції на ринку перед
вітчизняними підприємствами постає важлива проблема, пов’язана з
підвищенням ефективності управління. Одним з шляхів вирішення цієї
проблеми є удосконалення контролю за результатами всіх видів
управлінської діяльності і зокрема маркетингової діяльності. У розвинутих
країнах світу великі компанії, крім традиційних форм контролю, широко
застосовують маркетинговий аудит. Вони розглядають маркетинговий
аудит як спосіб перевірки стану маркетингової діяльності підприємства й
як інструмент підвищення її ефективності.
В Україні проведення маркетингового аудиту є необов’язковим і
добровільним. Взагалі в теорії і практиці українських управлінців
«маркетинговий аудит» є досить новим поняттям, більшість з них
пов’язують його лише з бухгалтерським аудитом. Нерозуміння сутності і
переваг маркетингового аудиту як способу підвищення ефективності
маркетингової діяльності веде до занадто обмеженого його застосування.
У цьому зв’язку дослідження методичних аспектів організації і
проведення стратегічного аудиту маркетингу як однієї з форм контролю
підприємства є актуальною проблемою для вітчизняної науки і практики.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. В науковій літературі інтерес до маркетингового аудиту
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з’явився відносно недавно. Зарубіжні фахівці почали застосовувати
маркетинговий аудит на практиці лише в 70–х рр. попереднього століття.
Питанням теорії і практики застосування маркетингового аудиту
присвятили свої дослідження такі зарубіжні науковці, як А. Аренс,
А. Вілсон, Я. Дадьо, Ф. Котлер, Н. Мефферт та ін., а також російські
фахівці з маркетингу – Багієв Г.Л., Тарасович В.М. та ін.
В Україні існує не дуже велика кількість публікацій з цієї проблеми.
Маркетинговий аудит як можливу форму стратегічного контролю
розглядають у своїх працях Павленко А.Ф., Войчак А.В., Кардаш В.Я.,
Пилипчик В.П., Лялюк А.М. та ін. Методологічним аспектам
маркетингового аудиту системи збуту торговельних підприємств
присвячують свої дослідження Балабанова Л.В. і Балабаниць А.В. Основні
напрями проведення маркетингового аудиту розглядаються у статтяхі
Даніліна В.М., Кузьміна Т.В. і Шабаги Т.М. Тобто на сьогодні, вже
створено певний теоретичний фундамент для визначення можливостей
застосування маркетингового аудиту в системі стратегічного управління
вітчизняних підприємств, але дотепер не існує серйозно розробленої
методології маркетингового аудиту.
Цілі статті: висвітлити зміст і порядок проведення стратегічного
маркетингового аудиту та його роль в системі контролю підприємства.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У процесі
дослідження маркетингового аудиту як форми стратегічного контролю
немаловажним є питання визначення його сутності і змісту.
Основоположник маркетингу Ф. Котлер розглядає маркетинговий аудит
як «комплексне, систематичне, незалежне і регулярне спостереження
маркетингового середовища підприємства, його цілей і стратегій з метою
визначення проблемних сфер, можливостей і заходів щодо поліпшення
маркетингової діяльності підприємства» [1].
Г.Л. Багієв зазначає, що «маркетинг-аудит, або стратегічний
контроль системи маркетингу, – це всеосяжна, систематична, незалежна і
періодична ревізія (перевірка) зовнішнього середовища, цілей, стратегій і
окремих видів маркетингової діяльності підприємства та його підрозділів»
[2].
На думку українських науковців, зокрема, А.Ф. Павленка
«маркетинговий аудит – це компетентне незалежне, періодичне та
всебічне дослідження основних чинників зовнішнього і внутрішнього
середовища, цілей і стратегій діяльності підприємства з метою
превентивного виявлення проблем і прихованого потенціалу, а також
розроблення адекватної маркетингової стратегії. Він є аналітичним
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інструментом оцінювання, виміру, мотивації і виконання дій для
досягнення найкращих результатів та превентивно оцінює й аналізує
прийняття рішення з метою переконання, що всі джерела повністю задіяні,
максимально використовується потенціал підприємства» [3].
Л.В.Балабанова і А.В.Балабаниць стверджують, що «маркетинговий
аудит – комплексна перевірка і оцінка результатів маркетингової
діяльності шляхом всебічного, періодичного та незалежного аналізу
системи маркетингу підприємства з метою визначення вузьких місць, а
також розробки рекомендацій щодо підвищення її ефективності» [4].
Виходячи з наведених визначень, для маркетингового аудиту
характерні такі принципові риси, як:
- періодичність – має здійснюватися щорічно чи в будь-який інший
календарний період;
- всебічність і комплексність – повинен охоплювати всі фактори
маркетингового середовища і елементи системи маркетингу підприємства,
а не лише проблематичні чи ті, по відношенню до яких виникають
найбільші сумніви. Зосередження уваги виключно на деяких
маркетингових рішеннях, які викликають найбільш серйозні побоювання,
може дати керівництву підприємства хибне уявлення про причини
основних труднощів;
- послідовність – перевірка маркетингової діяльності має складатися з процедур, що виконуються в певній послідовності;
- об’єктивність і незалежність – перевірка маркетингової діяльності
має здійснюватися людьми, достатньо незалежними від відділу
маркетингу, з метою забезпечення об’єктивності їхньої думки. Слід
користуватися послугами сторонніх фахівців, які більш досвідчені у
проведенні таких перевірок і достатньо добре знайомі зі сферою діяльності цього підприємства.
Особливе місце в системі контролю за ефективністю діяльності
підприємства займає стратегічний маркетинговий аудит.
Стратегічний маркетинговий аудит – перевірка відповідності
обраних цілей і стратегій маркетингу тенденціям розвитку цільових ринків
підприємства. Його проводять з метою оцінки маркетингових стратегій
підприємства і оцінки ступеня наближення підприємства до намічених
стратегічних цілей. На думку фахівців головна відмінність стратегічного
аудиту маркетингу полягає в тому, що він приймає форму
випереджального контролю [4].
Порядок проведення стратегічного маркетингового аудиту
підприємства включає шість основних етапів.
Перший етап. Аналіз факторів макросередовища, що впливають на
діяльність підприємства. В процесі цього аналізу необхідно вивчити:
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чинні законодавчі акти та їх регулюючий вплив; економічну ситуацію в
країні і регіоні та тенденції виробництва товарів підприємства;
проаналізувати рівень інфляції і рівень доходів населення; тенденції
науково-технічного прогресу та визначити їх вплив на господарську
діяльність підприємства.
На наш погляд, для узагальнення результатів аудиту макросередовища доцільним є складання матриці зовнішніх можливостей й
ризиків маркетингової діяльності підприємства.
Другий етап. Аналіз факторів середовища безпосереднього
оточення підприємства. Цей аналіз має бути спрямований на вивчення
механізму взаємодії підприємства з покупцями та іншими контрагентами
ринку.
Слід зауважити, що на сучасному етапі у процесі взаємодії
підприємства з покупцями та іншими контрагентами ринку постає ряд
проблем, що негативно впливають на його маркетингову діяльність.
Головною проблемою на цьому етапі є зростаюча невідповідність між
структурою промислового виробництва, структурою пропозиції і
структурою попиту на продукцію. Це означає, що найчастіше
підприємства не можуть знайти собі партнерів, які виготовляють потрібну
сировину і матеріали за доступною ціною, й, у свою чергу, не здатні
знайти платоспроможного споживача для своєї продукції. Тобто у
вітчизняних підприємств виникає потреба у застосуванні міжфірмового
маркетингу, який концентрується на методах розробки і реалізації
маркетингових стратегій бізнес-суб’єктів.
Третій етап. Дослідження цільового ринку підприємства. Сучасні
умови підвищеного динамізму функціонування вітчизняних підприємств,
загострення боротьби за ринки збуту потребують посилення цільової
орієнтації підприємства на споживача. Для забезпечення цільової
орієнтації і визначення комплексу спонукальних маркетингових заходів
підприємствам надзвичайно важливо вивчати кінцевого споживача.
Необхідність цього зумовлена такими причинами: підвищення
ступеня залежності продавця від покупця; посилення тенденції до
індивідуалізації обслуговування споживачів; збільшення кількості
конкурентних товарів і товарів-замінників, що веде до перерозподілу
попиту і загостренню боротьби за покупців, тобто потребує більших
маркетингових зусиль з боку підприємства; зростання комунікаційною
активністю підприємств і підвищення рівня поінформованості покупців в
результаті чого поширюються можливості покупців у процесі вибору
продавця; посилення в роботі з покупцями ролі державних управлінь
захисту прав споживачів, суспільних організацій і регіональних товариств
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споживачів, які інформують покупців про права і можливості відшкодування збитків, спричинених неякісною продукцією.
Все це свідчить про те, що вітчизняним підприємствам для успішної
взаємодії зі споживачами і розробки ефективної програми маркетингового
впливу, перш за все, необхідно вивчати цільові ринки. Зазначимо також,
що у сучасних умовах комплексне дослідження різних характеристик
споживачів, їхніх смаків, побажань, мотивів і купівельних пріоритетів є
обов’язковою
умовою
підтримання
конкурентоспроможності
підприємства.
Четвертий етап. Дослідження конкурентів та їх маркетингової
політики. Маркетингові дії конкурентів безпосередньо впливають на
результати діяльності підприємства, тому необхідно постійно спостерігати
і своєчасно реагувати на них. Проведення аудиту конкурентів передбачає:
виявлення наявних і потенційних конкурентів, оцінку маркетингових
зусиль наявних конкурентів; оцінку маркетингових стратегій активних
конкурентів; оцінку конкурентоспроможності підприємства, визначення
його конкурентної позиції і ключових факторів успіху.
Маркетинговий аудит діяльності конкурентів проводять з метою
виявлення можливості підвищення конкурентоспроможності свого
підприємства. Збором, аналізом інформації й оцінкою діяльності
конкурентів займаються спеціалізовані підрозділи підприємства. Це
можуть бути відділ інформації, служба маркетингу або внутрішня
аудиторська служба.
Зібрану інформацію про кожного конкурента відображають у його
обліковій картці. Облікові картки є носіями оперативної інформації. При
цьому дуже важливо систематично заносити в картки обліку конкурентів
всі можливі зміни. У сукупності облікові картки становлять банк даних
підприємства про конкурентів.
Після виявлення наявних конкурентів визначають їхній рівень у
конкурентній боротьбі (лідери, послідовники, претенденти на лідерство чи
новачки). Для цього розраховують ринкову частку конкурентів. Розмір
ринкової частки підприємств визначає їхню конкурентну позицію.
На основі ринкової частки формується матриця конкурентної карти
ринку. Ця матриця відображає перехресну класифікацію конкурентів з
урахуванням не лише розмірів, а й темпів зростання ринкових часток
конкурентних груп товарів. Мінімальні і максимальні значення, а також
величини середньоквадратичних відхилень ринкових часток і темпів
зростання визначають межі груп (від 1 до 1У). Найбільш значущий
конкурентний статус мають підприємства 1–ої групи – лідери ринку з
конкурентною позицією, що швидко поліпшується, найслабший статус –
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підприємства IV–ої групи – аутсайдери ринку з конкурентною позицією,
що швидко погіршується.
Крім цього, аналізують маркетингову практику підприємствконкурентів, зокрема, у рекламі і стимулюванні збуту; виявляють
привабливі сторони упаковки товарів-конкурентів; вивчають сервіс в
гарантійний і післягарантійний період; визначають ефективність систему
розподілу, збуту і продажу товарів конкурентів; вивчають їх марочну
політику та інші фактори системи маркетингу. Все це дозволяє
підприємству своєчасно коригувати власні стратегічні цілі і конкурентні
стратегії.
П’ятий етап. Діагностика маркетингового потенціалу підприємства.
Вона передбачає виявлення факторів, які здійснюють вплив на
формування, розвиток і рівень використання маркетингового потенціалу,
визначення маркетингових можливостей і небезпек підприємства та
окреслення його сильних і слабких сторін.
Реалізація цього етапу стратегічного аудиту маркетингу потребує
визначення сутності поняття «маркетинговий потенціал» і методології
його діагностики. За думкою фахівців «маркетинговий потенціал – це
здатність маркетингової системи забезпечувати постійну конкурентоспроможність підприємства, завдяки плануванню і проведенню
ефективних маркетингових заходів в області дослідження ринку, товарної,
цінової, комунікаційної і збутової політики, а також організації
стратегічного планування і контролю за купівельною поведінкою
споживачів і конкурентів» [5].
В економічній літературі розроблені три методологічні підходи до
оцінки
маркетингового
потенціалу
підприємства:
циклічний,
діагностичний і системний. Кожний з названих підходів має свої переваги
і недоліки, але слід зауважити, що найбільш обґрунтованим є системний.
При цьому структура маркетингового потенціалу розглядається як
сукупність двох базових складових – ресурсної і управлінської, що
дозволяє комплексно оцінити наявність і рівень використання ресурсних і
управлінських можливостей служби маркетингу підприємства, а також
визначити основні напрями їх посилення.
На наш погляд, найбільш досконало маркетинговий потенціал
розглядається у дослідженнях вітчизняних науковців Балабанової Л.В. і
Мажинського Р.В., які вважають, що основними структурними
елементами маркетингового потенціалу є маркетингові ресурси і
маркетингові зусилля підприємства. До маркетингових ресурсів належать
трудові, фінансові, матеріальні, інформаційні, інноваційні і часові ресурси
системи маркетингу підприємства. До маркетингових зусиль – здатність
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маркетингової служби розробляти ефективні плани маркетингу,
забезпечувати їх реалізацію і контроль виконання [5]. При цьому методика
оцінки маркетингового потенціалу базується на застосуванні системного і
комплексного підходу.
Після діагностики маркетингового потенціалу переходять до
наступного етапу стратегічного аудиту маркетингу.
Шостий етап. Виявлення і оцінка маркетингових ризиків
підприємства і розробка механізму зменшення їх впливу. За результатами
оцінки зовнішніх і внутрішніх маркетингових ризиків розробляють
профілі стратегічних ризиків і складається їх рейтинг в залежності від
ступеня небезпеки для підприємства.
Висновки. Отже, стратегічний маркетинговий аудит слід
розглядати як особливу форму випереджального контролю, проведення
якого потребує поетапного виконання й певної послідовності. Він дає
можливість дізнатися про причини відхилень від запланованих
маркетингових цілей, знайти способи покращення стану справ і
коригування планів і стратегій маркетингу підприємства з урахуванням
змін у маркетинговому середовищі і у відповідності до ситуації, що
виникла на ринку. Поширення його застосування в управлінській практиці
дозволить значно підвищити якість контролю за ефективністю
маркетингової діяльності вітчизняних підприємств.
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ЯК ЗАСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ДЕРЕВНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА
У статті обґрунтовано доцільність застосування маржинального аналізу як засобу
визначення ефективності комплексного використання деревної сировини для виробництва
твердого біопалива з ціллю прийняття інвестиційних рішень.
Ключові слова: маржинальний аналіз, ефективність, комплексне використання
сировини, тверде біопаливо, деревообробні підприємства.

Maksimiv Yu.
MARGINAL ANALYSIS AS A MEANS
OF DETERMINING THE EFFICACY OF COMPLEX USE
OF WOOD RAW MATERIAL BIOFUELS
In the article substantiates expediency of using marginal analysis as a means of determining
the effectiveness of the complex use of wood raw material for the production of solid biofuels for
the purpose of making investment decisions.
Key words: marginal analysis, efficiency, complex use of raw materials, solid biofuel,
woodworking enterprises.

Максимив Ю.В.
МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
КАК СРЕДСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ТВЕРДОГО БИОТОПЛИВА
В статье обоснована целесообразность применения маржинального анализа как
средства определения эффективности комплексного использования древесного сырья для
производства твердого биотоплива с целью принятия инвестиционных решений.
Ключевые слова: маржинальный анализ, эффективность, комплексное
использование сырья, твердое биотопливо, деревообрабатывающие предприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На
Максимів Ю.В.
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підприємствах усіх галузей промисловості, зокрема й деревообробної,
повинні використовуватись інструменти аналізу, які є дієвими для
обґрунтування як поточних, так і перспективних управлінських рішень.
Цим вимогам відповідає маржинальний аналіз.
Практика господарювання свідчить про те, що економічний аналіз
на підприємствах деревообробної галузі проводиться поверхово та має
виключно ретроспективний характер. Порівняльний аналіз відхилень,
констатуючи факт зміни (відхилення в бік зменшення чи збільшення)
певних економічних показників, не створює необхідних передумов для
розробки проектів рішень, спрямованих на підвищення ефективності
виробництва. У ринковому середовищі поряд з урахуванням минулих
тенденцій й досягнутих результатів, необхідно особливу увагу приділяти
перспективному аналізу як засобу виживання в конкурентній боротьбі.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання сутності та методики проведення маржинального
аналізу досить широко висвітлені в працях зарубіжних і вітчизняних
учених-економістів, зокрема таких як А.Апчерч, І.Бєлоусова, С.Голов,
К.Друрі К., В.Івашкевич, Т.Карпова, Г.Савицька, Сигел Джозл Г.,
Дж.Фостер, Ч.Хонгрен, М.Чумаченко, Шим Джей К. та ін. Проте
недостатньо уваги приділяється проблемам застосування маржинального
аналізу на підприємствах різних галузей промисловості, зокрема й
деревообробної, що свідчить про актуальність даного дослідження.
Цілі статті. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні доцільності
застосування маржинального аналізу як засобу визначення ефективності
комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого
біопалива з ціллю прийняття інвестиційних рішень.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Перш ніж перейти
до розгляду методики проведення маржинального аналізу з практичної
точки зору, розглянемо його теоретичні основи. В економічній літературі
його ще називають операційним, аналізом взаємозв’язку «витрати – обсяг
– прибуток» (Cost – Volume – Profit Analysis), граничним аналізом,
аналізом беззбитковості, аналізом порогу рентабельності, аналізом
сприяння доходу, аналізом критичної точки, точки перелому, мертвої
точки, ватерлінії бізнесу, точки самоокупності тощо.
Цілком слушно зазначено в «Методичних рекомендаціях оцінки
впливу змін економічних факторів на собівартість виробництва продукції
(робіт, послуг) у промисловості та на ефективність роботи підприємств»
стосовно того, що значна роль в обґрунтуванні управлінських рішень
належить саме маржинальному аналізу, методика якого базується на
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вивченні співвідношення між трьома групами важливих економічних
показників: витратами, обсягом виробництва (реалізації) продукції та
прибутком і прогнозуванні величини кожного з цих показників при
заданому значенні інших [1, с. 146].
В основі маржинального аналізу знаходиться графік беззбиткового
обсягу виробництва, який вперше було розроблено ще в 30–х рр.
минулого століття В. Раутенштраухом, Ч. Кноппелем і Дж. Уільямсом [2,
c. 110]. Однак дослідження в цьому напрямі активізувалися тільки в кінці
століття, коли виникла необхідність застосування таких інструментів
економічного аналізу, які здатні допомогти в прийнятті управлінських
рішень в умовах зміни характеру економічної системи, тобто збільшення
конкурентної боротьби.
Слід підкреслити, що як у вітчизняній, так і в іноземній літературі
склався єдиний підхід до визначення суті маржинального аналізу. Так,
більшість авторів подає таке визначення: маржинальний аналіз передбачає
оцінку й обґрунтування ефективності управлінських рішень на основі
причинно-наслідкового зв’язку між обсягом реалізації, витратами та
прибутком [3, с. 16; 4, с. 16; 5, c. 95; 6, с. 18].
Маржинальний аналіз дає можливість власнику чи менеджерам
підприємства достеменно оцінити поточний стан та перспективи його
зміни. Вважаємо, що в умовах обмеженості ресурсів методику, яка
знаходиться в його основі, доцільно використовувати для визначення
ефективності комплексного використання сировини для виробництва
твердого біопалива деревообробними підприємствами. Це пояснюється
тим, що маржинальний аналіз дає можливість визначити оптимальний
план виробництва та обсяг реалізації, доцільність чи недоцільність
виготовлення певного виду продукції за рахунок обчислення таких
важливих показників як: маржинальний дохід, точка беззбитковості,
маржа безпеки, операційний важіль тощо.
Комплексне
використання
сировини
деревообробними
підприємствами передбачає використання відходів цільового виробництва
на виготовлення необхідної суспільству продукції, зокрема такої, як
тверде біопаливо.
Зважаючи на те, що в ході технологічного процесу деревообробних
підприємств утворюється значна кількість деревинних відходів, кожне із
них зацікавлене залучити їх у виробничий процес. Проте доцільність
використання деревинних відходів як вторинної сировини на виробництво
будь-якої продукції, в т. ч. твердого біопалива, визначається
прибутковістю такої продукції. Це свідчить про те, що для прийняття
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інвестиційних рішень необхідним є здійснення маржинального аналізу
ефективності комплексного використання деревної сировини.
Далеко не всі деревообробні підприємства використовують
деревинні відходи, які утворюються під час виробництва цільової
продукції, як вторинну сировину, у зв’язку з чим не отримують
економічного ефекту у вигляді прибутку, не говорячи вже про соціальний
та екологічний ефект від утилізації відходів виробництва.
Зрозуміло, що для організації процесу виготовлення твердого
біопалива на базі деревообробного підприємства необхідно інвестувати
певну суму коштів, а будь-який інвестор хоче володіти інформацією
стосовно моменту досягнення беззбиткового рівня виробництв, а також
отримання ефекту у вигляді прибутку.
Таким чином, маржинальний аналіз доцільно застосовувати як на
підприємствах, на яких уже налагоджено процес комплексного
використання деревної сировини, так і на підприємствах, що планують
інтенсифікувати свою діяльність завдяки ефективнішому використанню
сировинних ресурсів.
Для отримання максимально можливого прибутку за мінімальних
витрат ресурсів менеджерам підприємства необхідні відповідні аналітичні
розрахунки, результати яких дали б можливість управляти процесом його
формування на основі дослідження причинно-наслідкового зв’язку
зазначеної економічної категорії та витрат й обсягу реалізації.
Існує два розуміння рівня беззбитковості: економічне та
бухгалтерське. Основні розбіжності між ними подано в табл. 1.
Таблиця 1
Основні розбіжності розуміння рівня беззбитковості з точки зору
економічної теорії та бухгалтерського підходу
Економічне розуміння рівня
беззбитковості
поведінка витрат розглядається у
довгостроковому періоді
нелінійна залежність поведінки
загальних витрат і доходу
підприємства від обсягу виробництва
на графіку беззбитковості є дві точки
беззбитковості

Бухгалтерське розуміння рівня
беззбитковості
поведінка витрат розглядається у
короткостроковому періоді
(релевантному діапазоні)
лінійна залежність поведінки
загальних витрат і доходу
підприємства від обсягу виробництва
на графіку беззбитковості одна точка
беззбитковості

Здійснення аналізу беззбитковості за економічною моделлю
передбачає складні розрахунки, тому прийнято застосовувати
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бухгалтерський підхід, за якого використовуються лінійні апроксимації
функцій загальних витрат та загального доходу.
Оскільки побудова будь-якої економічної моделі ґрунтується на
певних умовностях, необхідно дотримуватись припущень [7, с. 297–299; 8,
с. 372–373; 9, с. 279; 10, с. 10; 11, с. 95–96; 12, с. 183–184; 13, с. 199–208;
14, с. 155–157; 15, с. 289; 16, с. 47–48; 17, с. 458], які властиві моделі
взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток». Безсумнівно, має рацію Друрі
К., який зазначає, що неврахування цих припущень може призвести до
серйозних помилок та неправильних висновків з аналізу [7, c. 297].
До переваг маржинального аналізу можна віднести: простоту
розрахунку і, як наслідок, незначні витрати часу й зрозумілість результатів
аналізу для керівників. Застосування методики маржинального аналізу
дозволяє підготувати обґрунтовані рішення щодо покращення
ефективності діяльності як всього підприємства, так і окремих
структурних підрозділів.
Ключовим моментом маржинального аналізу є точка беззбитковості
(поріг беззбитковості, поріг рентабельності, критична точка, «мертва»
точка, точка нульового прибутку тощо), яку визначають аналітичним
(метод рівняння, метод маржинального доходу) або графічним методом,
виражаючи в грошових одиницях, натуральних, а також у відсотках до
нормальної потужності. Загальновідомо, що беззбитковість – це такий
стан підприємства за якого дохід від реалізації продукції дорівнює
витратам, понесеним на її виготовлення, або, іншими словами,
маржинальний дохід дорівнює загальним постійним витратам.
Слушно зазначає професор Є. Мних на те, що визначення зони
беззбитковості створює зону вибору управлінських рішень, поле
маневрування матеріально-технічними ресурсами і капіталом для
досягнення максимальних результатів кінцевої мети [18, с. 57].
Розрахунок точки беззбитковості будемо проводити для твердого
біопалива, що дасть нам можливість оцінити ефективність комплексного
використання деревної сировини на виготовлення зазначеної продукції з
метою складання оптимального плану виробництва.
Для обчислення точки беззбитковості необхідно здійснити поділ
витрат залежно від ділової активності підприємства (зміни обсягу
виробництва), тобто на:
- постійні (витрати, пов’язані з управлінням, організацією та
обслуговуванням виробництва);
- змінні (витрати на сировину (деревинні відходи як вторинна
сировина), допоміжні й пакувальні матеріали, паливо й енергія на
технологічні цілі, основна та додаткова заробітна плата, нарахування
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єдиного соціального внеску, витрати на сушку сировини, витрати на
утримання й експлуатацію обладнання; інші витрати).
Розрахуємо точку беззбитковості по виробництву паливних брикетів
за даними підприємства ПАТ «УкрПКТІліспром» (табл. 2). Для
спрощення розрахунків дані використаємо за один місяць (суми вказані
без податку на додану вартість).
Таблиця 2
Дані для розрахунку точки беззбитковості
по виробництву паливних брикетів
(на прикладі ПАТ «УкрПКТІліспром»)
Показники
Фактично досягнута
виробнича потужність
Постійні витрати
виробництва
Змінні витрати виробництва

Одиниці
виміру

Величина показника
на весь
на одиницю
випуск
продукції

тонна (т)

320

-

грн

35 568

35 568

грн

151 632

151 632 / 320 = 473,85

грн

187 200

36 041,85

грн

900

900

грн

288 000

-

грн

100 800

-

Загальні витрати
Ціна реалізації за одну
тонну продукції
Виручка від реалізації
Прибуток від обсягу
реалізації

Виробнича потужність досліджуваного підприємства розрахована
на виготовлення 356 т паливних брикетів за місяць, проте за аналізований
період коефіцієнт використання обладнання становив 0,9, у зв’язку з чим
фактично досягнута виробнича потужність склала 320 т паливних
брикетів. При цьому питома вага змінних витрат становила 81%, а
постійних – 19% від їхнього загального обсягу.
Для обчислення точки беззбитковості скористаємося маржинальним
методом її визначення, який ґрунтується на такому показнику як
маржинальний дохід (граничний дохід, вкладений прибуток).
Точку беззбитковості визначимо за допомогою таких формул:
- у натуральному вимірнику:
Т б.н.

ПВ
МД од. п.
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Ц од.п.

ЗВод.п.

,

(1)
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- у грошовому вимірнику:

Т б.г.
де

Цод.п. Тб.н. ,

(2)

ПВ – сума постійних витрат на обсяг продукції, який випускає

підприємство, грн;
МДод.п. – маржинальний дохід з розрахунку на одиницю продукції, грн;
Цод.п. – ціна реалізації одиниці продукції, грн;
ЗВод.п. – змінні витрати на одиницю продукції, грн
Підставивши дані табл. 2 у формули (1) і (2) знаходимо точку
беззбитковості по виробництву паливних брикетів:
35568
1) Т б.н.
83 т ;
900

2) Т б.г.

473,85

900 83

74700 грн.

Для наочності результати проведених розрахунків зобразимо
графічно за бухгалтерською моделлю (рис. 1):
- знаходимо положення точки беззбитковості на осі абсцис – 83
тонни, а відносно осі ординат – 74 700 грн;
- відображаємо величину постійних витрат на осі ординат – 35 568
грн, провівши пряму, паралельно осі абсцис;
- відображаємо загальні витрати на виробництво одиниці продукції,
провівши пряму з точки 0 в Тб. (продовження цієї ж прямої після Тб. буде
лінією доходу);
- відображаємо змінні витрати на одиницю продукції, провівши
пряму через точку А іТб.
Отож, досліджуване підприємство досягне беззбиткового рівня за
ціною випуску паливних брикетів по ціні 900 грн при обсягах
виробництва 83 т і виручці від реалізації 74 700 грн
Відстань, що позначена літерою Е характеризує зону ефективності
комплексного використання сировини з метою виробництва твердого
біопалива досліджуваним підприємством. Тобто при об’ємах виробництва
від 83 т до Qn (максимальна для виробничого підрозділу загрузка
виробничих потужностей) цех твердого біопалива знаходиться в зоні
ефективності своєї діяльності.
Визначення точки беззбитковості дає можливість розрахувати
показник, що характеризує ризикованість здійснення певного виду
господарської діяльності – маржу безпеки (запас міцності, запас безпеки).
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TR
Зона
прибутків

TC

Тб.

Е

74,7

Зона збитків

35,568

TFC

А

83

0

Qn

Обсяг реалізації, т.

Рис. 1. Графік визначення зони ефективності по виробництву
паливних брикетів підприємством ПАТ «УкрПКТІліспром»
Маржа безпеки обчислюється за формулою:
Мб

Оф

Тб

Оф

100 % ,

(3)

де Мб. – маржа безпеки, %;
Оф. – фактичний обсяг реалізації, грн;
Обчислимо
зазначений
досліджуваного підприємства:
Мб

показник

288000 74700
100 %
288000

використовуючи

дані

74,1 % .

Отже, обсяг реалізації паливних брикетів повинен скоротитися на
74,1% від беззбиткового обсягу реалізації, перш ніж цей вид діяльності
стане збитковим. Як видно зі зроблених розрахунків, виробництво
паливних брикетів із відходів деревини характеризується незначним
рівнем ризику, що водночас свідчить про ефективність комплексного
використання деревної сировини на досліджуваному підприємстві.
Важливим елементом маржинального аналізу є операційний важіль
(леверидж), його визначають як відношення маржинального доходу (Мд)
до прибутку (П). Підприємства у яких у структурі витрат переважають
змінні витрати, характеризуються малим операційним важелем,
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невеликим відносним вкладеним доходом, проте низьким рівнем
підприємницького ризику; якщо ж переважають постійні витрати, то
відповідно буде присутнім великий операційний важіль, значний
відносний вкладений дохід та високий рівень підприємницького ризику.
Чим більший операційний важіль, тим більшу силу впливу він має
на прибуток, тому в умовах спаду виробництва, те підприємство, у якого
більший операційний важіль швидше потрапить у зону збитків.
Кількісний показник операційного важеля називають фактором або
ефектом операційного важеля. Розрахуємо ефект операційного важеля,
використовуючи дані табл. 2:
Е о.в.

288 000 - 151 632
1,35 ,
100 800

Отже, при зростанні обсягу реалізації брикетів на 10% прибуток від
їх реалізації зросте на 13,5%.
Незважаючи на привабливість виготовлення твердого біопалива на
базі деревообробних підприємств, управлінському персоналу необхідно
враховувати фактор сезонності – попит на зазначену продукцію
зменшується із закінченням опалювального сезону. Тверде біопаливо
може зберігатися на складах впродовж незначного періоду часу, оскільки
це негативно впливає на його якісні характеристики (як показали
дослідження, переважна більшість деревообробних підприємств не має
спеціально обладнаних складів, що зумовлено значними витратами на їх
утримання). Споживачами твердого біопалива переважно є іноземні
покупці (із Німеччини, Польщі, Нідерландів, Австрії тощо), які готові
імпортувати продукцію тільки в тому випадку, коли вона відповідає всім
європейським стандартам. Таким чином, управлінському персоналу
необхідно застосовувати інструменти аналізу, які можуть допомогти у
прийнятті рішень, направлених на забезпечення постійного збуту навіть за
сезонного зниження попиту (з березня до липня).
На нашу думку, за такої ситуації важливим є визначення нижньої
межі ціни, тобто маржинальної ціни (критичної ціни) за якою можна
продавати тверде біопаливо в період спаду попиту на вказану продукцію,
не зазнаючи збитку.
Маржинальна ціна обчислюється за формулою:
М ц.

ПВ
О р.

ЗВод.п. ,

де Мц. – маржинальна ціна одиниці продукції, грн;
Ор. – обсяг реалізації, тонн.
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Підставивши дані табл. 2 у формулу (4) отримаємо маржинальну
ціну паливних брикетів:
35 568
М ц.
473,85 585 грн.
320
Таким чином, знизивши ціну на паливні брикети із 900 грн до 585
грн підприємство не зазнає збитків, а тому зможе стимулювати попит і
таким чином покривати свої постійні витрати.
Отже, результати маржинального аналізу свідчать про високу
ефективність комплексного використання сировини для виробництво
твердого біопалива, адже обсяг реалізації, за якого досягається
беззбитковість виробництва достатньо низький, запас міцності високий –
74,1%, а тому й рівень ризику господарської діяльності незначний.
Висновки. Для того, щоб найефективніше використовувати
можливість комплексного використання деревної сировини для
виготовлення твердого біопалива деревообробним підприємствам,
потрібно обрати оптимальну стратегію виробництва й поведінки на ринку.
У цьому може допомогти маржинальний аналіз, адже, розрахувавши
відповідні показники, менеджер зможе:
- визначати беззбитковий рівень виробництва, як засіб покриття всіх
здійснених витрат на виробництво продукції;
- з’ясовувати обсяг реалізації продукції, за кого підприємство зможе
отримати заплановану суму прибутку;
- визначати маржу безпеки, тобто спроможність підприємства
скоротити обсяг реалізації продукції не потрапляючи у зону збитків;
- визначити нижню межу ціни, тобто маржинальну ціну за якою
можна продавати тверде біопаливо в період спаду попиту на нього, не
зазнаючи збитку.
Отже, маржинальний аналіз є простим у застосуванні й водночас
дуже ефективним інструментом економічного аналізу, а його застосування
як засобу визначення ефективності комплексного використання деревної
сировини для виробництва твердого біопалива дозволяє досягти більшої
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В статье рассмотрены проблемы формирования занятости сельского населения и
обоснованы перспективы их улучшения.
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труда.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Стан зайнятості
населення є одним з основних індикаторів національної економіки. Тому
серед її багатьох складних проблем за умов сьогодення вагомою є
проблема ефективного використання трудових ресурсів, зокрема
забезпечення раціональної зайнятості. Дослідження проблеми формування
зайнятості саме сільського населення обумовлюється ще й тим, що
держава і місцеві органи в умовах тривалої економічної кризи і
перебудови всієї економічної системи недостатньо приділяли уваги
регулюванню цих процесів.
Перехід від планово-централізованого до вільного руху трудових
ресурсів змінює систему інтересів, мотивів і стимулів діяльності
економічно активного населення, що, відповідно, впливає на джерела
наповнення ринку праці, сегментацію та напрями державного
регулювання зайнятості сільського населення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання проблем зайнятості сільського населення у
вітчизняній економічній літературі досліджуються в різних аспектах і
знайшли відображення у працях О.Г. Булавка, С.І. Дієсперова,
А.М. Колота, Ю.М. Краснова, П.Т. Саблука, К.І. Якуби та ін.
Незважаючи на велику кількість праць, присвячених даній
проблемі, необхідний постійний моніторинг ринку сільської праці з
урахуванням соціально-економічних аспектів розвитку АПК і суспільства
в цілому. З огляду на це, актуальним є питання аналізу сучасного стану
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ринку праці в сільській місцевості та обґрунтування основних напрямів
підвищення зайнятості аграрної праці на селі.
Цілі статті. Мета статті полягає в аналізі проблем зайнятості
сільського населення та пошуку їх вирішення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Відповідно до
Закону України «Про зайнятість населення», зайнятість – це діяльність
громадян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і
така, що, як правило, приносить їм доход у грошовій або іншій формі» [1].
Перехід України до нових суспільно-економічних відносин зумовив
необхідність реформування всіх галузей економіки, в т.ч. і аграрного
сектору. Протягом тривалого періоду аграрна галузь України мала
надзвичайно затратне використання трудових ресурсів, високу зайнятість і
дуже низьку продуктивність праці порівняно до країн із розвинутою
економікою. Нині ситуація із зайнятістю та можливостями працевлаштування на селі значно змінилась. Соціально-економічна криза в
країні негативно позначилась на сільськогосподарському виробництві, що
ускладнило ситуацію із зайнятістю сільського населення. Зменшення
площі землі в обробітку, занепад матеріально-технічної бази,
реструктуризація господарств, зниження обсягів виробництва призвело до
скорочення прикладання праці у сільському господарстві.
Структура посівних площ теж зазнала змін, що впливає на
зайнятість, так як зменшились площі посівів трудомістких культур, а
розширились високомеханізовані в обробітку площі посівів культур,
вирощування яких не потребує значних затрат праці. Різке зменшення
поголів’я тварин, занепад матеріально-технічної бази сільського
господарства призвели до скорочення робочих місць. Внаслідок цього
значна частина працівників залишилась не зайнятою або ж перейшла до
зайнятості в невеликих особистих селянських господарствах.
Чисельність сільських жителів, що не можуть знайти роботу, дедалі
збільшується, але не всі можуть мати статус безробітного, оскільки мають
земельні та майнові паї. Звідси можна зробити висновок про вплив
аграрних ринкових перетворень на стан зайнятості сільського населення, а
саме на значне зменшення можливостей прикладання праці для жителів
села, що спричинило напруженість і тиск на сільський ринок праці [3, с.
5].
Крім об’єктивних чинників, які зумовлюють неповну зайнятість та
вивільнення працівників, існують інші вагомі причини, насамперед, це
низький рівень заробітної плати. Внаслідок того, що відсутнє гідне
матеріальне стимулювання аграрної праці, на селі не бажають працювати
молоді спеціалісти.
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Основними шляхами мотивації зайнятості в сільському
господарстві молоді є:
– розробка і впровадження фінансового механізму закріплення
молодих спеціалістів на селі;
– виділення земельних ділянок та надання пільгових кредитів
молодим людям;
– надання можливості молоді для проходження альтернативної
служби на підприємстві, установах, організаціях сільської місцевості;
– ініціювання створення в регіонах спеціальних навчальнометодичних курсів з підготовки сільської молоді у сфері малого бізнесу;
– державна підтримка розвитку молодіжного фермерства та
молодіжного несільськогосподарського підприємництва в сільській
місцевості.
На зміну існуючій раніше структурі зайнятості, переважно в
суспільному секторі, з високою часткою найманої праці, формується
структура зі зростанням частки працюючих не за наймом і переважно
само зайнятих в особистому селянському господарстві. В умові
відсутності інших сфер прикладання праці зайнятість в особистому
селянському господарстві, як вимушена форма, дещо збільшилась. В цю
сферу зайнятості переміщуються не лише вивільнені із сільськогосподарського виробництва, а й з інших сфер внаслідок звуження
можливостей прикладання праці.
У зв’язку зі вступом України до СОТ дрібнотоварному виробнику
буде важко вижити в умовах нового конкурентного середовища і в
подальшому відбуватиметься зменшення зайнятості в цих господарствах,
що вплине на розширення масштабів безробіття серед сільських жителів.
Враховуючи значну напруженість сільського ринку праці, одним із
стратегічних завдань є відновлення мережі згорнутих і збільшення
кількості нових робочих місць. Обмежені можливості працевлаштування в
агарному виробництві потребують поєднання із вторинною, додатковою
зайнятістю з метою підвищення доходів населення в аграрному секторі.
Слід враховувати, що техніко-технологічний прогрес у сільському
господарстві, необхідність забезпечення конкурентоспроможності його
продукції на світових ринках й надалі призводитимуть до зниження
зайнятості у сільськогосподарському виробництві, наближаючи
продуктивність праці в ньому до рівня розвинених країн. Можливості
подальшого механічного переміщення трудових ресурсів в особисті
селянські господарства обмежені і невиправдані з точки зору необхідності
формування ефективної зайнятості.
Перспективи зайнятості в агарному секторі, в т.ч. в особистому
селянському господарстві, пов’язані з розвитком кооперації, створенням
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робочих місць у сфері агросервісу, переробки сільськогосподарської
продукції, її реалізації та інших видів економічної діяльності [2, с. 415].
Поліпшенню стану сільської зайнятості, на наш погляд
сприятимуть:
1. Створення самозайнятості населення шляхом відкриття власного
бізнесу за напрямками надання послуг у сфері побутового обслуговування
та інших сферах економіки – це пошив одягу, перукарські та косметичні
послуги, ремонт автомобілів, будівництво та ремонт приміщень, ремонт
взуття, виробництво будівельного шлакоблоку, обробка деревини,
відгодівля свиней, виготовлення столярних виробів, транспортні послуги,
садівництво, вирощування та реалізація сільськогосподарської продукції
тощо. Все це в свою чергу в перспективі дасть можливість населенню
мати соціальний захист та страховий стаж для нарахування пенсій.
2. Нарощування обсягів сільгосппродукції, зокрема обсягів її
експорту.
3. Розширення інфраструктури аграрного ринку, зокрема
заготівельних, переробних, складських об’єктів, постачальницьких,
інформаційно-маркетингових, транспортних, дорадчих структур, розвиток
агро туризму.
4. Розширення будівництва та реконструкції сільських доріг, що
сприятиме поширенню в сільських регіонах діяльності «міських галузей»,
які переміщуватимуть виробництво в село заради його здешевлення.
5. Становлення нових форм територіальної концентрації велико
товарного аграрного та промислового виробництва у поєднання з
культурним та соціальним розвитком сільської спільноти.
6. Формування соціально відповідального власника, заохочення
його підприємницької діяльності на селі.
7. Переорієнтація податкового законодавства на потреби розвитку
бізнесової діяльності на селі.
8. Розмежування видаткової частини Державного фонду сприяння
зайнятості населення з виділенням міського і сільського блоків з
наступним спрямуванням коштів на реалізацію заходів активної політики
зайнятості у відповідності з визначеними у програмах територіального
розвитку пріоритетами. Аналогічний підхід має бути застосований і до
розподілу коштів Державного фонду підтримки підприємництва. Це
одночасно сприятиме підвищенню зацікавленості селищних та сільських
рад у формуванні та реалізації територіальних програм зайнятості
населення;
9. Оцінка потенціалу розширення зайнятості населення в сільській
місцевості з виділенням таких блоків як: працевлаштування на нові робочі
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місця; працевлаштування через державну службу зайнятості на вільні,
новостворені робочі місця і сезонні роботи; участь у громадських роботах.
10. Оцінка ефективності вакантних робочих місць на селі в плані їх
потенційної привабливості та здатності у найближчій перспективі
забезпечити продуктивну зайнятість безробітного сільського населення.
Крім того, для підвищення рівня зайнятості сільського населення
необхідно створити матеріально-технічні і соціально-економічні
передумови для продуктивної зайнятості населення. Тобто необхідно:
- здійснення державного регулювання ринку праці з метою
постійного розширення сфери прикладання праці і забезпечення надійного
соціального захисту працюючого і непрацюючого населення;
- визначення і забезпечення підтримки регіональних та галузевих
пріоритетів, що стимулюють процес створення нових, додаткових та
збереження наявних високопродуктивних робочих місць;
- створення робочих місць на основі широкого розвитку малого і
середнього бізнесу, самозайнятості;
- підвищення територіальної мобільності населення з метою
перерозподілу робочої сили між трудонедостатніми і трудонадлишковими
регіонами.
Висновки. Таким чином, питання зайнятості сільського населення,
подолання труднощів, які виникатимуть перед трудовими ресурсами села
щодо кадрового складу, їхнього професійного зростання в умовах
сучасності, й надалі стоятиме надзвичайно гостро, а його вирішення
потребуватиме застосування дієвих правових і фінансово-економічних
державних важелів регулювання. У поєднанні з іншими аспектами
соціальної політики зайнятість має розглядатися як один з головних
орієнтирів розвитку, що визначається перегрупуванням фінансових,
матеріальних і трудових ресурсів у народному господарстві, пріоритетних
напрямів науково-технічного прогресу, шляхів підвищення якості та рівня
життя. Це – одна з принципових проблем, від визнання й вирішення якої
значною мірою залежить успіх вирішення проблем зайнятості та
реформування всієї економіки.
1.Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 № 803-XII (зі змінами та
доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
2.Саблук П. «Аграрна економіка і політика України: підсумки минулого та погляд в
майбутнє»: Науково-популярні нариси у трьох томах. І, ІІ / П. Саблук. – К.: Інститут
аграрної політики, 2004. – С. 414–435.
3. Онищенко О., Юрчишин В. Сучасний етап формування аграрної політики: особливості і
проблеми / О.Онищенко, В.Юрчишин // Економіка України. – 2006. – № 9. – С. 4–16.
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Договірне регулювання трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах
регулюється різними правовими актами і зокрема трудовими угодами (контрактами).
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Договірне
регулювання трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах
різних форм власності і господарювання здійснюється га основі Галузевої
угоди та Колективного договору. Разом з тим, окремим джерелом
регулювання трудових відносин є внутрігосподарські локальні акти, за
допомогою яких можна врахувати певні специфічні особливості кожного
конкретного суб’єкта господарювання, адже сільськогосподарська праця
має свої особливості і характеризується надзвичайною різноманітністю,
наявністю великої кількості різних професій та спеціальностей.
У Львівській області 197 діючих сільськогосподарських
підприємств, з них за організаційно-правовими формами 103
господарських товариства, 86 приватних підприємств, 2 виробничі
кооперативи, 6 державних підприємств. Крім цього в області 956
фермерських господарств та 301,2 тис особистих господарств населення
(табл. 1).
Таблиця 1
Суб’єкти господарювання у сільському господарстві
Львівської області
Показники

2005 р.

2006 р.

2009 р.

2010 р.

Всього підприємств
у тому числі: державні
Недержавні, з них:
господарські товариства
приватні підприємства
виробничі кооперативи
фермерські господарства
Господарства населення, тис

1825
22
1803
352
215
17
1194
331,7

1937
23
1914
362
243
23
1258
323,1

1257
6
1251
115
97
2
1033
303,1

1145
6
1139
99
82
2
956
301,2

2010 р.
в % до
2005 р.
62,7
27,2
63,1
28,1
38,1
1,2
80,1
90,8

Розраховано за джерелами: [2, с. 8; 6, с. 108]
Договірне регулювання соціально-трудових відносин на основі
контракту є об’єктивною необхідністю. Контракт – це особливий вид
трудового договору, у якому конкретизується строк його дії, права,
обв’язки і відповідальність сторін з урахуванням специфіки виконуваної
роботи.
В умовах переходу до ринкової економіки в кожній з Важливою
умовою контракту є те, що він укладається у письмовій формі.
Враховуючи особливості сільськогосподарського виробництва і
умов праці, контрактна форма соціально-трудових відносин повинна мати
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більш широке застосування в управлінні сільськогосподарським
виробництвом.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням регулювання соціально-трудових відносин
присвячені праці відомих вчених-економістів: Д. Богиня, В. Вітвіцького,
В. Дієсперова, А. Колота, Н. Павловської, Ю. Лузана, С. Українця,
Л. Червінської, А. Чикуркової, Г. Шкуріна та ін. У своїх працях вони
аналізують соціально-трудові відносини, які склалися на основі
державного і договірного регулювання. Разом з тим, механізм
регулювання трудових відносин, які пов’язані з умовами ринкових
відносин та найманою працею у сільському господарстві, на основі
контракту, ще недостатньо досліджені.
Цілі статті. Метою нашого дослідження є систематизувати діючі
положення, які регулюють соціально-трудові відносини в сільському
господарстві на основі контракту і виявити можливості та обґрунтувати
доцільність використання контракту як форми договірного регулювання
трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах і громадянамипідприємцями.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Індивідуалізація
оплати праці вимагає широкого використання контракту як особливого
виду трудового договору між роботодавцем і найманим працівником. Це
насамперед стосується фермерських господарств і малих підприємств, де
використовують найману працю та відсутні колективні договори і
положення про оплату праці, якими регулюється організація оплати праці.
Нині в Україні діє низка законодавчих актів, які регламентують
сферу застосування контракту для працівників агропромислового
комплексу. Зокрема, ст.15 Закону України «Про сільськогосподарську
кооперацію» передбачає, що правління кооперативу укладає трудові
договори (контракти) у разі найму на роботу виконавчої дирекції та
оцінює її діяльність; ст.17 що виконавчий директор здійснює свою
діяльність на умовах контракту, який укладає з ним правління
кооперативу, формує виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані
йому правлінням; ст.35 що за згодою сторін між кооперативом і найманим
працівником може укладатися договір у формі контракту.
Можливість застосування контрактної форми трудового договору
закріплена у ст. 27 Закону України «Про фермерське господарство», в якій
зазначено, що у разі виробничої потреби фермерське господарство має
право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором
(контрактом). Встановлюючи, що трудові відносини громадян, які
351

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

працюють за трудовим договором або контрактом регулюються
законодавством про працю України, ст.19 Закону України «Про
колективне сільськогосподарське підприємство» передбачає застосування
контракту у колективних сільськогосподарських підприємствах.
Порядок укладання контрактів при прийнятті (наймі) на роботу на
підприємства, в установи, організації незалежно від форм власності, виду
діяльності і галузевої належності, а також на роботу до громадян визначає
Постанова Верховної Ради України від 19 березня 1994 р. за № 170 «Про
впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» [3].
Відповідно до ст.24 КЗпП України контракт укладається в
письмовій формі і підписується роботодавцем і працівником, якого
приймають (наймають) на роботу. Цей документ оформляють у двох
примірниках, що мають однакову юридичну силу, і зберігають в кожної зі
сторін. За згодою працівника копію укладеного з ним контракту можуть
передати профспілковому чи іншому органові, уповноваженому
працівником представляти його інтереси для здійснення контролю за
додержанням умов контракту. Набуває він чинності з моменту підписання
або з дати, визначеної сторонами, і може бути змінений за згодою сторін,
складеною у письмовій формі. Контракт є підставою для видання наказу
(розпорядження) про прийняття (наймання) працівника на роботу з дня,
встановленого за угодою сторін. Право на наймання має тільки власник
майна. У колективних господарствах контракт затверджують на загальних
зборах колективу господарства або зборах уповноважених. Контракт із
керівником підприємства розглядають і затверджують на загальних зборах
працівників господарства, якщо за нього проголосувало понад 50%
присутніх. Контракт підписує голова зборів. Право на укладання
контракту з іншими працівниками надається керівнику господарства.
Зміст контракту може бути довільним і залежить від конкретних
випадків, але має відображати основні розділи типової форми контракту,
забезпечуючи правову основу для вирішення в процесі роботи спірних
питань і конфліктів, в тому числі в судовому порядку.
У контракті передбачають обсяги пропонованої роботи та вимоги до
якості й строків її виконання, строк дії контракту, права, обов’язки та
взаємна відповідальність сторін, умови оплати й організації праці,
підстави припинення та розірвання контракту, соціально-побутові та інші
умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов’язань з
урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових
можливостей підприємства, установи, організації чи роботодавця.
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Умови безстрокового (строкового) трудового договору й контракту
мають певні особливості, що можна побачити із наведеної порівняльної
табл. 2, запропонованої А.М. Колотом [1, с. 229].
Таблиця 2
Порівняльна характеристика безстрокового (строкового) трудового
договору й контракту
Положення
трудових
відносин
Форма
Термін дії
Предмет
трудових
відносин

Трудовий договір
Довільна на основі поданої
заяви
Безстроковий або на певний
термін
Конкретно не визначається й
може бути односторонньо
змінений роботодавцем

Контракт
Письмова форма на основі
типової форми контракту
Визначається конкретний
термін дії контракту
Визначається конкретно із
зазначенням умов його зміни
сторонами
Визначається у результаті
домовленості з ураху-ванням
діючих Законів України щодо
заробітної плати та кінцевими
результатами виробництва

Оплата праці

Регламентована Кодексом
законів про працю в Україні,
Колективним договором, та
іншими законодавчими актами

Умови праці,
режим праці і
відпочинку і
т.п.

Регламентується Кодексом
законів про працю України,
обумовлені у Колективному
договорі, Правилах внутрішнього
трудового розпорядку

Визначається як результат
угоди з урахуванням чинних
державних і договірних
гарантій

Соціальні
гарантії

Жорстко регламентовані для
обох сторін

Установлюється за згодою
сторін з урахуванням чинних
державних соціальних гарантій

Перевага контракту перед звичайним трудовим договором полягає у
максимальній індивідуалізації та конкретизації основних положень
трудових відносин. Він не повинен автоматично повторювати положення
трудових договорів, бо тоді втрачається сенс його введення.
Передумовами впровадження контрактної форми є прагнення зберегти
найбільш кваліфікованих і творчо активних членів трудового колективу,
можливість гнучкого регулювання чисельності і кадрового складу
зайнятості персоналу, додаткового залучення кваліфікованих працівників
зі сторони; підвищення відповідальності і творчого ставлення до роботи
персоналу. Контракт дозволяє наймачу мати на робочому місці
працівника, який забезпечить виконання необхідного обсягу робіт
визначеної якості, а найманий працівник з перших днів дістає уявлення
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про умови своєї праці та її оплати, а також про показники, яких треба
досягти. Застосування контракту є доцільним насамперед тоді, коли
виконання роботи потребує особливих ділових якостей і здібностей,
професійних навичок, ініціативи та відповідальності. Тому механічне
переведення усіх працівників на контрактну форму трудового договору
найчастіше є абсолютно невиправданим.
Висновки. Контракт необхідно розглядати не як різновид
строкового трудового договору, а як особливий вид трудового договору,
як засіб індивідуально-договірного регулювання прав і обов’язків його
сторін, найважливішою відмінністю якого є співвідношення нормативного
і договірного регулювання. Вважаємо за доцільне внести зміни до діючого
законодавства України, де передбачити контракт обов’язковим видом
трудового договору для підприємств, у яких не укладені Колективні
договори, та при наймі на роботу до громадянина-підприємця в особисте
селянське господарство.
1. Колот А.М. Мотивація персоналу: підруч. / А.М.Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.
2. Основні економічні показники сільськогосподарських підприємств Львівської області у
2010 році. Статистичний бюлетень. – Львів. 2011.– 28 с.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. За №170 «Про
впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» // Законодавство
України про працю. – К.: Парламентське видавництво, 1999. – 240 с.
4. Про колективне сільськогосподарське підприємство : Закон України від 14 лютого 1992р.
// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №20. – ст. 272.
5. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України // Відомості Верховної Ради
України. – 1997. – №39. – С. 683–695.
6. Про фермерське господарство : Закон України // Відомості Верховної Ради України. –
2003. – № 45. – ст. 363.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Проблема
якісного сучасного забезпечення інформацією управлінського персоналу
стає все більш насиченою і проблематичною. Відповідно значну увагу її
формуванню приділяють внутрішні користувачі, що управляють
діяльністю і відстежують зміну фінансової стійкості, платоспроможності
та фінансового стану в цілому підприємств, організацій. Внутрішній
користувач потребує представлення звітності у більш деталізованому
вигляді для проведення поглибленої аналітичної роботи на конкретно
взятому підприємстві для прийняття ефективного рішення. Саме у
результаті вирішення потреби оперативного інформаційного забезпечення
виникла така категорія спеціалізованої звітності як управлінська звітність.
Звітність підприємств – це система показників, що охоплює і характеризує
результати їхньої виробничо-фінансової діяльності за певний період. У ній
знаходять відображення дані оперативного, статистичного і
бухгалтерського обліку. Разом з тим сучасні підприємства потребують
врахування інших аспектів діяльності підприємства та забезпечення
вирішення проблем, які навіть не відповідають системі облікової політики
підприємства і потребують негайного вирішення поставлених задач на
адресному рівні користувачів.
Система управління відрізняється розширеними сферами керування
різноманітною
діяльністю,
зростаючими
обсягами
здійснення
господарської діяльності, що потребує додаткового інформаційного
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забезпечення та вирішення поточних заходів на основі додаткової
аналітичної інформації. Тому постає необхідність використовувати
удосконалені розширені інформаційні потоки в умовах використання
новітніх технологічних засобів обробки та узагальнення облікової
інформації.
Слід відзначити, що управлінська звітність має стати на
підприємствах торгівлі основним джерелом прийняття управлінських
рішень, її методологічні основи будуть ґрунтуватися на потребах
користувачів інформації різного спрямування.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Широкого розповсюдження висвітлення питань дослідження
управлінської звітності висвітлені у працях вітчизняних науковців
П.Й. Атамаса [2], І.О. Бланка [3], Ф.Ф. Бутинця [4], С.Ф. Голова [5],
Г.Г. Кірейцева [13], С.А. Кузнєцової [7], Л.В. Нападовської [8],
В.П. Пантелеєва [9], С.М. Петренко [10], М.С. Пушкаря [11], В.В. Сопка
[12], М.Г. Чумаченка [6] та інших. Але на сьогодні ще не визначено
єдиних організаційних підходів щодо формування управлінської звітності,
створення її повноцінної системи. Саме такі дослідження мають бути
проведені і вирішити основні комплексні завдання у даній сфері з метою
подальшого їх удосконалення.
Цілі статті. Мета дослідження полягає в необхідності розробки
організаційних підходів до створення системи управлінської звітності на
сучасних підприємствах.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Інформаційні
технології та комплексний підхід до вирішення проблем управління
сприяють постійному розвитку системи звітності та розширенню
можливостей інформаційного задоволення потреб різних користувачів.
Сучасні підприємствах потребують об’єктивної необхідності побудови
інтегрованої системи інформаційної підтримки процесу управління,
оперативною основою якого має стати управлінська звітність. В
літературних джерелах визначення управлінської звітності дещо
обмежено за причиною недостатнього дослідження даного сегмента
звітності. В літературних джерелах визначення управлінської звітності
дещо обмежено за причиною недостатнього дослідження даного сегмента
звітності. Одне із визначень управлінську бухгалтерську звітність трактує
як бухгалтерську звітність, що містить облікову інформацію про
діяльність підприємства та надається внутрішнім користувачам у процесі
управління підприємством [7, с. 15–24].
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Для визначення конститутивних організаційних підходів
формування управлінської звітності слід відзначити, що основу цього
сегмента відповідно буде складати управлінська звітність та її система.
Необхідно наголосити на тому, що систему управлінської звітності
необхідно розглядати саме як систему, оскільки це є закономірним і
об’єктивним аспектом для використання методологічних досліджень.
Поняття «система» досить широко використовується при
визначенні організаційних засад обліку та звітності підприємства. Шпак
В.А. при розгляді організації обліку, на підставі вивчених визначень
виділяє основні фактори (умови) та ознаки (особливості) системи:
Фактори:
- велика кількість складових (елементів) системи;
- наявність зв’язку між елементами системи;
- цілісність та єдність елементів системи;
- єдність головної мети для всіх елементів системи.
Ознаки [14, с. 9]:
- наявність структури системи та її ієрархічність;
- відносна самостійність елементів системи – кожен із них сам
володіє властивостями системи;
- наявність входів, виходів, контролю і управління елементами
системи.
Стосовно управлінської звітності то їх домінанти відповідають
основним факторам та ознакам системи. Під системою управлінської
звітності слід розуміти організаційний порядок аналітично-облікової
підтримки процесу управління, метою якої є забезпечення інформаційних
потреб користувачів, що полягає у формуванні узагальнених показників
на основі інформації, одержаної у різних підсистемах обліку і підготовка
звітів у формі і в терміни, відповідно до запитів різних груп користувачів.
Тут необхідно відмітити особливості організаційно-концептуальної
основи управлінської звітності. Основним фактором, який визначає
різноманітні параметри управлінської звітності, є потреби користувачів
інформації.
Зокрема, у цьому зв’язку професор Нападовська Л.В. відмічає, що
важливою умовою створення на підприємстві ефективної системи
внутрішньої звітності є детальне вивчення завдань, які вирішують
менеджери на різних рівнях управління, та виявлення інформаційних
потреб, які залежать від повноважень щодо прийняття конкретних
управлінських рішень. Для цього складаються інформаційні картки, що
містять необхідну для використання інформацію за різними структурними
підрозділами [8, с. 584].
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Додатково при вивченні різноманітних потреб користувачів з метою
побудови системи управлінської звітності слід проводити анкетування.
Саме процес анкетування має проводитися за рівнями управління
підприємством від нижчого, середнього і до вищого. Таке анкетування має
враховувати функціональні особливості виконання обов’язків підрозділів
підприємства (табл. 1).
Таблиця 1
Потреби управлінської інформації за суб’єктами користувачів
(функціональна ознака) для формування управлінської звітності
Суб’єкти
користувачів
управлінської
інформації
1

Потреби користувачів

2
- організація та методичне керівництво роботою відділів з
Економічний
питань аналізу;
(планово- розробка плану аналітичної роботи і контроль за його
економічний)
виконанням;
відділ
- узагальнення результатів аналізу підприємства;
- розробка заходів за результатами аналізу
- аналіз грошових надходжень;
- аналіз виконання бізнес-плану;
- аналіз фінансових результатів діяльності та рентабельності
Фінансовий відділ
підприємства;
- вивчення взаємовідносин з банком;
- аналіз та оптимізації оподаткування підприємства.
- аналіз рівня організації та нормування праці;
- аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами;
Відділ
- визначення рівня продуктивності праці, використання
оплати праці
робочого часу та фонду оплати праці;
- аналіз трудомісткості та її зниження.
- аналіз забезпеченості технологічним обладнанням та
ефективність його використання;
Технологічна
- аналіз дотримання строків, обсягів і якості робіт;
служба
- аналіз виконання завдань щодо виробництва і якості
продукції
- аналіз виконання плану випуску продукції за обсягом,
асортиментом, якістю;
Виробничий
- аналіз тривалості технологічного циклу; ритмічності
відділ
роботи виробничих потужностей;
- аналіз витрачання матеріальних ресурсів
- аналіз виконання договірних зобов’язань щодо поставок
Відділ збуту
продукції споживачам за обсягом, якістю, строками;
- дослідження та оцінка альтернативних ринків збуту
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Продовж. табл. 1
1

2
- аналіз своєчасності та якості матеріально-технічного
забезпечення виробництва;
Відділ постачання - аналіз виконання планів поставок пального, інших
матеріалів;
- аналіз стану складських запасів
- аналіз стану експлуатації автомобілів, іншої техніки та
обладнання;
- аналіз виконання графіків ремонту техніки;
Інженерно- аналіз ефективності та раціональності використання
технічна служба
техніки;
- аналіз використання пального і мастил, запасних частин,
електроенергії, газу, палива, води тощо
- дослідження основних показників господарської
діяльності;
Бухгалтерська
- аналіз витрат;
служба
- визначення витрат на збут;
- аналіз товарообороту тощо.

Необхідно зробити зауваження, що з метою дотримання єдиної
методології та координації організаційно-аналітичних робіт щодо
формування управлінської звітності необхідно запровадити окремий
відділ по формування даного виду звітності або додатково розширити
функціональні обов’язки працівників бухгалтерії, економічної служби.
Практичний досвід формування управлінської звітності на підприємствах
різних організаційно-правових форм свідчить про перевагу другого
підходу. Це пов’язано із економію витрат та спрощенням системи
організації управлінської структури підприємства.
Розвиток концепції системи управлінської звітності, як цілісної
системи передбачає етап її проектування та узгодження (рис. 1).
Вибір
Сортування
Форма
Вибірка
ознак
і
даних та
відомості
інформації
критеріїв
таблиць
Рис. 1. Послідовність проектування форм управлінської звітності в
умовах застосування інформаційних технологій
Актуальним питанням при проектуванні управлінської звітності є
застосування сучасних комп’ютерних систем. Саме інформаційні
технології дають змогу швидко спроектувати довільні форми звітності
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відповідно до визначених потреб і далі використовувати програмні
продукти для проведення автоматизації формування управлінської
звітності на різних рівнях управління. Основною задачею автоматизації
проектування та формування звітності є правильна організація структури
збереження інформації (тобто структури баз даних), алгоритмів уведення,
читання, коректування інформації. Основні вимоги до розроблювальної
системи можна згрупувати за такими параметрами:
- чітка і логічна структура баз даних;
- наявність мінімум третьої нормальної форми для всіх створюваних
структур даних;
- наявність логічно грамотних зв’язків між компонентами структури
даних;
- способи одержання інформації із системи.
Невід’ємною функцією будь-яких програмних систем щодо
формування управлінської звітності є обробка даних з метою їх
узагальнення та представлення у звітах. Як відмічає російський дослідник
Авєрчєв І.В., автоматизація формування управлінської звітності
проходить у декілька етапів (рис. 2).
Реєстрація фінансової і нефінансової ділової інформації
↓
База даних аналітичної інформації
↓
Генератор довільних звітних форм
↓
Вихідні довільні звітні форми
Рис. 2. Порядок створення довільних звітних форм в інформаційних
системах [1, с. 116]
Під звітом традиційно розуміється спеціальним чином
структуроване представлення даних, що зберігаються, і виводиться, як
правило, на паперовий носій. Використовуючи переваги комп’ютерної
техніки, слід врахувати, що звіти можуть також будуть представлені на
екранних формах, це зумовлює виділення особливих організаційних вимог
до формування звітності за допомогою програмних комп’ютерних
програм:
- по-перше, звіти є виключно засобом виведення інформації;
- по-друге, організація даних в звітах припускає можливість їх
складної, багаторівневої структуризації;
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- по-третє, структура інформації, що виводиться в звіті, повинна
бути узгоджена із структурою носія.
Також потребує врахування організація інформаційної бази
формування управлінської звітності на підставі даних фінансового,
управлінського, податкового й інших видів обліку. Метою системи
управлінської звітності є забезпечення інформаційних потреб
користувачів, що полягає в формуванні показників на основі інформації,
одержаної у різних підсистемах обліку, їх синтез і аналіз на основі
концептуальних вимог, пропонованих до звітності господарюючих
суб’єктів, і підготовка звітів у формі і в терміни, відповідно до запитів
різних груп користувачів.
Висновки. Оперативні та стратегічні завдання підприємств
потребують розширення інформаційної бази забезпечення прийняття
управлінських рішень на основі управлінської звітності. Для більш
раціонального формування управлінської звітності необхідно врахувати
принцип системності. Система управлінської звітності має враховувати
специфічні організаційні підходи. Такі підходи мають враховувати
системний підхід, потреби користувачів інформації, новітні інноваційні
засоби обробки та узагальнення інформації та синтезування різних видів
обліку, що ведуться на підприємстві.
Організаційні підходи також можуть змінюватися у залежності від
різних параметрів та виконання функціональних обов’язків керівного
складу підприємства.
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В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У статті визначені і описані характерні властивості світової економіки, які
визначають характер та форми її розвитку. Автором виявлено взаємодію між властивостями
світової економіки, що розглядаються.
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PROPERTIES OF THE WORLD ECONOMY
IN THE GLOBALIZATION
The article describes the definition and characteristics of the global economy, which
determine the nature and form of development. The author found the interaction between the
properties of the global economy in question.
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Мельник А.А.
СВОЙСТВА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье описаны характерные свойства мировой экономики, которые определяют
характер и формы ее развития. Автором установлено взаимодействие между свойствами
мировой экономики, которые рассматриваются.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Перебіг кризових
явищ в умовах глобалізації вказує на порушення базових, системо
утворюючих балансів, рівноваги, які забезпечують стабільність і стійкість
будь-якої економічної системи.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Відомий міжнародний економіст-аналітик Дж. Сорос у своїх
працях розкриває сутність небезпеки сучасного глобального світового
ринку [1]. Ряд зарубіжних вчених і практиків у своїх працях розглядали
руйнівні наслідки глобалізації, а саме це: М.Алле, П.Герст, Г.Томпсон,
Д.Герда, Е.МакГрю, Дж.Штігліц. Вчені жорстко критикують у своїх
працях стихійні глобалізаційні процеси та пропонують ряд заходів щодо
подолання їх негативних наслідків та запобігання виникнення світових
економічних криз.
Дослідженнями глобалізацій них процесів та їх вплив на світову
економіку займались такі російські вчені, як А. Аникин [2], П.Бойко,
О.Борисоглібська, Л. Довженкова, О.Ільїнський, Е.Звонова, В.Михєєв,
Ю.Константінов, М.Романова, Л.Симонова, М.Потапов. Більшість
російських вчених вивчали вплив глобалізаційних процесів на російську
економіку.
Вплив глобалізації на світову економіку досліджували такі
вітчизняні вчені як: В.І.Вернадського [3], А.С.Гальчинський [4],
В.М.Геєць,
О.І.Барановський,
Ю.В.Василенко,
З.О.Луцишин,
Ю.М.Пахомов, А.С.Філіпенко, та інші.
Цілі статті. Визначити властивості світової економіки, які виникли
в умовах глобалізації.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поширення
глобалізаційних процесів обумовило необхідність виявлення специфічних
властивостей світової економіки, які визначають характер і структуру її
розвитку. Глобалізація, за визначенням В.І. Вернадського, є перехідним
періодом розвитку сучасної цивілізації, який сприяє формуванню нових
властивостей ноосферно-космічної цивілізації. Основними ознаками
глобалізації світової економіки є: взаємозалежність економік різних
держав, єдність світового господарства (формування спільних ринків),
відкритість національних ринків, поглиблення міжнародного поділу праці
і кооперації праці, зростання інтеграційних процесів за рахунок
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нарощення торгово-фінансових потоків між країнами, уніфікація умов
діяльності на світовому ринку в напрямку створення єдиного простору для
виробництва і торгівлі, збільшення кількості господарюючих суб’єктів, які
керуються
при
формуванні
своєї
індивідуальної
стратегії
транснаціональними або глобальними стратегічними інтересами,
формування і зміцнення транснаціональних систем регулювання
господарських процесів. До форм прояву процесів глобалізації відносять:
зростаючу роль світової торгівлі та інвестицій; диверсифікацію світових
ринків капіталу і робочої сили; зростання ролі і значення
транснаціональних корпорацій (ТНК) у міжнародних господарських
процесах; загострення глобальної конкуренції; виникнення глобального
стратегічного менеджменту.
Процеси глобалізації є суперечливими за характером свого впливу
як на окремі національні економіки, так і на світовий господарський
розвиток у цілому. Глобалізація, з одного боку, розширює можливості
держав відносно оптимального використання комплексів різних ресурсів,
поглиблення й розширення даних країн у міжнародному поділі праці, з
іншого боку – сприяє загостренню конкурентної боротьби, а також
маніпулюванню величезними фінансовими та інвестиційними ресурсами.
Найбільшу загрозу глобалізація несе для країн, що розвиваються, які
мають дефіцит висококваліфікованих кадрів, нерозвинуту господарську
інфраструктуру, нестабільну суспільно-політичну ситуацію. Найбільш
сприятливі економічні результати від глобалізації одержують промислово
розвинені країни, завдяки торгівлі, інвестуванню, доступу до зовнішніх
джерел ресурсів вони мають можливість постійно оновлювати робочу
силу за рахунок її припливу з інших держав та підвищувати рівень
інноваційного розвитку. На нашу думку, варто розрізняти два види
глобалізації «дику» і «морально-етичну». «Дика» глобалізація, на нашу
думку, стримує позитивний вплив на економічний розвиток країн, а
«морально-етична» глобалізація підвищує його.
У результаті глобалізація призвела до посилення розриву між
темпами зростання виробництва товарів і послуг реальної економіки і
темпами зростання фінансових операцій. Економічна глобалізація
призводить до зменшення можливості національних держав впливати на
стан власних ринків, розмиваються основні економічні функції
національної держави, що призводить до загострення протистояння
національних економічних інститутів і глобального економічного
середовища з його основними суб’єктами – ТНК та міжнародними
економічними організаціями.
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На нашу думку, глобалізація є продуктом розвинутих країн, за
допомогою якого вони спроможні продовжити етап свого розвитку
поширюючи товари, технології та «владний вплив» на країни менш
розвинуті. Глобалізація є обов’язковою умової подальшого розвитку
економічно розвинутих країн світу. Глобалізаційні умови сприяли
виникненню і яскравому прояву таких властивостей світової економіки як:
мондіалізація, суперечність (функціонування і розвитку), поляризація,
регіоналізація, асиметрія розвитку.
Мондіалізація передбачає, що контроль над національною
економікою багатьох держав поступово переходить до ТНК і
міжнародних організацій, які мають свої цілі (наприклад, переміщення
виробництва в країни, де дешевша робоча сила), які можуть суперечити
національним інтересам суверенних держав, що становить явну загрозу
для їх економічної безпеки. Це веде до зниження значення господарських
функцій держави та обмеженню загальної здатності держави регулювати
економічні процеси.
Мондіалізація базується на природничо-історичному процесі
інтернаціоналізації економіки, політики і культури. Нинішній етап
мондіалізації є якісно новою стадією, коли на перший план виходить
створення механізмів глобального управління цими об’єктивними
процесами. Об’єктивною їх основою є формування глобального
корпоративно-державного симбіозу, що спирається на глобальні
корпорації та перетворення світових лідерів у корпоративні держави. В
сучасних умовах виникає суперечність між двома взаємовиключними
тенденціями, що розкривають характер мондіалізації: тенденції
удосконалення механізмів багатостороннього управління глобальними
процесами і тенденції створення уніполярної структури світової системи,
заснованої на домінуванні високорозвинених західних держав.
Результатом мондіалізації є виникнення суб’єктів світової економіки
(ТНК, держав, міжурядових організацій), поєднання і уніфікації їх
інтересів, здібностей і можливостей.
Мондіалізація набуває бурхливого розгортання у ментальнокультурній сфері. Ментальна мондіалізація означає перетворення
формування свідомості в комерційно вигідний вид бізнесу, при цьому
світова культура виступає передумовою маніпулювання свідомістю в
планетарних масштабах.
Мондіалізація сприяє посиленню тенденцій до централізації та
уніфікації світової економіки, внаслідок чого в різних країнах виявляються
спільні тенденції розвитку, а економічні структури зазнають певної
уніфікації.
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Суперечність (функціонування і розвитку) як властивість світової
економіки виявляє невідповідності одних складових економічної системи
рівню розвитку інших її елементів. Основою розвитку світової економіки,
як будь-якої системи, є взаємодія між протилежностями, які набувають
форми суперечностей. Діалектична сутність суперечностей полягає у
боротьбі протилежностей єдиної системи, які є для неї рушійною силою і
джерелом розвитку. Для світової економіки як неоднорідної і динамічної
системи є характерним виникненням суперечностей. У процесі розвитку
світової економіки суперечності теж трансформуються, вирішуються, а от
в умовах повного ігнорування їх наростання створює передумови прояву
кризи. Вирішення суперечностей у процесі функціонування світової
економіки призводить до її саморозвитку та удосконалення.
Діалектична концепція розвитку передбачає вивчення суті
суперечностей як рушійної сили розвитку економічної системи. У
відповідності до її догм суперечності економічної системи обумовлюють
підйоми і спади, стани спокою, трансформації, перетворення і
переродження старих властивостей на нові [Ленін].
Розрізняють такі типи суперечностей, як внутрішні, і зовнішні,
основні і другорядні, антагоністичні і неантагоністичні. Світова економіка
– складна економічна система, яка є сукупністю здобутків окремих країн
світу (її складових), у відповідності до діалектичного закону єдності й
боротьби протилежностей всім системам властиві внутрішні суперечності,
які є джерелом їх змін та розвитку.
Внутрішні суперечності виникають між протилежностями у
середині складових системи, коли одні елементи під впливом інших
набувають нових властивостей (асимілюються), а процес їх усвідомлення і
сприйняття (дисиміляція) викликає протиріччя. Асиміляція і дисипація
відбуваються між країнами світу у процесі їх інтеграції і співробітництва.
Наприклад, розглянемо створення такого інтеграційного об’єднання країн
як ЄС. У процесі інтеграції сильніші члени співтовариства визначають
свої правила співробітництва, навіюють свої стандарти життя і ведення
господарської діяльності (асиміляція), а менш економічно розвинуті
країни чинять опір (дисиміляція) у результаті чого виникає суперечність
інтеграції. Усвідомлення зазначеної суперечності може призвести як до
розвитку – створення нових дієвих інтеграційних форм, так і до кризи –
ігноруючи вирішення даної суперечності.
Зовнішні суперечності виникають між складовими економічної
системи, наприклад між окремими ресурсами при досягненні їх соціальноекономічних інтересів. Суперечності при конкурентній боротьбі, з одного
боку, сприяють покращенню властивостей товарів, технологічному
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прогресу, а з іншого боку – призводять до конкурентних війн, ворожості,
застосуванні неетичних засобів співпраці. При цьому варто зазначити, що
внутрішні суперечності є джерелом розвитку світової економіки, а
зовнішні створюють умови функціонування для її окремих складових.
Виділяємо такі суперечності: можливості виживати і розвиватись за
рахунок один одного; віртуалізація економіки – це заміщення реальності її
симуляцією. Базові елементи економіки (товари, гроші, організації)
набувають нових властивостей віртуальні ціни, власність, товари,
організації
Для з’ясування ролі суперечностей у розвитку світової економіки
потрібно: розкривати їх змістовність та її осмислювати, вивчати етапи
розвитку суперечностей та передбачати наслідки їх вирішення чи
ігнорування, розрізняти їх види і форми з метою вчасного виявлення та
вибору засобів розв’язання.
Поляризація як явище досліджувалось на рівні економік окремих
держав, а глобалізаційні процеси зумовили екстраполяцію цих досліджень
на світову економіку. Теорія полярного розвитку обґрунтовує переваги
концентрації економічних сил у певних регіонах, при цьому такі центри
визначаються ядром економічного розвитку, а інші території – перефірією,
яка забезпечує діяльність ядра і споживає його результати. В межах теорії
полярного розвитку значне місце відводиться концепції полюсів росту,
засновником є Ф. Перру [5]. Він визначив сутність «ефекту домінування»,
який полягає у зміні сутності і форм відносин між економічними
одиницями. Такий ефект призводить до поляризації економічних сил –
формування полюсів розвитку у певному середовищі (країні, галузі,
регіоні), при цьому складові середовищ діють як єдине ціле. Теорія
полярного розвитку пояснює нерівномірність економічного розвитку у
світі і для його вирівнювання пропонує штучне створення центрів
економічного розвитку у регіонах з низьким рівнем економічного
розвитку.
Розглядаючи структуру світової економіки варто зазначити, що
вона є полярною. Екстраполюючи концепцію полюсів розвитку на світову
економіку зазначаємо, що полюсами розвитку (ядром) економічної
системи є розвинуті країни, а перефірія охоплює всі інші країни світу. Але
варто зазначити, що розвиток світової економіки в умовах глобалізації
зумовив трансформацію форм центрів економічного розвитку (полюсів
росту). Так можна визначити різні форми центрів економічного розвитку:
окремі міста, регіони окремих країн, окремі країни, об’єднання країн.
Сукупність полюсів економічного розвитку за географічною чи
іншими ознаками створює передумови формування економічного ядра.
367

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

Економічне ядро ми трактуємо як рушійну силу розвитку світової
економіки, яка визначає її структуру, форму і характер взаємозв’язків.
На думку А.С.Гальчинського, «змінюється функціональна модель
глобалізації світової економіки. ЇЇ траєкторія пов’язується з перспективою
формування безполярного світу з відродженням самодостатності
національних економік. Піднімається питання відкритості економік, яка не
повинна
підривати
принципи
саморозвитку
та
структурної
самозахищенності» [6]. На нашу думку, більшість країн мають бажання
переорієнтуватись,
але
амбітність
керівництва
прагнучи
самостверджуватись і підвищувати особисту вагомість у світі будуть
поляризувати світову економіку.
На нашу думку, світова економіка у процесі розвитку поступово
переходить від одно полярного типу до іншого. Так створення
інтеграційного об’єднання ЄС зумовило перехід до двох полярного
розвитку. Амбіції США не залишають їх у спокої і світова економічна
криза спровокована обвалом фінансових ринків США можливо і була
засобом повернення до моно полярної світової економіки. Перспективно
світова економіка формує потенціал для виникнення багатополярної
форми організації, якими можуть стати країни-учасники БРИКС, країни
Перської затоки (Кувейт, Об’єднанні Арабські Емірати).
Регіоналізація світової економіки – це інтерференційне поширення
явищ із збереженням екстраполяційного ефекту економічного потрясіння,
викликаного взаємопов’язаністю економічних відносин у межах певного
регіону. Географічною основою процесу регіоналізації є об’єктивно
існуючі вигоди сусідського положення країн – від «економії на відстанях»
до транскордонної взаємодії у контактній зоні двох-трьох і більше країн.
Регіональна суміжність країн визначається порядком сусідства (пряме чи
опосередковане сусідство)
Ефект вигоди економічної взаємодії із сусідніми державами діє
майже для всіх країн, незалежно від їх ваги у світовому господарстві чи
ступеня втягнутості у міжнародний поділ праці. Але регіоналізація
світогосподарського простору відбувається навколо потужних країнінтеграторів, які, по-суті, формують навколо себе регіони-простори, –
однієї (наприклад, США у Північній Америці), кількох – Японії, Китаю,
НІК у Східній і Південно-Східній Азії) чи кількох рівновеликих,
об’єднаних разом з меншими в одну організацію (ЄЕТ/ЄС у Європі).
Наявність міждержавних організаційних інститутів стає каталізатором
інтенсифікації регіональних процесів, оскільки в рамках багатосторонніх
організацій краще проводити роботу, спрямовану на усунення торгових
бар’єрів між її учасниками, створення єдиних умов їх діяльності тощо.
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Асиметрія розвитку світової економіки Асиметрія призводить до
дезорганізації економічних відносин і визначальна роль відводиться
вибору каналів руху ресурсів і контрагентів. Системна асиметрія має два
аспекти: територіальний (на економічно розвинені країни припадає 75%
обсягу операцій) та функціональний. Незалежно від того, як оцінювати
наслідки глобалізації, статистичні дані свідчать про фактичну
концентрацію капіталів в економічно розвинених країнах. Зокрема, на
20% населення світу, яке проживає в економічно розвинених країнах,
припадає 86% світового ВВП, а на найбідніші 20% – тільки 1% ВВП.
Асиметрія вказує на нерівномірність економічного розвитку країн світу, а
досягнення симетричності в умовах глобалізації є неможливим.
Висновки. Розглянуті властивості визначають характер і форми
розвитку світової економіки, які потребують подальшого наукового
вивчення.
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МОДЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Розкрито питання обґрунтування і розробки моделі оперативного контролю на
сільськогосподарських підприємствах, яка враховує організаційну структуру підприємств
галузі та сприяє раціональній організації оперативного контрою, врегулюванню методики
його здійснення; чіткому розподілу повноважень і обов’язків працівників, зайнятих
контролем; швидкій передачі інформації про результати контролю відповідних центрам
реагування та прийняття рішень.
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Melnik K.
MODEL-LINE CONTROL IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
Solved question study and develop a model of operational controlon farms, which takes
into account the organizational structure of the industry and promote the rational organization of
operationalcontrols, the settlement procedures for its implementation, a cleardivision of powers and
duties of workers employed control, rapidcommunication of the results of relevant monitoring
centersresponse and decision making.
Key words: agriculture, operational control, model, organization, methods, agriculture,
information management.

Мельник Е.П.
МОДЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Раскрыты вопросы обоснования и разработки моделиоперативного контроля на
сельскохозяйственных предприятиях, которая учитывает организационную структуру
предприятий отрасли и способствует рациональной организации оперативного контролю,
урегулированию методикиего осуществления; четкому распределению полномочий
иобязанностей работников, занятых контролем; быстройпередачи информации о
результатах контроля соответствующих центрам реагирования и принятия решений.
Ключевые слова: сельское хозяйство, оперативный контроль,модель, организация,
методика, хозяйственная деятельность,информация, управление.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Сільськогосподарська діяльність характеризується низкою специфічних
особливостей, а саме: багаточисленними циклічними процесами
виробництва, довготривалими операціями відновлення, сезонністю;
достроковими обіговими процесами та постійним рухом засобів і
предметів праці, що обумовлює необхідність врахування їх впливу на
впровадження, налаштування і організацію оперативного контролю на
підприємствах галузі. Мета, завдання і специфічні особливості
оперативного контролю як ключової функції оперативного управлінню, в
свою чергу, вимагають врахування при виконанні контрольних завдань
суб’єктами контролю на практиці.
Широта впливу оперативного контролю, великий обсяг роботи, яка
виконується в процесі його здійснення, потребують постійної розробки,
удосконалення й урізноманітнення його організаційного, методичного та
інформаційного забезпечення. Цього можливо досягти шляхом розробки
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моделі оперативного контролю, адекватної умовам і особливостям
діяльності сільськогосподарських підприємств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми організації, методики та техніки здійснення
оперативного контролю розглядалися в багатьох працях вітчизняних і
зарубіжних вчених. Серед них: Ф.Ф. Бутинець, М.Я. Дем’яненко,
В.М.Жук, Г.Г. Кірейцев, В.М. Кужельний, В.О. Ластовецький, В.Г.Лінник,
Ю.Я. Литвин, Л.В. Нападовська, Г.О. Партин, П.Т. Саблук, П.А. Хомин та
інші. Але питання обґрунтування і розробки моделі оперативного
контролю в сільськогосподарських підприємств до сьогодні не розкрите
на належному рівні і потребує термінового вирішення.
Цілі статті. Вважаємо за необхідне розробити науково
обгрунтовану модель оперативного контролю на сільськогосподарських
підприємствах як сукупність чітких рекомендацій щодо його
впровадження і здійснення в практичній роботі господарств галузі.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Побудова моделі
оперативного контролю повинна базуватися на теоретичних основах її
суті та принципах побудови і застосування; мети, завдань і особливостей
оперативного
контролю,
враховувати
організаційно-технологічні
особливості сільськогосподарського виробництва, що впливають на
організацію та методику контрольної роботи. З врахуванням
вищенаведених факторів впливу, автором розроблено модель
оперативного контролю для сільськогосподарських підприємств, з
врахуванням галузевих особливостей та специфіки виробництва
сільськогосподарської продукції, яка адекватна складу і структурі
суб’єктів, об’єктів та методичних прийомів оперативного контролю і
характеризується використанням ключових контрольних показників,
вимірників, норм і нормативів як на рівні підприємства, так і окремого
виробничого підрозділу (рис. 1).
Запропонована
модель
оперативного
контролю
на
сільськогосподарських підприємствах відображає комплексний вплив
суб’єктів контролю на підконтрольні об’єкти шляхом використання
конкретних методичних прийомів і засобів.
Весь контрольний процес поділений на 7 стадій з метою підвищення
ефективності його проведення. Кожна з них виконується визначеною
ланкою суб’єктів оперативного контролю із застосуванням контрольних
дій і заходів, адекватних складеній виробничій ситуації і направлених на
визначення фактичного стану підконтрольних об’єктів; правильності,
коректності і економічної їх використання й збереження; виявлення
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відхилень від запланованих, нормативних чи еталонних показників;
прийняття управлінських рішень і дій щодо їх усунення з метою
виправлення негативних наслідків.
Стадія здійснення оперативного контролю№1
ПОЧАТКОВА

Керуюча група суб’єктів
оперативного контролю

Виконання координаційних заходів по усуненню причин
виникнення порушень та виправлення негативних наслідків

Стадія здійснення оперативного контролю№7
ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ

Визначення об’єкта оперативного контролю

Стадія здійснення оперативного контролю№2
ІНСПЕКЦІЙНА

Контрольний запуск
у виробництво
Спостереження
Контрольні
заміри

Огляд

Взаємна
перевірка
Експеримент
Логічне
дослідження

Стадія здійснення оперативного контролю№3
АНАЛІТИЧНА

Виколнавчо –
управлінська група
суб’єктів оперативного
контролю

Аналіз, співставлення, порівняння фактичних
показників з плановими, нормативними

Стадія здійснення оперативного контролю№4
ОЦІНЮВАЛЬНА

Виконавчо –
технологічна група
суб’єктів оперативного
контролю

Оцінка виявлених відхилень, недоліків, збоїв

Стадія здійснення оперативного контролю№5
ІНФОРМАТИВНА

Повідомлення керівників виробничих
підрозділів та вищого керівництва про
сформовані відхилення та їх можливі наслідки

Технічна ,
спеціалізована і
виконавчо –
управлінська
групи суб’єктів
оперативного
контролю

Технічна,
спеціалізована і
виконавчо –
управлінська групи
суб’єктів оперативного
контролю

Стадія здійснення оперативного контролю№6
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Виконавчо –
управлінська група
суб’єктів оперативного
контролю
(Секретар – диспетчер)

Керуюча група суб’єктів
оперативного контролю

Визначення координаційних заходів по
усуненню причин виникнення порушень та
виправлення негативних наслідків

Рис. 1. Модель оперативного контролю на сільськогосподарських
підприємствах
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На першій (початковій) стадії здійснення оперативного контролю
визначається підконтрольний об’єкт, його складність, територіальне
розміщення, вимоги до використання, зберігання й списання. Перелік
підконтрольних об’єктів може змінюватись і розширюватись відповідно
до складеної виробничої ситуації та потреб оперативного управління на
кожен момент.
Визначення об’єктів оперативного контролю належить до
компетенції керуючої групи (власник, голова, директор, керівник) його
суб’єктів. Конкретний напрямок сільськогосподарської діяльності,
виробничий ресурс чи процес, що підпадає під певну контрольну дію з
метою визначення його фактичного стану, дотримання техніки і
технології зберігання і використання визначається вищим керівництвом
сільськогосподарського підприємства, оскільки передбачено, що
оперативний контроль покликаний в першу чергу забезпечити інтереси
цієї ланки управління.
Наступна стадія здійснення оперативного контролю – інспекційна
передбачає безпосередню реалізацію контрольних дій і заходів над
підконтрольним об’єктом, що був визначений попередньо. Інспекційна
стадія здійснення оперативного контролю виконується технічною і
спеціалізованою групами суб’єктів, залежно від виду перевірки.
Спеціалізована група суб’єктів (ревізійна комісія, інвентаризаційна
комісія, спостережна рада) оперативного контролю на сільськогосподарських підприємствах працює епізодично, виконуючи свої
контрольні функції у конкретні періоди часу. Її робота зосереджена на
проведенні ревізій, планових інвентаризацій всієї господарської
діяльності. Однак в процесі їх здійснення застосовуються прийоми
фактичного контролю до окремих об’єктів оперативного контролю, що
дає можливість зробити висновок про економічну доцільність їх
використання та правильність зберігання. При виконанні контрольної
роботи спеціалізована група суб’єктів оперативного контролю
використовує наступні прийоми: контрольні заміри; логічне дослідження;
спостереження; огляд; інвентаризація.
Технічна група суб’єктів (робітники та низько кваліфікований
персонал) оперативного контролю проводить контрольні заходи і дії над
підконтрольним об’єктом постійно при виконанні своїх щоденних завдань
та обов’язків. Необхідність розширення їх повноважень контрольними
функціями зумовлена тим, що технічні працівники максимально
наближені до підконтрольного об’єкта та мають можливість постійно
відслідковувати зміни у їх фактичному стані чи використанні та своєчасно
реагувати на появу відхилень. Технічна група суб’єктів оперативного
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контролю використовує при виконання свої контрольних функцій
прийоми фактичного контролю, а саме: спостереження, огляди,
самоконтроль. Однак їх професійна необізнаність та вплив низки
суб’єктивних факторів, пов’язаних із можливістю привласнення
загальногосподарського майна або його частини; недобросовісного
виконання посадових обов’язків і завдань часто впливає на викривлення
результатів та висловлення упередженої думки до фактичний стан справ
на підприємстві.
Аналітична стадія здійснення оперативного контролю на
сільськогосподарських підприємствах передбачає проведення аналізу
результатів контролю, отриманих попередньо. Реалізація завдань
оперативного аналізу покладена на виконавчо – управлінську групу
суб’єктів оперативного контролю. При організації відділу внутрішнього
контролю на підприємствах галузі аналітична стадія здійснення
оперативного контролю фактично покладена на контролера – аналітика та
керівника відділу, що сприяє результативному і оперативному розрахунку
відхилень від запланованих, нормативних чи еталонних показників.
Щоденна робота контролера – аналітика, згідно із запропонованою
посадовою інструкцією, зосереджена на проведенні постійного аналізу,
співставлень і порівнянь. При проведенні такої роботи контролер –
аналітик має можливість використовувати власні розробки, проявити
творчий і логічний підходи при виявленні взаємозв’язків і взаємозалежностей між окремими господарськими процесами і явищами, що
сприятиме зростанню ефективності проведення оперативного контролю.
Оцінювальна стадія здійснення оперативного контролю передбачає
формування оцінки виявлених відхилень, недоліків та збоїв у
виробничому процесі, що були виявлені й проаналізовані у попередніх
стадіях. Адекватно оцінити ситуацію, яка складалися, можуть лише
фахівці в даній галузі чи виді діяльності. Тому оцінювальна стадія
оперативного контролю відноситься до компетенції виконавчотехнологічної групи суб’єктів оперативного контролю (керівники та
провідні спеціалісти виробничих підрозділів). Вказана група суб’єктів
найбільш обізнана в технології виробництва сільськогосподарської
продукції, володіє глибокими знаннями про правильність догляду,
вирощення, використання й зберігання біологічних активів, виробничих,
матеріальних та трудових ресурсів. Накопичений досвід дозволяє
виконавчо-технологічній групі суб’єктів оперативного контролю швидко
орієнтуватися у складеній ситуації, зрозуміти та відшукати фактори
впливу на появу проблеми, знайти її оптимальне вирішення і це все
шляхом адекватного оцінювання сформованих відхилень.
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Інформативна стадія здійснення оперативного контролю передбачає
повідомлення керівників виробничих підрозділів і вищого керівництва
про сформовані відхилення в процесі виробництва та їх можливі наслідки.
Інформування керівництва здійснюється шляхом налаштування і
організації постійного двохстороннього руху інформації від місць
виникнення витрат до центрів реагування та прийняття рішень і в
зворотному напрямку з метою коригування складеної ситуації,
виправлення помилок та усунення відхилення.
Кінцева стадія здійснення оперативного контролю – прийняття
рішень полягає у визначенні координаційних заходів по усуненню причин
виникнення порушень і відхилень та виправленні негативних наслідків,
складених ситуацій на сільськогосподарських підприємства. Процес
прийняття обґрунтованих і оперативних управлінських рішень і заходів є
одним із найскладніших етапів здійснення оперативного контролю,
оскільки вимагає від його виконавців максимальної уваги, досвіду,
професійних знань, належної обізнаності у складеній виробничій ситуації,
а головне – уміння швидко оцінити вплив можливих негативних наслідків
на формування результатів господарювання. Однак, незважаючи на свою
значущість, стадія здійснення оперативного контролю – прийняття рішень
є найкоротшою, має реалізовуватись в найоптимальніші проміжки часу з
метою оперативного відновлення нормального операційного режиму і
зменшення впливу сформованих відхилень на результативність
господарського процесу.
З врахуванням необхідності швидкого і ефективного прийняття
управлінських рішень, дана стадія здійснення оперативного контролю
належить до компетенції керуючої групи його суб’єктів. Керівники
сучасних сільськогосподарських підприємств володіють глибокими
знаннями, професійними навичками, мають достатній досвід для
розуміння більшості технологічних процесів виробництва сільськогосподарської продукції; контролю за правильністю, раціональністю
використання виробничих і трудових ресурсів; аналізу причин
виникнення відхилень і порушень в операційному циклі; визначенні
переваг і недоліків (прорахунків) у щоденних планах; а особливо важливо,
що менеджер найвищого рангу наділений майновою часткою у власності
господарства, тому максимально зацікавлений у прийнятті правильних,
раціональних і оперативних управлінських рішень.
Ключовою стадією здійснення оперативного контролю на
сільськогосподарських підприємствах, згідно із запропонованою
моделлю, є виконання рішень. Дана стадія передбачає безпосереднє
виконання прийнятих координаційних дій і заходів щодо усунення
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причин виникнення порушень і відхилень в процесі виробництва та
виправлення негативних наслідків, що впливають на кінцеві результати
господарювання.
Виконання прийнятих управлінських рішень є специфічною і
особливою стадією здійснення оперативного контролю, оскільки саме
вона забезпечує його безперервну і постійну участь в щоденному
управлінні складними сільськогосподарськими процесами. Процедура
виконання управлінських рішень передбачає функціональне з’єднання
початкової стадії здійснення оперативного контролю – визначення об’єкта
контролю з кінцевою – прийняття управлінських рішень, що пояснює
кільцеве системне проектування моделі оперативного контролю на
сільськогосподарських підприємствах.
При виконанні прийнятих управлінських рішень формуються нові
об’єкти оперативного управління і контролю. Наявність високої потреби у
своєчасному та якісному виправленню допущених помилок та зменшення
їх впливу на кінцеві результати господарювання обумовлюють
необхідність у посиленому контролю, нагляді і спостереженні за
виконанням координаційних дій та заходів. Тому на стадії виконання
прийнятих управлінських рішень склад об’єктів оперативного контролю
розширюється і доповнюється діями, заходами, роботами, що проводяться
з метою виправлення негативних ситуацій на виробництві. Такий об’єкт
оперативного контролю вимагає посиленої уваги за проведенням від усіх
суб’єктів контролю, оскільки мінімальні порушення чи відхиленні при
виконанні управлінських рішень можуть призводити до невиправних
наслідків, формуванні непередбачений і надзвичайних втрат, що суттєво
впливає на їх фінансовий стан сільськогосподарських підприємств,
собівартість та якість їх продукції.
Висновки. Отже, на основі детального дослідження практики
організації, методики та інформаційного забезпечення оперативного
контролю в сільському господарстві, з врахуванням галузевих
особливостей впливу на його впровадження і здійснення запропоновано
модель оперативного контролю для сільськогосподарських підприємств.
Науково обґрунтована і розроблена модель оперативного контролю на
сільськогосподарських підприємствах враховує організаційну структуру
підприємств галузі та сприяє раціональній організації оперативного
контрою, врегулюванню методики його здійснення; чіткому розподілу
повноважень і обов’язків працівників, зайнятих контролем; швидкій
передачі інформації про результати контролю відповідних центрам
реагування та прийняття рішень.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Решение проблем
продовольственной безопасности государства и его регионов сегодня во
многом определяется внедрением современных сельскохозяйственных
технологий и инновационных бизнес-моделей, позволяющих обеспечить
конкурентоспособность и устойчивое развитие предприятий всех форм
хозяйствования. В условиях жесткой конкуренции и экспансии
зарубежных поставщиков продовольствия, особенно острой становится
проблема выживания местных производителей, часто не обладающих ни
достаточным потенциалом для развития, ни отработанной моделью
ведения бизнеса.
Мы рассматриваем агрофранчайзинг как эффективную и капиталосберегающую форму развития бизнеса в фрагментированных подотраслях
сельского хозяйства, как форму кооперации мелких сельхозпроизводителей в продвижении их продукции на конкурентный рынок,
как способ использовать потенциал личных подсобных хозяйств и
задействовать эффект масштаба производства при небольших
инвестиционных вложениях. Социальные преимущества модели не менее
важны. Получение опыта предпринимательства, снижение рисков «стартап», доступ к современным агротехнологиям, преодоление скрытой
безработицы и рост уровня благосостояния и качества жизни сельского
населения – вот далеко не полный перечень социальных преимуществ
агрофранчайзинга.
В целом преимущества и целесообразность использования
франчайзинга доказаны международной практикой, особенно в странах с
высокими темпами развития. Россия является одним из лидеров по темпам
развития франчайзинговых сетей, увы, сохраняя общемировую тенденцию
к преобладанию торговых и сервисных франшиз. Производственный
франчайзинг развит плохо, его популярность низка, а преимущества,
обеспечивающие стабильность развития, не вполне осознаются даже
опытными участниками франчайзинговых сетей. Медленное развитие
характерно и для агрофраншиз, которые мы рассматриваем как
разновидность производственных франшиз. Тем не менее, первые
агрофраншизы появились и в России в области пчеловодства, птице- и
кролиководства, выращивания грибов и в цветоводстве. Успешность их
развития во многом связана с государственной поддержкой на
региональном уровне.
Данное исследование посвящено вопросам проектирования
франшизы в сфере кролиководства с формированием бизнес-модели
вертикально-интегрированной кооперации базового хозяйства и мелких
сельхозпроизводителей-франчайзи.
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Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Определимся в понятийном аппарате. Адекватное
определение производственного франчайзинга дано В. Довганем: «это
франчайзинг, при котором пользователь (франчайзи) приобретает право
использовать производственный потенциал, ноу-хау, товарную марку,
рекламу, каналы сбыта правообладателя (франчайзера) при производстве
своей продукции» 1 .
Анализ уже имеющегося опыта развития кролиководческих
франшиз в ряде регионов России показывает, что участники этой бизнесмодели сталкиваются с типовыми для производственного франчайзинга
проблемами экономического, социально-психологического и правового
характера. В 2 особенно подробно проведен анализ правовых проблем,
часть из них решены благодаря внесению изменений в Гражданский
Кодекс РФ. Возможно, именно совершенствование нормативно-правового
регулирования может стать переломным моментом в развитии
производственного франчайзинга и разработке механизмов и условий для
кредитования франчайзи, государственной поддержки социальнозначимых проектов на основе франчайзинга, создании информационной
среды, преодоления недоверия к столь популярной во всем мире модели
бизнеса.
Цель статьи: изучить вопросы разработки франшизы в
агропромышленном секторе, рассмотреть проблемы и перспективы
развития франчайзинга, предложить алгоритм принятия решений при
разработке бизнес-модели.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Обзор опыта
применения агрофраншиз позволяет выделить критические точки
развития модели франчайзинга в сельском хозяйстве. Так, некоторые
предлагаемые на рынке «агрофраншизы» не всегда соответствуют
идеологии франчайзинга и не содержат в себе такого отличительного
признака как передача прав на использование товарного знака и ноу-хау,
что может дискредитировать франчайзинг. Существующее в России
правовое поле, в том числе необходимость регистрации договоров
передачи
права
интеллектуальной
собственности
требуют
дополнительных затрат времени и ресурсов, что понижает
заинтересованность в «приобретении» агрофраншиз. Недостаточная
информированность о франчайзинге как концепции бизнеса порождает
риски предпринимательской недобросовестности в части подмены
форматов развития.
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Важнейшей проблемой является недостаточный уровень
собственных инвестиций на селе, что может быть компенсировано
различными источниками микрофинансирования, в том числе за счет
средств франчайзеров (правообладателей) и различных форм
государственной поддержки.
Агрофранчайзинг для России является достаточно новым явлением
и недостаточно хорошо разработанным форматом. Оценка перспектив
развития
агрофранчайзинга
требует
понимания
преимуществ
франчайзинга в целом и конкретной франшизы в частности для всех
участников. Франчайзер получает возможность расширить бизнес и
продвинуть бренд на новые региональные рынки без прямых затрат на
создание предприятия. Франчайзи пользуется известной маркой, получает
технологию и бизнес-процессы «под ключ», необходимую методическую
и информационную поддержку, благодаря чему обеспечивается
конкурентоспособность предприятия, экономия затрат на рекламу и
продвижение.
Важным моментом является тот факт, что франчайзи при
определенных условиях может стать конкурентом для франчайзера, что
приводит к конфликту интересов. Отправной точкой при проектировании
любой франшизы должен стать анализ конкурентной среды, оценка
фрагментированности отрасли. В агросекторе область применения
франчайзинга ограничена, на наш взгляд, животнотноводством и теми
подотраслями, в которых преобладает мелкотоварное производство. Для
выделения
фрагментированных
подотраслей
мы
предлагаем
воспользоваться
критерием
М.Портера,
который
считает
фрагментированными рынки, где на долю четырех ведущих фирм
приходится менее 40% рынка.
Кролиководство
безусловно
является
фрагментированной
подотраслью, индустриальные технологии развиты не везде, преобладает
мелкотоварное производство, эффект масштаба не является решающим
фактором успешности бизнеса. При небольшой доле рынка и надлежащем
ведении бизнеса можно обеспечить высокую рентабельность на
вложенный капитал. Это еще один аргумент в пользу выбора
кролиководства для отработки схемы кооперации. Решающим фактором
успеха является организационная проработка схемы бизнес – процессов и
возможностей задействования господдержки.
Проводя оценку рынка, важно правильно определить его границы,
масштаб. Именно от этого зависит, будет ли проектируемая франшиза
международной, национальной или границы ее распространения будут
даже при благоприятном развитии сети ограничены регионом.
Немаловажным
фактором
является
специфика
регулирования
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исследуемого рынка со стороны государства. Согласно Доктрины
продовольственной безопасности определены пороговые значения
самообеспечения основными продуктами питания, для мяса и мясных
продуктов установлен уровень в 85%, причем таких показателей
стремятся достичь и в масштабах регионов. В силу этого формируется
явный приоритет для местных производителей и можно ожидать
поддержки развития кролиководческих агрофраншиз в рамках
региональных программ.
Проектирование
агрофраншиз
требует
подготовленности
правообладателей,
самостоятельных
исследований
рынка,
месторасположения потенциальных франчайзи и их количества, изучения
инфраструктуры,
маркетинговых
мероприятий, предварительной
популяризации этой формы сотрудничества и дополнительной работы с
сельскими жителями по формированию предпринимательских навыков.
Франчайзер будет нести ответственность за качество и безопасность
продукта, в связи, с чем должны быть разработаны требования к экологии,
чистоте, гигиене, используемым кормам, препаратам и добавкам и другим
факторам, влияющим на характеристику продукта.
Важное значение для правообладателя, особенно в первый год
функционирования
любого
предприятия
франчайзи
является
осуществление контроля со стороны франчайзера с целью оценки
качества самого проекта и своевременного исправления возможных
ошибок и нарушений, допущенных франчайзи.
Для обеспечения успешности сельских предпринимателей и с
учетом возможной недостаточности знаний потенциальным франчайзи
должна быть оказана помощь в составлении реальных бизнес-планов, а
впоследствии бухгалтерских отчетов, юридическая и кадровая поддержка.
Необходима популяризация модели франчайзинга на селе, привлечение
внимания к преимуществам, предоставляемым франшизой начинающему
предпринимателю. К таковым относятся:
- возможность тиражирования успешных бизнес-проектов и
соответственно экономия времени при открытии предприятия;
- расширение возможностей выбора сектора деятельности;
- экономия затрат на информационные, маркетинговые,
организационные и другие расходы;
- возможность использовать завоевавшую лояльность потребителей
торговую марку;
- поддержка со стороны опытного партнера и дополнительные
возможности повышения квалификации;
- право работать с уже известными поставщиками;
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- участие в корпоративных мероприятиях и приобретение нового
социального статуса.
Серьезным вопросом выбора является концепция собственности
франчайзи: это может быть самостоятельная покупка или выкуп у
франчайзера оборудования, оплата может входить в стоимость франшизы
и тогда собственником останется франчайзер, это может быть оплата с
рассрочкой с последующим переходом собственности франчайзи, это
может быть лизинг и другие приемлемые формы. Как вариант можно
рассматривать ссуду на покупку оборудования и формирование
оборотных средств. От этого зависит привлекательность франшизы,
заинтересованность в ее приобретении, варианты сотрудничества и в
конечном счете решение вопросов занятости и доходности для сельского
предпринимателя. Материалы и руководящие документы должны
позволять без дополнительных затрат создать предприятие франчайзи,
соответствующее требованиям правообладателя.
Важное значение имеют лицензионные платежи, их обоснованность
и приемлемость, расчеты доходности и окупаемости, и если эти расчеты
не будут соответствовать действительности, то в будущем конфликт
может испытывать вся сеть. В агросекторе оправданным является
сочетание паушального (единовременного) платежа и роялти, что
позволяет достичь сбалансированности интересов франчайзеров и
франчайзи в кратко- и долгосрочной перспективе. Возможно
установление лишь паушального платежа с оплатой в рассрочку, что
безусловно снижает риски для франчайзи. Обоснованной и
привлекательной должна быть цена выкупа товаров у франчайзи и
процедура их передачи.
Привлекательность франшизы для сельского жителя во многом
определяется сроками между вложением денежных средств и первым
урожаем или другим продуктом, готовым для выкупа. Как правило, срок
этот больший, чем в любом другом секторе экономики, поэтому особую
актуальность имеет система стимулов для предпринимателя.
Кролиководство в промышленных масштабах по-разному выгодно
в разных регионах. Рентабельность бизнеса, связанного с разведением и
выращиванием кроликов, реализация мяса кролика, напрямую связана с
уровнем спроса на мясо этих животных. Поэтому при построении и
последующем внедрении бизнес-проекта, связанного с кролиководством,
был достаточно глубоко и объективно изучен рынок мяса кроликов,
существующий в нашем регионе. Сделан вывод о ненасыщенности рынка.
В связи с новизной тематики не были в достаточной степени
исследованы программы, в которых предусмотрено софинансирования
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малых предприятий на этапе их становления. Но из текста известных
программ можно сделать предварительный вывод о том, что франчайзинг
рассматривается как перспективное направление и позитивным фактором
является предусмотренное на государственной уровне предоставление
грантов на «покупку» франшизы.
Такая система государственного стимулирования приводит к
заинтересованности в большей степени организатора сети, а не
начинающего предпринимателя, который, как правило, до заключения
договора даже не всегда понимает существа отношений, во-вторых, это
может привести к конфликту между правообладателем и
«приобретателем» франшизы, при этом риск правообладателя в этом
случае минимален.
Для агросектора, где в настоящее время интеллектуальная
составляющая франчайзинга недостаточно воспринимаема и товар
производится самим франчайзи, гранты должны предоставляться на
становление бизнеса в части покрытия эксплуатационных расходов.
Франшиза в этом случае будет лишь дополнительной гарантией
эффективного освоения гранта.
При этом успешность франшизного проекта должна быть оценена
по ряду квалификационных признаков самого правообладателя, таких как,
например, срок присутствия на рынке, количество точек сети, количество
отказов, потенциал роста, простота копирования готовой модели и др. Это
позволит не только уменьшить риски готовящихся к участию в бизнесе
сельских жителей, особенно молодежи, но и продвинуть инновационные
агропроекты, а также повысить уровень обоснованности представления
грантов. Это также будет серьезным шагом к решению вопросов
преддоговорного раскрытия информации, необходимой предпринимателю
для принятия обоснованного решения о «покупке» франшизы. При этом,
если мы хотим развивать агрофранчайзинг и стимулировать его развитие,
на наш взгляд, гранты для сектора агрофраншиз должны быть несколько
больше, чем для открытия единичного предприятия.
Возможны и другие стимулы, например ссуды под будущий урожай
из различных фондов и фондов правообладателя, с учетом окупаемости,
лизинг и др. Можно принять во внимание тройственные союзы, например
некоммерческой организации, франчайзера и франчайзи или
использование схем субсидирования через некоммерческие организации
под определенную группу проектов или создание долевых «деревенских»
банков, что имеет место в международной практике. Но эти вопросы
требуют самостоятельного глубокого и комплексного изучения.
Поддержка государства на уровне краевых властей позволила бы
профинансировать создание племенных хозяйств, убойных и
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комбикормовых цехов. Создание племенных ферм с целью использования
племенного скота для воспроизводства стада позволит улучшить
генетический потенциал сельскохозяйственных животных, что даст
возможность добиться высокого уровня их продуктивности и увеличения
валового производства животноводческой продукции.
Обобщая вышесказанное, предложим следующий алгоритм
принятия решений при проектировании условий франшизы:
- анализ состояния и перспектив развития рынка;
- оценка возможностей получения государственной поддержки;
- выбор концепции собственности и покупка оборудования;
- определение функциональных сфер поддержки со стороны
владельца франшизы и областей контроля деятельности франчайзи
франчайзером;
- выделение областей кооперации франчайзера и франчайзи;
- оценка эффективности кооперации для каждого из участников и
источников синергического эффекта.
Выводы. Придавая большое значение государственной поддержке,
мы исходим из опыта ряда регионов России, где благодаря различным
моделям
частно-государственного
партнерства
кролиководство
развивается быстрыми темпами, а руководство муниципальных
образований выполняет роль «развивателя территорий». В силу природноклиматических различий проектируемая агрофраншиза, как способ
передачи технологии, должна иметь региональный, а не межрегиональный
или национальный масштаб.
Концепция собственности находится в стадии разработки,
формируется модель социологических исследований потенциальных
франчайзи, позволяющих оценить степень их готовности к работе по
франшизе. Определены области кооперации участников сети, в том числе
предполагается централизованная поставка молодняка, оборудования и
кормов, вакцинация, обучение; помощь в получении субсидий, кредитов,
господдержки; организация переработки. Предлагаемая схема бизнеспроцессов позволяет задействовать потенциал ЛПХ, обеспечивая полную
или частичную занятость, повысить качество рациона сельчан, развивать
навыки
ведения
бизнеса
и
агрокультуру,
вовлекать
в
предпринимательскую деятельность широкие слои населения.
Франчайзинг обретает все большую популярность в России. Это
действительно очень быстро растущее и крайне важное направление
развития бизнеса. Использование агрофранчайзинга в российской
практике повлияет на изменение структуры сельского населения в части
занятости и доходности, а соответственно явится дополнительным
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Мельнікова Є.В., Ханагян Л.М.
ПРО ПОКАЗНИКИ СТІЙКОСТІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ
Стаття присвячена оцінці стійкості бізнес-моделі організації. Запропоновано
показники і методику проведення аналізу стійкості бізнес-моделі. Визначено стратегічні
фактори стійкості бізнес-моделі.
Ключові слова: бізнес-модель, аналіз, показники, стійкість.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Глобализация мировой
экономики, открытость рынков для внешних товаропроизводителей – все
это резко обострило конкуренцию среди производителей с одной стороны,
и ускорило динамику изменения потребительских предпочтений, с
другой.
Объективно
усугубилась
рыночная
неопределенность
окружающей среды, возросло ее влияние на развитие бизнес-процессов,
сократились сроки более или менее надежных стратегических планов.
Современная практика управления фирмами диктует смену приоритетов в
выборе критерия развития: не стремление к максимальной прибыли, а
обеспечение стабильной прибыльности, т.е. устойчивости к
непредсказуемым рыночным флуктуациям.
В современную информационную эпоху обстановка внутри и вне
компании меняется крайне быстро, требуя от нее постоянного
совершенствования и изменения – отслеживания тенденций развития
рынка, деятельности конкурентов, оперативной разработки и
предложения новых услуг, освоения новых рынков, изменения систем
управления, изменения организационной структуры, кадровой политики,
методов работы с клиентами.
Современные компании перестали представлять из себя
статические, сложившиеся, раз и навсегда выстроенные структуры - на
смену такого подхода к управлению приходит стратегия управляемых
изменений. Внутри современной компании идет постоянный процесс
совершенствования методов работы и управления, но этот процесс не
должен мешать эффективной текущей работе компании. Для реализации
такого подхода и необходимо построение бизнес-модели фирмы.
Бизнес-модель является достаточно новым понятием, появившимся
в 90–х гг. двадцатого века. Как отмечено в 5 , «отсутствие единого
взгляда на понимание бизнес-модели, неразработанность концептуальных
и методологических подходов к разработке и анализу бизнес-модели
существенно затрудняют ее использование в теоретических и
эмпирических исследованиях». Если исходить из определения
Гарвардской школы бизнеса: «бизнес-модель – это совокупность
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определяющих бизнес-решений, а также уступок и компромиссов,
задействованных компанией для извлечения прибыли» 6 , то можно
сделать вывод, что универсальной бизнес-модели не существует, но
можно говорить о бизнес-моделях, типичных для конкретной отрасли.
Анализ последних исследований, в которых начато решение
проблемы. Анализ направлений исследования бизнес-моделей,
выполненный в 5 и собственные изыскания авторов позволяют провести
дифференциацию методологических подходов к изучению бизнес-модели
на описательный подход с выделением особенностей данного бизнеса;
системный с выделением обязательных элементов и связей между ними;
конкурентный (стратегический) подход, основанный на выявлении
устойчивых конкурентных преимуществ. На наш взгляд, дальнейшее
развитие теории вопроса должно идти по пути интеграции подходов.
Цель статьи: оценить устойчивость бизнес-модели организации;
предложить показатели и методику проведения анализа устойчивости
бизнес-модели; определить стратегические факторы устойчивости бизнесмодели.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Мы исходим из
понимания бизнес-модели как совокупности способов ведения бизнеса в
компании (ее структуруы, продукции, способов доставки и обслуживания
товаров, повышения рыночной стоимости), правил ведения этого бизнеса,
лежащих в основе стратегии компании, а также критериев оценки деловых
показателей. Наличие критериальной базы позволяет реализовать как
дескриптивную, так и конструктивную задачи управления бизнесмоделью. Появляется возможность описать предприятие с помощью
универсального множества управленческих регистров (цели, стратегии,
продукты, функции, организационные звенья и пр.). Управленческие
регистры по своей структуре представляют собой иерархические
классификаторы. Объединяя классификаторы в функциональные группы,
получим совокупность информационных моделей компании.
Модель целеполагания отражает миссию бизнеса, цели и стратегии,
основные конкурентные преимущества. Организационно-функциональная
модель фиксирует распределение полномочий и ответственности в
организации.
Функционально-технологическая
модель
отражает
механизмы деятельности. Процессно-ролевая модель отвечает на вопрос
«кто – что – как – кому». Количественная модель позволяет рассчитывать
объем необходимых ресурсов. Модель структуры данных описывает
регламенты самой компании и объекты внешнего окружения. Указанная
совокупность информационных моделей представляет собой бизнес387

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

модель компании. Она обеспечивает необходимую полноту и точность
описания, придавая необходимую прозрачность бизнесу. С ее помощью
формируются все необходимые управленческие регламенты.
Одной из основных целей бизнес-моделирования является решение
насущной для российских компаний задачи анализа и совершенствования
организации деятельности. Если возникает необходимость провести более
глубокий анализ деятельности организации, то целесообразно обратиться
к модели бизнес-процессов. Анализ бизнес-процессов проводится с целью
выявления противоречий между выполняемыми задачами и механизмами
управления, обеспечивающими их решение.
В условиях, когда функционирование предприятия представляет
собой стохастический целенаправленный процесс, в ходе которого оно
переходит из одного состояния в другое, бизнес-модель позволяет
исследовать влияние внешних и внутренних событий на параметры
бизнес-процессов и корректно регулировать эти параметры для
достижения требуемой эффективности функционирования всей системы.
Особую значимость в условиях часто и резко меняющейся рыночной
конъюнктуры и жесткой конкурентной борьбы приобретают быстрота и
адекватность реакции всех систем организации, точность и эффективность
операций экономических субъектов. Именно реактивные свойства модели
позволяют обеспечить ее устойчивость, то есть ее способность гибко
реагировать на изменения внешней среды, сохраняя экономические и
иные характеристики в заданном диапазоне.
Наладив управление бизнес-моделью, руководство компании
сможет эффективно вносить изменения в свою политику и
контролировать получаемые результаты, без чего просто невозможно
обеспечить успешное развитие бизнеса. Устойчивость и успех зависят не
только и не столько от великих идей и чутья лидера, сколько от умения
создать и непрерывно совершенствовать бизнес-модель.
Бизнес-модель позволяет создать четкую и целостную картину
бизнеса, провести ее системный анализ и диагностику, установить
критерии для оценки тех или иных стратегических и тактических решений
менеджеров компании. Она позволяет выявить необходимость внесения
изменений в условиях динамичных изменений внешней среды.
Должна измениться и методика проведения анализа. Если
статический подход к оценке устойчивости предполагал акцент на
структурной, технологической и финансовой составляющих модели, то
динамический подход требует внимания к целеполаганию, процессам и
функциям.
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Исходя из этого и должны быть рассмотрены понятие и
классификация видов устойчивости. В [2, с. 24] выделяются и подробно
рассматриваются следующие виды устойчивости: финансовая,
технологическая и организационная. Методами системного анализа автор
прослеживает влияние финансовых, инновационных и организационных
процессов на показатели устойчивости предприятия, рассматривает
влияние структуры предприятия и его системы управления, а также
масштаба предприятия и организационной культуры на разных этапах
жизни предприятия и их способность поддерживать изменения стратегии,
направляемые целями организации и внешней средой.
Существует и более простое деление устойчивости на текущую и
стратегическую. В контексте настоящего исследования последняя
представляет наибольший интерес. Если под устойчивостью бизнесмодели понимать ее способность сохранять функционирование и развитие
как в нормальных условиях, так и при наличии возмущений,
воздействующих на нее со стороны внешней и внутренней среды, то
управление стратегической устойчивостью предпринимательской
структуры будет выражаться в управлении ее долгосрочной
конкурентоспособностью [2, с. 3].
Изучение эволюции теории предпринимательства и управления
конкурентоспособностью позволяет констатировать, что до сих пор
базовой методологией исследования является ресурсно-технологический
подход, в соответствии с которым устойчивость предприятия
обеспечивается оперативным и стратегическим потенциалом его
ресурсной базы и наличием эффективной системы управления им.
Долгое время ресурсная устойчивость фирмы рассматривалась, в
основном, с позиций ее финансовой устойчивости. Наравне с финансовой
устойчивостью основными элементами ресурсной устойчивости фирмы
считались контроль за источниками сырья, трудовыми ресурсами,
обладание современными технологиями и оборудованием, инновации.
Устойчивость бизнес – модели традиционно оценивалась по ряду
показателей, характерных для определенной области деятельности. Так,
финансовую деятельность предприятия можно оценить, проведя анализ
финансового состояния, рассчитав основные показатели финансовой
устойчивости. Маркетинговую деятельность можно оценить, рассчитав
такой показатель, как доля рынка, при этом если данный показатель
остается неизменным или увеличивается, то это будет говорить о
правильном выборе маркетинговых инструментов, о соответствии
качества и цены выпускаемой продукции (оказываемых услуг) внешним
условиям; производственную деятельность предприятия можно оценить
по производительности труда.
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В теории предпринимательства в качестве стратегических
характеристик устойчивости рассматривались такие как: наличие
стратегии развития, институциональная устойчивость фирмы и рынка, а с
переходом к экономике знаний – интеллектуальный, технологический,
репутационный и организационный капиталы. В начале 90–х гг. были
обозначены новые приоритеты общенаучной концепции устойчивого
развития – социальная и экологическая ответственность субъектов
мирового хозяйства. С этого момента в науке будущее систем управления
устойчивостью закрепилось за комплексными адаптивными системами,
которые непрерывно развиваются и адаптируются.
В этой связи становятся важными задачи определения
стратегических факторов устойчивости бизнес-модели и обеспечения
устойчивого развития бизнеса. Наряду с целевыми установками, миссией
и стратегией, базисом динамической устойчивости должны стать факторы
устойчивости внешней среды, спроса, внутренних бизнес-процессов,
факторы финансовой устойчивости и факторы развития компетенций
фирмы [5, с. 10]. Автором предложено классифицировать стратегические
факторы обеспечения устойчивости на эндогенные и экзогенные,
контролируемые и неконтролируемые, устойчивые в краткосрочном и
долгосрочном периодах. В силу сложности и многоаспектности понятия
«устойчивость», критериями (индикаторами) устойчивости могут
выступать различные показатели в зависимости от целей и условий
функционирования субъекта управления.
Организация, ориентированная на устойчивое развитие, должна
иметь следующие целевые установки:
- повышение рыночной стоимости компании для обеспечения
интересов акционеров;
- обеспечение удовлетворения потребностей своих потребителей с
учетом складывающейся рыночной конъюнктуры;
- выбор эффективных управленческих решений по оптимизации
затрат с учетом факторов риска;
- обеспечение безопасности и надежности поставок ресурсов и
производства социально безопасных и экологически чистых продуктов и
услуг;
- соблюдение нормативов выбросов и снижение ущерба,
наносимого окружающей среде от деятельности фирмы и использования
ее продукции;
- социализация деятельности фирмы и труда ее сотрудников за счет
развития системы стимулирования, социальной политики и современных
методов управления персоналом;
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- продвижение корпоративного бренда и формирование его
позитивного имиджа и репутации в обществе.
Такой подход позволил сформулировать требования к
формированию
системы
характеристик
оценки
динамической
устойчивости предпринимательской структуры. Система индикаторов
устойчивости должна включать:
1. Показатели, характеризующие динамику внешней и внутренней
среды, рассчитанные как динамические, то есть в виде показателей
прироста/падения их фактических значений.
2. Показатели, характеризующие пределы допустимых колебаний,
уровень которых позволит определять степень устойчивости или уровень
запаса устойчивости (низкий, нормальный, высокий). Для этого следует
рассчитывать коэффициент вариации каждого показателя в конце года,
используя его помесячные или поквартальные значения для определения
уровня запаса устойчивости. По каждому индикатору устойчивости
рассчитываются четыре значения: прирост по плану; прирост по факту;
вариация по факту; уровень запаса устойчивости.
3. Относительные показатели, отражающие долгосрочный
(стратегический) аспект устойчивости.
Рассмотренные
выше
теоретические
подходы
были
трансформированы в методику анализа устойчивости бизнес-модели.
Зачастую устойчивость бизнес – модели оценивают по ряду показателей,
характерных для определенной области деятельности. Не опровергая
значимости анализа ликвидности и принятия финансовых решений, мы
подчеркиваем, что устойчивость имеет не только финансовый, но и
кадровый, организационный, стратегический аспекты. Именно в них
заложена возможность выхода из крайне неравновесного состояния. В
качестве методики анализа устойчивости бизнес-модели можно
предложить оценить ее по следующим направлениям: финансовая
устойчивость;
конкурентная
устойчивость;
устойчивость
организационной структуры.
В исследование устойчивости должны быть включены все
составляющие бизнес-модели. Алгоритм анализа может быть следующим:
1. Диагностика текущей устойчивости на основе финансовоэкономических показателей.
2. Формулирование целей и задач компании.
3. Анализ внешней и внутренней среды для уточнения
стратегических
факторов
устойчивости
бизнес-модели
и
конкурентоспособности.
4. Классификация факторов по уровню запаса устойчивости; на
контролируемые, неконтролируемые.
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5. Разработка и оценка индикаторов динамической устойчивости.
6. Разработка стратегий устойчивого развития и мероприятий по их
реализации.
Важнейшим
фактором
конкурентоспособности
является
устойчивость спроса на продукцию предприятия, то есть сохранение его
уровня в пределах текущего норматива потребления на одного реального
потребителя при сохранении числа постоянных потребителей, несмотря
на колебания рыночной конъюнктуры и маркетинговые усилия продавцов
аналогичных товаров.
Следует выделять текущую и долгосрочную устойчивость спроса
на продукцию компании. Текущая устойчивость формируется под
воздействием ситуационных факторов и связана с текущей конъюнктурой
рынка и другими факторами, влияющими на рынок в конкретный момент
времени.
Долгосрочная устойчивость спроса связана с наличием рынка
лояльных покупателей и потенциальных потребителей продукции
компании, который компания формирует средствами активной
маркетинговой политики и маркетинговых коммуникаций, направленных
на распространение знаний о продуктах и услугах, их качестве, а также о
деятельности компании в целом [4, с. 529].
Набор индикаторов динамической устойчивости предлагается
разрабатывать индивидуально для каждого предприятия с учетом его
целей и стратегии, отражающей приоритеты устойчивого развития. За
каждым индикатором в модели должен быть закреплен «хозяин».
Таким образом, осуществляя мониторинг среды и фиксируя
существенные для компании изменения, необходимо вносить
соответствующие взаимосвязанные изменения и в бизнес-модель.
Например, под действием изменения потребительского спроса
потребуется вывести на рынок новую модификацию продукта
(корректируется модель целеполагания). Для ее воспроизводства будут
необходимы новые бизнес-функции и соответственно новые функции
управления процессом воспроизводства, которые надо дополнительно
закрепить
за
организационными
звеньями
(корректируется
организационно-функциональная модель). Это потребует организации
новых
бизнес-процессов
(корректируются
функциональнотехнологическая и процессно-ролевая модели). Реализация новых бизнеспроцессов потребует новых затрат ресурсов и может принести
определенные доходы от реализации новой модификации продукта
(корректируется количественная модель). Потребуются новые отчеты и
регламенты для управления новыми бизнес-процессами (корректируется
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модель структуры данных). Все указанные изменения взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Их реализация позволяет осуществить быструю
реакцию компании на изменение внешней среды, оптимально настроив
структуру компании для достижения новых целей.
Скорость такой реакции является решающим конкурентным
преимуществом компании, поэтому, как правило, бизнес-модель
реализуется в электронном виде с использованием программных
продуктов специального класса.
Менеджмент организации может осуществляться и в качестве
инструмента управления организационным развитием. В этом случае в
бизнес-модель вносятся упреждающие корректировки не под действием
уже свершившихся изменений на рынке, а на основании стратегического
прогноза таких изменений. Это обеспечивает чрезвычайно высокую
конкурентоспособность саморазвивающейся компании.
Выводы. Бизнес-модель компании является не только основой
управления организацией. Высокая прозрачность бизнеса, простота и
доступность системного описания позволяет разработать исходное
техническое задание на настройку системы управления ресурсами. Более
того, по мере накопления изменений в бизнес-модели, можно
осуществлять разработку новых требований по совершенствованию
(подстройке) системы управления ресурсами. Это позволяет всегда
обеспечивать необходимые ресурсы, требуемого качества, в необходимом
количестве, в нужном месте, в заданное время, за приемлемую цену.
Последнее
самым
серьезным
образом
способно
снизить
производственные издержки, обеспечив, таким образом, повышение
конкурентоспособности.
Менеджеры при такой системе комплексного управления всегда
будут получать из бизнес-модели необходимые распорядительные
документы (должностные инструкции, Положения и другие
управленческие регламенты). Кроме того, из системы управления
ресурсами они получат необходимые оперативные и стратегические
отчеты о наличии и движении ресурсов в компании. Важнейшим
практическим результатом оценки устойчивости бизнес-модели может
стать решение о возможности ее тиражирования.
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Ключові слова: скотарство, галузь, проблеми розвитку.

Mukutiyk V, Volkova I.
IDENTIFICATION OF MODERN PROBLEMS
OF HUMAN HUSBANDRY
The modern problems of development of industry of the cattle breeding are identified. It is
suggested to classify these problems on technological, market, financial and economic, problems of
government control of industry.
Key words: cattle breeding, industry, problems of development.

Микитюк В.М., Волкова И.М.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ СКОТОВОДСТВА
Идентифицированы современные проблемы развития отрасли скотоводства.
Предложено классифицировать данные проблемы на технологические, рыночные,
финансово-экономические, проблемы государственного регулирования отрасли.
Микитюк В.М., Волкова І.М.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Галузь
скотарства в України нині переживає радикальні структурні зміни, які в
майбутньому позитивно впливатимуть на економічні показники її
розвитку, ринки м’ясо-молочної продукції, а також сільські території.
Зростання попиту на світовому продовольчому ринку, підвищення цін на
продукти харчування, розвиток біо- та інформаційних технологій
створюють об’єктивні передумови підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної продукції галузі скотарства не лише на внутрішньому, а й на
світовому ринках. Відтак, необхідність ідентифікації проблем галузі
актуалізується наразі з огляду на необхідність подолання кризових явищ,
що супроводжують сучасний етап розвитку скотарства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Теоретико-методологічні проблеми розвитку тваринництва й, в
т. ч. галузі скотарства, розглядаються у працях П.С.Березівського,
С.В.Васильчака, Ю.Е.Губені, Ю.Я.Лузана, П.Т.Саблука. Водночас
недостатньо дослідженим залишається обґрунтування основних груп
проблем, що супроводжують сучасний етап розвитку галузі скотарства.
Цілі статті. Метою написання статті є ідентифікація сучасних
проблем розвитку галузі скотарства. Теоретичною і методологічною
основою даного дослідження є системний підхід до вивчення економічних
явищ, теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Скотарство є
провідною галуззю тваринництва з огляду на те, що вона забезпечує
виробництво 99% молока і близько 50% м’яса – головних продуктів
харчування тваринницького походження населення. Відтак питання
зростання обсягів виробництва якісної продукції скотарства щороку
набуває все більшої актуальності.
З огляду на важливість виявлення сучасних проблем
функціонування підприємств галузі скотарства з метою подальшої
розробки та обґрунтування пропозицій щодо їх розв’язання розглянемо
зазначені проблеми.
Особливо гостро нині постають технологічні проблеми галузі
скотарства, з-поміж яких особливо значущими є умови утримання худоби,
забезпеченість підприємств кормами, організація племінної роботи,
проведення ветеринарних заходів, а також здійснення оцінювання якості
м’ясо-молочної сировини (табл. 1).
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Таблиця 1
Класифікація технологічних проблем галузі скотарства
1
Умови
утримання
худоби

2
1. Невідповідність тваринницьких приміщень зоотехнічним та
санітарно-гігієнічним нормам
2. Застосування переважно прив’язного способу утримання
худоби

Ступінь
1. Високі витрати кормових одиниць на виробництво 1 кг молока
забезпеченості
2. Недотримання кормових раціонів, в т. ч. їх збалансованості за
підприємств
перетравним протеїном
кормами
1. Низька питома вага спеціалізованих підприємств, що
Організація
здійснюють племінну роботу
племінної
2. Недотримання науково обґрунтованого породного складу стада
роботи
ВРХ
1. Неповнота та несвоєчасність проведення профілактичних,
Проведення
протиепідемічних та лікувальних заходів
ветеринарних
2. Недоступність ветеринарних послуг значній частині
заходів
сільгосптоваровиробників
1. Відсутність чіткої системи контролю за стадіями виробного
Оцінка якості
циклу на підприємствах
м’ясо-молочної
2. Неможливість сертифікації виробництва згідно стандартів
сировини
якості

Низький рівень техніко-технологічного забезпечення морально
застарілі засоби виробництва на фермах, що обумовлює високу
енергоємність виробництва одиниці продукції молочного скотарства та її
собівартість. Оскільки в структурі собівартості м’яса комбікорми та
витрати на енергоносії становлять 70–80%, стрімко зростає собівартість
продукції [1, с. 139].
Основним стратегічним питанням розвитку галузі в перспективі
залишається неухильне підвищення продуктивності молочного стада.
Молочна продуктивність корів залежить від таких складових, як
спадковість і навколишнє природне середовище.
Низька молочна продуктивність корів обумовлена передусім
хворобами, яловістю корів, недоліками в організації виробництва та
селекційно-племінній справі, недостатнім рівнем годівлі, в результаті чого
корми використовуються головним чином на підтримку життєдіяльності
поголів’я, а не на формування молока. Рівень годівлі корів постійно
погіршується. Для отримання надоїв на рівні генетичного потенціалу корів
необхідно згодовувати не менше 35–40 ц к.од. на одну умовну голову
великої рогатої худоби. Ринкові умови як сукупність чинників
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макросередовища функціонування сільськогосподарських товаровиробників створює низку проблем функціонування галузі скотарства
(табл. 2). Зміна структури внутрішнього ринку м’яса призводить до
щорічного скорочення обсягів виробництва яловичини і телятини.
Таблиця 2
Ринкові проблеми розвитку галузі скотарства
1. Нерівномірність забезпечення переробних підприємств
сировиною
2. Значна питома вага імпортованих молочних продуктів в
структурі споживання населенням України
3. Зростання обсягів імпортованої молочної продукції
1. Низка питома вага великих скотарських господарств
Ринкова
2. Виробництво м’ясо-молочної сировини переважно ОСГ
трансформація
3. Незначна кількість господарств, що здійснюють первинну
галузі
обробку сировини
Попит та
1. Невідповідність рівня споживання м’ясо-молочної продукції
споживання
науково обґрунтованим нормам
м’ясо-молочної 2. Зростання попиту на м’ясну продукцію інших галузей,
продукції
зокрема, птахівництва
Конкуренто1. Невисока якість сировини
спроможність
2. Відсутність у переважної більшості сільськогосподарських
м’ясо-молочної підприємств налагодженої збутової мережі
продукції
3. Відсутність гнучкої цінової політики
Рівень
продовольчої
безпеки

Основними передумовами збільшення обсягів виробництва м’яса
птиці є незначна тривалість операційного циклу і висока швидкість обігу
капіталу, порівняно висока рентабельність, а також витрати комбікормів
на одиницю продукції, зокрема, для розведення корів необхідно близько 8
кг комбікорму на кожен кілограм м’яса, тоді як для отримання одного
кілограму курятини – всього лише 2 кг [1, с. 140].
Поряд із зазначеними чинниками необхідно виділити і сприятливу
кон’юнктуру внутрішнього ринку, що проявляється у щорічному
зростанні попиту на м’ясо птиці з огляду на його невисоку порівно із
яловичиною і свининою реалізаційною ціною. До фінансово-економічних
проблем галузі скотарства відносяться економічна ефективність
господарювання підприємств, можливість здійснення ними розширеного
відтворення, а також ефективність мотивації праці на підприємстві (табл.
3).
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Таблиця 3
Основні фінансово-економічні проблеми галузі скотарства
1
Економічна
ефективність
господарювання
підприємств галузі
Можливість
здійснення
розширеного
відтворення
Ефективність
мотивації праці на
підприємствах

2
1. Скорочення обсягів виробництва м’ясо-молочної сировини
2. Невисокий рівень рентабельності виробництва та
реалізації продукції
3. Висока питома вага збиткових підприємств
1. Низький рівень активів, сформованих за рахунок
позичених коштів
2. Обмеженість і недостатність власних джерел формування
оборотних засобів
3. Недоступність банківського кредитування
1. Висока питома вага натуральної форми оплати праці
2. Значні суми заборгованостей щодо оплати праці
3. Факти розкрадання продукції

За сучасних умов ринок не може ефективно функціонувати як
виключно саморегулююча система. Важливим є застосування механізмів
держаного регулювання діяльності суб’єктів галузі скотарства,
адекватним принципам ринкової економіки. З огляду на це, актуального
значення набувають проблеми, безпосередньо пов’язані з державним
регулювання функціонування галузі скотарства (табл. 4). Вагомий вплив
на поглиблення кризових явищ у галузі скотарства справляє відсутність
вигідної для товаровиробника кредитної політики, спрямованої на
оновлення основних засобів виробництва [2, с. 14].
Таблиця 4
Проблеми державного регулювання галузі
1. Недосконала система державного відшкодування ПДВ від
реалізації м’ясо-молочної продукції
2. Відсутність обґрунтованої системи фінансування
Фінансові методи
сільськогосподарських товаровиробників щодо розширення
регулювання
чисельності стада власної ВРХ
3. Низька питома вага державних субсидій щодо сплати
процентів за банківські кредити
1. Низка активність розробки та запровадження регіональних
програм розвитку підприємств галузі скотарства
Адміністративні
2. Непослідовна політика у сфері стандартизації та
методи
сертифікації м’ясо-молочної продукції
регулювання
3. Невідповідність діючої системи штрафів рівню порушень
та зловживань
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Недосконалий механізм оподаткування, зокрема повернення ПДВ, є
характерною для сучасного етапу проблемою розвитку галузі скотарства.
Після того, як м’ясо та молокопереробні підприємства, які раніше
залишали ПДВ та спрямовували дані кошти на підвищення закупівельних
цін, почали передавати зазначені суми до державного бюджету, дотації
виробникам м’яса та молока припинили надавати.
Висновки. Отже, сучасний стан функціонування галузі скотарства
характеризується низкою проблем. Найбільш гостро постають такі
негативні тенденції, як зміна традиційної структури ринку м’яса в Україні,
зокрема зменшення обсягів виробництва яловичини; зростання
доступності за ціною для споживачів м’яса птиці та зменшення –
яловичини і телятини; щорічне зменшення обсягів споживання м’яса ВРХ.
1. Гордєєва І.В. Україна в СОТ – наслідки для ринку м’яса / І.В.Гордєєва // Вісник СНАУ. –
2011. – №6/1 (48). – С. 139–142.
2. Саблук П.Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні /
П.Т.Саблук, Ю.А.Лузан // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 3–16.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК
ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
В 2011 році в юридичну силу вступив Податковий кодекс України. Внаслідок нових
змін у податковому законодавстві в статті висвітлюється актуальне питання щодо
відмінностей бухгалтерського та податкового обліків податку на прибуток. За допомогою
прикладів описано особливості відображення податку на прибуток в бухгалтерському
обліку, якщо сума прибутку, розрахована за правилами податкового кодексу, відрізняється
від суми, розрахованої за правилами бухгалтерського обліку.
Ключові слова: бухгалтерський облік, прибуток, податок на прибуток.

Milevska O., Pihotina A.
ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING
FOR INCOME TAXES
The Tax code of Ukraine entered validity in 2011. Due to new changes in tax law the
article topical reveals issue of distinction of accounting and tax accounting of a profit tax. Through
Мілевська О.М., Піхотіна А.О.
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examples this article describes the display of a profit tax in accounting if the sum of profit
calculated by rules of tax accounting, differs from the sum of the profit calculated by rules of
accounting.
Key words: accounting, income tax expense.

Милевская О.М., Пихотина А.О.
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
В 2011 году вступил в юридическую силу Налоговый кодекс Украины. Вследствие
новых изменений в налоговом законодательстве в статье раскрывается актуальный вопрос
различия бухгалтерского и налогового учета налога на прибыль. С помощью примеров
описываются особенности отображения налога на прибыль в бухгалтерском учете, если
сумма прибыли, рассчитанная по правилам налогового учета, отличается от суммы
прибыли, рассчитанной по правилам бухгалтерского учета.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, прибыль, налог на прибыль.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Основним
джерелом коштів для будь-якого підприємства є прибуток. В системі
бухгалтерського та податкового обліку існують різні методи його
обчислення, що безпосередньо впливає на визначення суми податку на
прибуток.
Дані податкового обліку через реалізацію фіскальних цілей
контролюючих органів підлягають суцільній перевірці. Складна
законодавча база зумовлює допущення на практиці великої кількості
помилок і, відповідно, застосування штрафних санкцій.
Бухгалтерський облік залишається більш варіативним при виборі
форм його ведення. При обчисленні суми бухгалтерського прибутку
формується реальна картина фінансового стану підприємства. На відміну
від цього, при визначенні прибутку за методикою податкового
законодавства платник отримує вірогідну інформацію про результати
господарської діяльності в частині доходів, витрат, результатів. Головним
наслідком застосування різних методик є виникнення податкових різниць
у визначених сумах прибутку. З 01.01.2011 р. набрав чинності Податковий
кодекс України (далі – ПКУ), що вніс певні корективи в податковий облік
щодо податку на прибуток. Тому актуальним на сьогодні є дослідження
головних відмінностей розрахунку податку на прибуток за методикою
податкового та бухгалтерського обліку з урахуванням нових положень
ПКУ.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми обліку податку на прибуток за правилами
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бухгалтерсього та податкового обліку висвітлено у працях вітчизняних
вчених: М. Дем’яненка, О. Кирилюк, Л. Стаднік, О. Кисельової,
Л. Ловінської, О. Білоусової, В. Моссаковського, М. Огійчука, П. Саблука,
П. Хомина та інших. Так, наприклад, О. Кисельова зазначає, що
«…ускладнена система податкового обліку об’єкта оподаткування з
податку на прибуток приводить також до зниження оперативного
контролю та зростання податкових зловживань, погіршення платіжної
дисципліни, що врешті-решт негативно позначається на сплаті бюджетних
надходжень, потребує значних коштів на адміністрування податку» [1].
Професор М.Дем’яненко зазначає, що економічна діяльність податкового
обліку полягає в тому, щоб ті витрати, які вважаються недоцільними не
призводили до зменшення оподатковуваного доходу. В практичному
плані це означає, що держава не хоче втрачати свою (задекларовану)
частку в доходах підприємства внаслідок суб’єктивних (непродуктивних)
дій юридичної особи як суб’єкта оподаткування. Саме цю вимогу держави
забезпечує (чи має забезпечувати) податковий облік [2]. Б.Валуєв
наголошує, що взагалі немає необхідності у створенні відокремленого
податкового обліку, оскільки так чи інакше бухгалтерські регістри містять
необхідну для складання податкових декларацій інформацію, потрібно
лише розробити алгоритм її використання [3].
Цілі статті. Метою написання статті є дослідження проблеми
взаємозв’язку системи бухгалтерського та податкового обліку при
розрахунку податку на прибуток.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Становлення
власної податкової системи України почалося з прийняттям Закону
України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991 р. Дані табл. 1
розкривають зміни, що відбувалися відповідно до об’єкта оподаткування
та ставки на прибуток.
Таблиця 1
Історичні етапи з оподаткування прибутку підприємств в Україні
Період
1
1991 р.

1992 р.

Нормативний документ
Об’єкт оподаткування
2
3
Закон Української РСР «Про
систему оподаткування» від Прибуток
25.06.1991 р.
Закон України «Про
оподаткування доходів
Валовий дохід
підприємств та організацій»
від 21.02.1992 р.
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Cтавка
4
35%

18%
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Продовж. табл. 1
1

2
Декрет КМУ «Про податок
1993 р.
на прибуток підприємств та
(I квартал)
організацій» від 26.12.1992 р.
Закон України «Про
1993 р. оподаткування доходів
(II квартал) підприємств та організацій»
від 21.02.1992 р.
Закон України «Про
оподаткування прибутку
1995 р.
підприємств» від 28.12.1994
р. № 334/94-ВР
Закон України «Про
оподаткування прибутку
1997 р.
підприємств» від 22.05.1997
р. № 283/97-ВР
Закон України «Про
внесення змін до Закону
2004 р. України «Про оподаткування
прибутку»» від 24.12. 2002 р.
№ 349-IV
З
ПКУ від 02.12.2010р.
01.04.2011 № 2755-VI

3

4

Прибуток

30%

Валовий дохід

30%

Прибуток = виручка від
реалізації – собівартість

30%

Прибуток = валовий дохід
– валові витрати –
амортизація

30%

Прибуток = валовий дохід
– валові витрати –
амортизація

25%

Прибуток = доходи
звітного періоду –
собівартість – інші витрати
звітного податкового
періоду

23%

02.12.2010 р. в Україні прийнято ПКУ, який передбачає поступовий
перехід до застосування нових ставок податку на прибуток: з 01.04.2011 р.
– 31.12.2011р. буде діяти ставка 23%; з 01.01.2012 р. – 31.12.2012 р. – 21%;
з 01.01.2013 р. – 31.12.2013 р. – 19%; 01.01.2014 р. – 16 % [4].
До прийняття ПКУ методика розрахунку оподаткованого прибутку
передбачала коригування суми валового доходу на валові витрати і
амортизацію основних фондів та нематеріальних активів. З 01.04.2011 р.
такі поняття, як валові доходи і валові витрати, зникли, натомість
використовуються поняття доходів та витрат, як це передбачено в
бухгалтерському обліку. На сьогоднішній день розмір податку на
прибуток, що сплачуються до бюджету, відповідно до ПКУ, визначається
шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших
витрат звітного податкового періоду помноженої на податкову ставку [4].
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В бухгалтерському обліку податок на прибуток регулюється
П(С)БО 17 «Податок на прибуток» [5] (визначає методологічні засади
формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи,
активи і зобов’язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій
звітності), П(С)БО «Податкові різниці» (початок дії – 2013 р.) [6] (має
визначати методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності).
Податкова різниця – різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями
визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань за П(С)БО та доходами і
витратами, визначеними податковим законодавством [7]. В
бухгалтерському облік прибуток визначається на рахунку 79 «Фінансові
результати» та результат списується на рахунок 441 «Прибуток
нерозподілений», сума якого у фінансовій звітності відображається у Звіті
про фінансові результати за рядком 220 «Прибуток до оподаткування».
Сума податку на прибуток в обліку складається з поточного податку з
урахуванням відстроченого податкового зобов’язання і відстроченого
податкового активу. Відстрочений податковий актив – сума податку на
прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах. Якщо на
кінець звітного періоду існують тимчасові податкові різниці, що
підлягають вирахуванню, то в обліку це відобразиться записом: Д-т 17
«Відстрочені податкові активи»; К-т 641 «Розрахунки за податками».
Відстрочене податкове зобов’язання – сума податку на прибуток, який
сплачується в наступних періодах із тимчасових різниць, що підлягають
оподаткуванню. Якщо на кінець звітного періоду існують тимчасові
податкові різниці, що підлягають оподаткуванню, то в обліку необхідно це
відображати записом: Д-т 981 «Податки на прибутки від звичайної
діяльності»; К-т 54 «Відстрочені податкові зобов’язання». Невідповідність
підходів щодо визначення суми прибутку до оподаткування
бухгалтерського та податкового обліків призводить до того, що ці суми
значно відрізняються, що ілюструє табл. 2 [6].
Таблиця 2
Прибуток до оподаткування за правилами бухгалтерського та податкового
обліку ПАТ «Концерн Галнафтогаз» за 2004–2008 рр.
Показник
1
1. Прибуток до
оподаткування згідно
бухгалтерським обліком, грн

Період (роки)
2006
2007
4
5

2004
2

2005
3

18483,2

51803,6
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45689,4

2008
6

38576,5 425668,0
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Продовж. табл. 2
1
2
2. Прибуток до
оподаткування згідно
25893,3
податковим обліком, грн
3. Абсолютне відхилення, грн
7410,1
р.2 – р.1
4. Відносне відхилення,
1,40
р.2 / р.1

3

4

5

6

21130,6

59582,6

20130,6 385632,0

30673,0

13893,2

18445,9

40036,0

0,41

1,30

0,52

0,91

За даними табл. 2 обчислено показники абсолютного та відносного
відхилення суми прибутку до оподаткування, розрахованого за правилами
податкового та бухгалтерського обліку ПАТ «Концерн Галнафтогаз» за
2004–2008 рр., згідно з яким видно, що в системі бухгалтерського обліку
прибуток становить одну величину, а в системі податкового обліку – іншу.
В 2006 р. прибуток, розрахований за правилами податкового обліку,
більший за прибуток, розрахований за правилами бухгалтерського обліку,
у 1,3 рази, а в 2004 р. майже в півтора раза.
Розглянемо умовний приклад: підприємством «Н» відвантажена
готова продукція за даними товарних накладних та акта прийому-передачі
товарів на суму 36000 грн в т.ч. ПДВ; отримано авансові платежі (до 1
квітня 2011 р.) на суму 24000 грн в т.ч. ПДВ; аванси сплачені у сумі 48000
грн в т.ч. ПДВ; безоплатно отримані матеріали в сумі 3000 грн; отримані
основні засоби на суму 6000 грн; собівартість виготовленої продукції
54000 грн (табл. 3).
Таблиця 3
Формування оподатковуваного прибутку
за правилами бухгалтерського та податкового обліку
Господарська операція
1
1. Відвантажена готова
продукція
2. Відображено ПДВ
3. Отримано авансові
платежі
4. Безоплатно отримані
матеріали
5. Безоплатно отримані
основні засоби

Формування суми прибутку до оподаткування, грн
Бухгалтерський облік
Податковий облік
2
3
30000

30000

Не враховується

Не враховується

Кредиторська заборгованість

Не враховуються

3000

3000

дохід нараховується одночасно з
нарахуванням амортизації

6000
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Продовж. табл. 3
1
6. Сплачено аванси
7. Собівартість
виготовленої продукції
8. Сума прибутку до
оподаткування
9. Сума податку на
прибуток за ставкою
23%

2
Дебіторська заборгованість

3
Не враховуються

54000

54000

87000

93000

20010
(87000*0,23)

21390
(21390*0,23)

Нагадаємо, що згідно з п. 7 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні
положення» ПКУ дохід не визначається щодо товарів (результатів робіт,
послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності Розділом
III ПКУ в частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг),
оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у тому числі в
період перебування на спрощеній системі оподаткування. Тому аванси,
отримані до 1 квітня 2011 р., як і сума понесених витрат внаслідок
реалізації таких товарів, робіт, послуг, не включається до розрахунку
об’єкта оподаткування [4]. Безоплатно отримані виробничі матеріали
визначаються оподатковуваним доходом як з боку П(С)БО, так і з боку
ПКУ. Безоплатно отримані основні засоби в бухгалтерському обліку як
дохід нараховується одночасно з нарахуванням амортизації, а в
податковому обліку амортизація за такими активами не нараховується, а
податок на прибуток обчислюється одразу при безоплатному отриманні
об’єкту основних засобів. Відповідно до ПКУ ставка податку на прибуток
з 01.04. 2011 р. становить 23%.
Отже, в наведеному прикладі сума податку на прибуток,
розрахованого за правилами бухгалтерського обліку, менше суми податку
на прибуток, розрахованого за правилами податкового обліку (20010 грн <
21390 грн). Облік податку на прибуток, якщо його обчислена сума за
правилами бухгалтерського обліку менше суми, обчисленої за правилами
податкового, наведено в табл. 4.
Таким чином, якщо сума податку на прибуток за бухгалтерським
обліком менша за суму податку на прибуток згідно із податковим обліком,
то виникає відстрочений податковий актив, сума якого знаходиться як
різниця значень обох податків і обліковується на рахунку 17 «Відстрочені
податкові активи». Зрозуміло, що бухгалтерський облік забезпечує повну
та достовірну інформацію про господарську діяльність, а податковий

405

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

базується на потребах фіску, що і є головною проблемою обліку податку
на прибуток в нашій країні.
Таблиця 4
Облік податку на прибуток,
якщо обчислена сума за правилами бухгалтерського обліку
менше суми, обчисленої за правилами податкового обліку
Зміст операцій
1. Нараховано суму податку на прибуток
2. Відбражено відстрочений податковий актив
3. Списана сума податку на прибуток
4. Перераховані кошти до бюджету

Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт
98
641
17
641
79
98
641
311

Сума,
грн
20010
1380
20010
21390

Примітка. Дані умовні
Основним документом, який відображає суму податку на прибуток,
є Декларація з податку на прибуток з додатками до неї. Крім того, згідно з
п. 46.2 ст. 46 ПКУ платник податку на прибуток подає разом з
відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову
звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання
податкової декларації. Звітним періодом подання декларації може бути
календарний квартал, півріччя, три квартали і календарний рік. Декларація
з додатками до неї подаються платником незалежно від виникнення у
звітному періоді у платника податкового зобов’язання. Відповідно до
ПКУ, кожен платник податку повинен забезпечувати накопичення в
регістрах бухгалтерського обліку інформації про доходи, витрати,
тимчасові та постійні податкові різниці для складення декларації з
податку. Все це перетворює сплату податку на складний та громіздкий
процес для кожного бухгалтера, що супроводжується низкою штрафів та
санкцій. Останні, в свою чергу, є складовим джерелом доходу для
бюджету, що ставить під сумнів не зацікавленість держави в даній
проблемі та відстрочення її вирішення. Головні відмінності між
податковим та бухгалтерським обліком податку на прибуток можна
сформулювати так:
Мета. Для цілей бухгалтерського обліку метою є надання даних для
здійснення контролю внутрішніми і зовнішніми користувачами,
відповідно за результатами діяльності. Для цілей податкового обліку –
формування даних, які відповідають потребам податкових органів при
перевірці діяльності підприємств.
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Функції. Для цілей бухгалтерського обліку функціями є:
управлінська, аналітична, інформаційна, оціночна, контрольна. Для цілей
податкового обліку – фіскальна та функція захисту інтересів держави при
здійсненні комерційної діяльності суб’єктами господарювання.
Нормативна регламентація. Для бухгалтерського обліку
застосовуються норми П(С)БО 17 «Податок на прибуток» [5], П(С)БО
«Податкові різниці» [6]. Для податкового обліку – ПКУ[4].
Характер. Бухгалтерський облік є більш варіативним при виборі
форм ведення, а вибірковість перевірки, відображає реальну картину
фінансового стану. Податковий облік є чітко регламентованим; піддається
суцільній перевірці; відображає вірогідну інформацію про результати
господарської діяльності в частині доходів, витрат, результатів.
Об’єкт. Об’єктом бухгалтерського обліку є прибуток, який
розраховується як сума нерозподіленого прибутку за попередній рік і сума
чистого прибутку за поточний рік мінус суми нарахованих дивідендів за
поточний рік і суми внесків на поповнення резервного капіталу;
відображається в обліку на рахунку 441 «Прибуток нерозподілений».
Об’єктом податкового обліку є прибуток, який розраховується шляхом
зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих
товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного
податкового періоду.
Порядок визначення доходів та витрат. В бухгалтерському обліку
застосовуються норми П(С)БО 17 «Податок на прибуток» [5], П(С)БО 15
«Дохід», П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 3 «Звіт про фінансові
результати». В податковому обліку – норми Розділу III ПКУ [4]
Дата визначення доходів та витрат. Як в бухгалтерському обліку,
так і в податковому застосовується метод нарахування, за яким: дохід від
реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності
на цей товар; дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за
датою складання відповідного документа, що підтверджує факт надання
послуг або виконання робіт. Витрати визнаються за датою нарахуванням
доходів.
Висновки. Таким чином, прийняття ПКУ, що почав діяти із
01.01.2011р. (розділ 3 «Податок на прибуток» – із 01.04.2011р.) хоч і
ліквідувало значну частину відмінностей між податковим та
бухгалтерським обліками, вони є різними, мають свої особливості,
зокрема з розрахунку податку на прибуток, і уніфікувати їх на
сьогоднішній день практично неможливо.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
КРЕДИТНИМИ ВІДНОСИНАМИ МІЖ БАНКАМИ
ТА СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Запропоновано підхід по вдосконаленню системи управління кредитними
відносинами на основі створення системи управління гарантоспроможністю цих відносин та
включення до її складу етапу формування надійності позичальника (суб’єкта
підприємницької діяльності).
Ключові слова: управління, кредитні відносини, гарантоспроможність, надійність,
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Miroshnik O.Ia.
IMPROVEMENT OF MANAGEMENT SYSTEM
BY CREDIT RELATIONS BETWEEN BANKS AND SUBJECTS
OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
It is offered an approach of improvement of management system by credit relations on the
basis of creation of management system of dependability of these relations and including to its
structure the stage of forming of the borrower reliability (a subject of entrepreneurial activity).
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Мирошник А.Ю.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ МЕЖДУ БАНКАМИ И
СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предложен подход по совершенствованию системы управления кредитными
отношениями на основе создания системы управления гарантоспособностью этих
отношений и включения в состав этапа формирования надежности заемщика (субъекта
предпринимательской деятельности).
Ключевые слова: управление, кредитные отношения, гарантоспособность,
надежность, банк, заемщик.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями.. Основною
метою управління кредитними відносинами є максимізація прибутку від
проведення кредитних операцій при найменших втратах. В свою чергу,
зменшити витрати від кредитних операцій банк може шляхом збільшення
надійності позичальника, а враховуючи жорсткі умови динамічно
змінного ринку, де більшість підприємств за мету ставить не прибуткову
діяльність, а виживання, перед менеджментом банку постає дуже важливе
завдання формування дієвої системи управління, спрямованої на
прийняття ефективних рішень відносно забезпечення надійності
позичальника. В сучасній практиці процес управління кредитними
відносинами між банком та клієнтом обмежується ідентифікацією
кредитоспроможності клієнтів, проте тут досить важко виділити
управління як таке, адже, управління це вид діяльності, за допомогою якої
суб’єкт управління здійснює вплив на керований об’єкт. Необхідність
створення дієвої системи управління надійністю позичальника і зумовило
напрямок подальших досліджень.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. В сучасній літературі значна увага приділяється питанням
якісного забезпечення окремих елементів кредитних відносин. Серед них
виділяються праці, в яких розглядаються питання, пов’язані з якісним
станом суб’єктів кредитних відносин підприємств-позичальників
(кредитоспроможністю та платоспроможністю) М.І.Лукіна, В.В.Галасюка,
Г.Б.Клейнера, О.І.Лаврушина, Ю.С.Масленчикова й ін., проте дані
дослідження здебільшого орієнтовані на вдосконаленні технологічного
укладу кредитування та методів оцінювання кредитоспроможності
позичальників і напряму не розкривають питань, пов’язаних з
забезпеченням надійності учасників кредитних відносин.
Цілі статті. Метою статті є вдосконалення системи управління
кредитними відносинами (між банками та підприємствами409
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позичальниками) спрямованої на забезпечення надійності учасників цих
відносин.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Кредитні операції –
одні з найризикованіших в банківській діяльності, а отже питання
забезпечення надійності учасників кредитних відносин, так чи інакше
будуть зводитися до питань, присвяченим впливу на ризик. Як відомо з
теорії ймовірності, категорія невизначеності описується взаємоов’язаними показниками: ризик і надійність. Іншими словами, ризик і
надійність
це імовірнісні, взаємодоповнюючі за своєю природою
категорії, що характеризують дві протилежних події, які утворюють повну
групу, а сума ймовірностей цих подій дорівнює одиниці. Таким чином,
ризик компенсується надійністю, а рівень цього поглинання характеризує
здатність системи протистояти несприятливим змінам.
Для забезпечення надійності учасників кредитних відносин
необхідно не тільки діагностувати та оцінювати можливі ризики в процесі
кредитних відносин, але й визначати причини та фактори, що їх
супроводжують, способи та джерела впливу на нього, що можливо лише
за умови ефективно функціонуючої системи управління щодо
забезпечення
гарантоспроможності
кредитних
відносин
[2].
Функціонування такої системи має бути логічним доповненням до
існуючих підсистем управління стратегічного та тактичного управління,
управління кадрами, тощо та повинно враховувати ряд умов:
– обмеженість щодо кількості та вартості наявних кредитних
ресурсів;
– врахування інтересів банку і позичальника;
– необхідність врахування минулого досвіду щодо кредитних
відносин, які склалися в банку;
– динамічно мінливе середовище, що вимагає наявності постійно
поновлюваної інформації;
– можлива фінансова неграмотність чи обмеженість знань з
економічних питань позичальників клієнтів банку;
– існування потенційних позичальників серед клієнтів банку, які
обслуговуються в банку.
Система управління гарантоспроможністю кредитних відносин має
бути складовою загальної системи управління банку, що будується за
ієрархічним принципом і функціонує на трьох рівнях: координуючому,
підготовчому та виконавчому рівнях. Виділення координуючого,
підготовчого і виконавчого рівня в структурі системи управління
гарантоспроможністю кредитних відносин дозволяє: поєднати реалізацію
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процесного, системного, ситуаційного, цільового, функціонального та
структурного підходів до управління; узгодити управлінські заходи на
різних етапах управління; розмежувати функції управління між
учасниками [4].
На координуючому рівні відбувається корпоративне управління
гарантоспроможністю кредитних відносин виконуються командноконтрольні процедури формування та узгодження роботи усіх
структурних підрозділів, на основі стратегічних цілей банку
затверджуються пріоритетні напрямки кредитування, політика банка
стосовно ризиків, затверджуються організаційна структура та бажаний
рівень гарантоспроможності кредитних відносин.
На підготовчому рівні виконується розробка необхідного
методичного забезпечення гарантоспроможності, планування, оцінка
факторів та рівня поточної гарантоспроможності, визначаються ключові
напрямки підвищення гарантоспроможності.
Значення цього рівня управління полягає у тому, що на ньому
розроблюються ключові показники гарантоспроможності, чітко
прописуються методи її розрахунку, виводиться інтегральний показник
оцінювання по банку та по відділеннях. На виконавчому рівні
здійснюється виконання запланованих заходів щодо забезпечення
гарантоспроможності та контроль за їх виконанням . Виконавчий рівень
пов'язаний з процесом прийняття рішень відповідальними особами та
корекцією внаслідок відхилень від бажаних показників. На цьому рівні
забезпечується виконання конкретних процедур, розроблених на
підготовчому ріні вибору оптимальних рішень, їх реалізація та контроль за
виконанням. Функція контролю призначена для виявлення тенденцій
появи несприятливих умов з метою наступної нейтралізації негативних
наслідків, які можуть виникнути у результаті вже прийнятих рішень або
неконтрольованих змін у зовнішньому економічному середовищі як
банку, так і позичальника – суб’єкта підприємницької діяльності.
Функціонування системи управління здійснюється наступним
чином.
Збори акціонерів банку через рішення щодо збільшення
(зменшення) статутного фонду здійснюють прямий вплив на ресурсну
базу банку, таким чином впливаючи на кредитний потенціал та
реалізуючи функцію безвідмовності в процесі забезпечення
гарантоспроможності кредитних відносин. Наглядова рада разом з
затвердженням стратегічного плану розвитку визначає принципи
побудови організаційної структури банку, встановлює ліміти
максимального розміру суми кредитів та повноважень правління щодо
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визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості за рахунок
резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської
заборгованості, що дозволяє реалізувати живучість кредитних відносин.
Правління банку, будучи виконавчим органом та здійснюючи управління
його поточною діяльністю, забезпечує розробку та реалізацію
стратегічного плану банку, організовує виконання рішень Зборів
акціонерів та Наглядової ради банку, визначає його організаційну
структуру.
Комітет з управління активами та пасивами з метою збільшення
якості процесів формування стратегії та бізнес-плану банку забезпечує
процес управління ризиками шляхом прийняття рішень відносно ризику.
В сучасній управлінській практиці способи по зменшенню ризику, а отже і
збільшенню надійності визначаються значним різноманіттям, починаючі
від загальних принципів, що регламентують управлінську поведінку в
умовах ризику, і закінчуючи системами, що об’єднують та
характеризують методи управління ризиком. Так, зокрема, Н.В. Хохлов в
загальній системі методів впливу на ризик складові – збереження,
зниження та передача ризику [5]. Збереження ризику на існуючому рівні
полягає в здійсненні організаційних заходів та створенні резервних
фондів, за рахунок яких буде відбуватися компенсація збитку при
виникненні несприятливої події. Зниження ризику полягає в зниженні
розмірів можливого збитку або зниженні самого ризику. Це досягається за
рахунок традиційних заходів в процесі кредитних відносин – надання
застави та фінансової поруки. Заходи з приводу передачі ризику
визначають передачу ризику іншій особі. До них відноситься страхування
за кредитними операціями. Комітетом з управління активами та пасивами
визначається не лише, які конкретно заходи використовуються для
зниження ризику, а й в якому обсязі, на які конкретно кредитні операції
застосовуються тощо.
Отже, на координуючому рівні на основі розроблених стратегічних
цілей та політиці банку відбувається визначення та затвердження
ключових показників гарантоспроможності кредитних відносин. Так,
залежно від ступеня «агресивності» банку на ринку визначаються ступінь
прийнятного ризику, вимоги щодо забезпечення кредиту, строки
кредитування, необхідна функціональна структура тощо, тобто
забезпечуються властивості готовності та обслуговуваності, а також
створюються передумови для реалізації властивостей функціональної
безпеки, цілісності та конфіденційності.
Підготовчий рівень інформаційно забезпечує координаційний
рівень та створює методичне підґрунтя для прийняття рішень на
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виконавчому рівні. Блок «Методичне забезпечення системи» формується
шляхом аналізу інформаційної бази, яка включає в себе інформацію щодо
внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування суб’єктів
кредитних відносин. Розробка методичного забезпечення складається з
двох напрямків: визначення та оцінка рівня гарантоспроможності та
прийняття рішень по забезпеченню гарантоспроможності кредитних
відносин.
Так, методичне забезпечення оцінки рівня гарантоспроможності
кредитних відносин визначає основні показники, інформаційну базу та
порядок їх розрахунку. Методичне забезпечення щодо прийняття рішень
по забезпеченню гарантоспроможності кредитних відносин складається з
наступних етапів:
1. Проведення аналітичної роботи з виявлення ризиків. На основі
застосування методів і моделей та опрацювання даних позичальників
ідентифікуються можливі ризики. Для проведення даної процедури
задіяні: кредитно-інвестиційний відділ (збирає та опрацьовує інформацію
щодо фінансово-майнових показників надійних та ненадійних клієнтів,
середовища їх функціонування, оцінює кредитні ризики), відділ
маркетингу (вивчає ринкові ризики, оцінює зовнішній ринок кредитних
послуг, надає інформацію щодо тенденцій та загроз), юридичний відділ
(оцінює юридичні ризики, вивчається інформацію щодо можливої зміни
законодавства та можливі наслідки для кредитних відносин), відділ
внутрішнього контролю та служба безпеки (ідентифікують операційні
ризики, що пов’язані з діяльністю персоналу). При оцінці рівня ризику
може використовуватися додаткова інформація, зокрема, каталоги
факторів і профілів ризику, минулі і поточні результати моніторингу
банку і середовища функціонування, архівні протоколи ризику, прогнозна
інформація.
2. Визначення можливих заходів щодо зменшення або фіксації рівня
ризиків, використовуючи сукупність методів і алгоритмів управління,
вносяться пропозиції щодо проведення необхідних процедур з детальними
інструкціями дій відносно ризику в тій чи іншій ситуації.
3. Розробка рекомендацій щодо зменшення наслідків прояву ризику.
Розроблені методичні рекомендації надаються, розглядаються та
затверджуються координаційним рівнем та у разі необхідності
повертаються на підготовчий рівень на доопрацювання та виправлення.
Окрім методичних рекомендацій на підготовчому рівні відбувається
розрахунок поточного рівня гарантоспроможності кредитних відносин,
результати розрахунку якого визначають напрямки та перелік необхідних
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заходів та процедур щодо підвищення рівня гарантоспроможності чи
утримання його визначеному рівні.
В залежності від розроблених та прийнятих заходів щодо
забезпечення гарантоспроможності кредитних відносин відбувається їх
реалізація та контроль за виконанням.
Враховуючі надані рекомендації в роботі [1], акцент на забезпеченні
гарантоспроможності кредитних відносин доцільно робити саме на
прийнятті рішень відносно позичальника. Так, як відомо, ключовою
особливістю кредитних відносин, яка відрізняє їх від фінансових, є їх
поверненість. Отже, забезпечуючи на етапі розподілу відбір надійних
позичальників та на етапі використання ефективний контроль,
автоматично буде досягатися як надійність учасників кредитних відносин,
так і гарантоспроможність системи вцілому (рис. 1).
Початковий рівень гарантоспроможності кредитних відносин буде
визначатися рівнем надійності елементів системи кредитних відносин.
Так, існуюча в початковій стадії система, якщо взаємодія учасників
відносин відбувається і кожен з них виконує відповідні функції, буде
гарантоспроможною, а її учасники – надійними. З плином часу
гарантоспроможність може порушитися внаслідок зміни рівня надійності
її елементів та у випадку появи нових елементів з рівнем надійності
відмінним від прийнятого. Якщо абстрагуватися від зовнішніх чинників,
вплив яких істотно не розглядався в рамках даного дослідження, та які
можуть вплинути на надійність банку, посередницьких організацій,
комунікаційних зв’язків, то порушення гарантоспроможності системи
відбувається за рахунок потрапляння до неї ненадійних нових учасників.
Враховуючи той факт, що нові учасники, які прагнуть потрапити в
систему взаємовідносин, мають свій рівень надійності, який може бути
вищим або нижчим за інших учасників, то банк (як учасник, що надає
кошти в тимчасове користування на свій ризик) шляхом прийняття
відповідних рішень може забезпечувати гарантоспроможність кредитних
відносин та безпосередньо своїми діями впливати на свою надійність та
надійність інших учасників.
Таким чином, прийняття рішень відносно позичальника є одним з
найважливіших елементів системи управління гарантоспроможністю
кредитних відносин, за рахунок якої досягається надійність учасників цих
відносин. Процес прийняття рішень щодо кредитних відносин – це дії
банку, що визначають програму діяльності банку щодо ефективного
впливу та зміни ситуації на основі власного досвіду та знання об’єктивних
законів функціонування системи, аналізу інформації про її стан.
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Вилучення ненадійних клієнтів з системи
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консультаційни
х послуг

Забезпечення надійності учасників кредитних відносин

К 1(1) = К 1( 2) =const; К 2(1) = К 2( 2) =const; К 3(1) = К 3( 2) =const;
К 4(1) = Х n ; К 4( 2) = n X n
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Вхідний рівень гарантоспроможності кредитних відносин

Y
К1
Надійність
банку

2
3

f ( К1, К 2, К 3, К 4)

К2

К3

Надійність
посередницьких
організацій

Надійність
комунікаційних
зв’язків

К4
Надійність
позичальникі
в

Прийняття рішення банком щодо надійності позичальника
та можливості надання йому позики;
Прийняття рішень банком щодо формування (підвищення чи
підтримання на належному рівні) надійності позичальника;
Прийняття рішень банком щодо можливості надання
консультаційних послуг, з приводу надійності позичальника.

Рис. 1. Прийняття рішень відносно позичальника в процесі
забезпечення надійності учасників кредитних відносин
Процес прийняття рішень відносно забезпечення надійності
позичальника включає в себе три етапи:
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– прийняття рішення банком щодо надійності позичальника та
можливості надання йому позики. Рішення приймаються на основі
опрацювання інформації щодо кредитоспроможності позичальника та
шляхом застосування показника експрес-діагностики надійності
позичальника.
– прийняття рішень банком щодо формування (підвищення чи
підтримання на належному рівні) надійності позичальника. Рішення
приймаються шляхом застосування логіт регресійної моделі та вживання
методу ЛПt-послідовностей для вибору умов своєчасного повернення
кредиту, умови застосування якого наведені в роботі [1, 3];
– прийняття
рішень банком щодо можливості надання
консультаційних послуг, з приводу надійності позичальника. За взаємною
згодою клієнт може отримати консультаційне обслуговування, що
використовується і діючими позичальниками і у випадку забезпечення
необхідних параметрів мати можливість на пріоритетний статус
отримання кредиту.
Запропонований підхід щодо прийняття рішень призводить до
модифікації кредитного процесу (рис. 2), в який додається блок
«Надавання консультаційних послуг».
Так, на підготовчому рівні створюються методичне забезпечення
для оцінювання кредитоспроможності кредитно-інвестиційним відділом,
моделюється (оновлюється) показник Iнд. Для моделювання
використовуються дані минулих періодів підприємств-клієнтів банку, що
не мали проблем зі сплати кредиту та навпаки – проблемних. На основі
розроблених показників на виконавчому рівні безпосередньо кредитним
менеджером здійснюється оцінка надійності позичальника.
У випадку позитивного рішення про надання кредиту на
виконавчому рівні відбувається видача кредиту та його обслуговування.
Окрім кредиту позичальник автоматично отримує і методичне
забезпечення щодо показників своєї діяльності. Так, щомісячно
позичальник отримує скориговані показники, які дозволяють йому
позиціонувати себе з іншими позичальниками визначеної галузі та
додержання яких дозволить зменшити ризик його неплатоспроможності.
У випадку додержання означених показників позичальник має змогу
розраховувати на отримання меншої відсоткової ставки, продовження
кредитної лінії, інші бонуси від банку.
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Робота з проблемною
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Рис. 2. Кредитний процес з використанням запропонованих
рекомендацій
Висновки. Забезпечення надійності учасників кредитних відносин
залежить від якості системи управління гарантоспроможністю кредитних
відносин, яка ґрунтується на прийнятті управлінських рішень відносно
позичальника. В свою чергу управлінські рішення повинні бути ефективні
і полягати не лише в технічному розпорядженні щодо видачі чи не видачі
кредиту за результатами оцінки кредитоспроможності клієнта з
додержанням інших необхідних процедур, а й включати в себе аналітичні
кроки, щодо оперативної зміни фінансового стану позичальника у випадку
зміни середовища та умов функціонування кредитних відносин.
Враховуючи той факт, що банк є акумулятором не лише вільних
ресурсів, а й певної фінансової інформації стосовно своїх клієнтів, це дає
змогу йому не лише здійснювати кредитну діяльність, а й надавати
клієнтам консультаційні послуги, які дозволяють суб’єктам
підприємницької діяльності позиціонувати себе з іншими учасниками
кредитних відносин. Такий крок дозволить, по-перше, збільшити
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надійність позичальників, по-друге,
прибутковості надійності і банку.
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Українська академія друкарства
МІСЦЯ ВІДОБРАЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ВИТРАТ
В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розглянуто основні види витрат підприємства, відповідно до видів
діяльності підприємства, ідентифіковано рахунки, на яких знаходять своє відображення
маркетингові витрати підприємства, наведено основні проблеми обліку маркетингових
витрат.
Ключові слова:витрати, види витрат, маркетингові витрати, облік.

Mlinko I.
WHERE YOUR MARKETING COSTS
IN THE SYSTEM-REPORTING OF DOMESTIC ENTERPRISES
The article describes the main types of business costs, in accordance with the activities of
the company, which identified accounts, find their display of marketing costs of the company, are
the major accounting problems of marketing expenses.
Key words: costs, types of expenses, marketing costs, accounting.
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Млинко И.Б.
МЕСТА ОТРАЖЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ЗАТРАТ
В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены основные виды расходов предприятия, в соответствии с
видами деятельности предприятия, идентифицированы счета, на которых находят свое
отображение маркетинговые расходы предприятия, приведены основные проблемы учета
маркетинговых расходов.
Ключевые слова:расходы, виды расходов, маркетинговые расходы, учет.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Умови
сьогодення, в яких підприємці змушені ввести свою діяльність,
спонукають ринкових суб’єктів, при прийнятті будь-яких управлінських
рішень, в першу чергу орієнтуватись (на кінцевого) споживача. Боротьба
за цільовий ринок суттєво загострилась, і на практиці використання
маркетингу в тій чи іншій мірі, для завоювання споживачів далеко не
рідкість, а скоріше правило. Маркетингові програми без сумніву
відіграють не останню роль при реалізації товару.
Проте одна зі складностей, з якою менеджмент підприємства
зіштовхується, при використанні маркетингових програм чи інструментів,
полягає у не здатності існуючої сьогодні системи обліку витрат на
підприємствах дати однозначну відповідь на запитання «скільки вони
коштують підприємству?». Адже в закріпленій на законодавчому рівні
системі бухгалтерського обліку не існує єдиного рахунку «витрати на
маркетинг».
Понесені
підприємством
маркетингові
витрати
розподіляються по різних рахунках, що ускладнює процес їх ідентифікації
в системі бухгалтерської звітності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми облікового забезпечення системи менеджменту
підприємства знайшли своє відображення в роботах багатьох вчених,
зокрема О.О. Андросенко, А.Б. Бойчук, О.Д. Гудзинський, Р.Ф. Кузіна,
О.М.Кондратюк, А.О. Мавріна, Н.О. Лоханова, Л.І. Мороз, М.С. Пушкар
та інші. Проте, в дослідженнях вищеперерахованих науковців не
приділено достатньої уваги саме питанням обліку витрат на маркетинг.
Дослідження ж відомих закордонних науковців, таких, як Ф.Котлер,
Р. Шоу та ін., спрямовані на виявлення і подолання проблем, що
притаманні для існуючих у них систем бухгалтерського обліку і
фінансової звітності, які від наших суттєво відрізняються і, відповідно, для
нас великої наукової цінності нести не можуть.
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Цілі статті. Отже, метою даного дослідження є визначити, на яких
рахунках бухгалтерського обліку знаходять своє відображення
маркетингові витрати підприємства.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
1. Витрати підприємства
Підприємницька діяльність нерозривно пов’язана і передбачає
споживання певного набору засобів, матеріалів і ресурсів (трудових і
матеріальних). Тобто будь-який господарюючий суб’єкт в процесі своєї
діяльності повинен понести певні витрати. І хоча часто ці витрати можуть
бути представленні у вигляді різних величин і показників, необхідним є їх
відстеження і зведення до спільного показника, тобто вираження їх в
грошовій мірі, задля можливості їх класифікувати, групувати і аналізувати
в різних розрізах.
Відповідно до визначення вікіпедії, витрати підприємства
(господарської одиниці) – це зменшення економічних вигод в результаті
вибуття активів (грошових ресурсів, іншого майна) і/або виникнення
зобов’язань, що приводять до зменшення капіталу організації, окрім
зменшення вкладів за рішенням учасників (власників майна) [1]. Витрати
підприємства мають підлягати постійному, усесторонньому і критичному
аналізу для виявлення резервів їх скорочення.
З точки зору видів діяльності підприємства витрати можуть бути
поділені наступним чином:
1. Витрати операційної діяльності. Вони прямо пов’язані з
основною метою, реалізованою господарським суб’єктом (для
виробничих підприємств це витрати, пов’язані з виробництвом і збутом
певних товарів).
2. Інші операційні витрати. Це витрати, що опосередковано
пов’язані з операційною діяльністю підприємства і загалом знижують
фінансову результативність (витрати, пов’язані із соціальною діяльністю, з
відшкодуваннями, штрафами тощо).
3. Фінансові витрати. Витрати, що виникають в результаті
проведення організацією фінансових операцій (відсотки і комісійні від
банківських кредитів, відсотки від отриманих позик і зобов’язань).
Під час реалізації своїх цілей предметом найбільшого інтересу
установи мають виступати витрати операційної або основної діяльності,
оскільки саме вони є вирішальними для рівня фінансового результату
підприємства, і саме в цій групі витрат відображаються витрати
маркетингової діяльності.
2. Облік маркетингових витрат
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Маркетингові дії, як і будь-які інші рішення підприємства, тягнуть
за собою певні витрати і тому мають бути доцільними і фінансово
обґрунтованими. Складнощі виникають, коли необхідно виділити із
усього широкого набору можливих методів та інструментів, якими
диспонує маркетинг, саме ті, які будуть корисними і принесуть конкретні
фінансові результати. Для того, щоб у повній мірі оцінити ефективність
маркетингових програм, потрібно орієнтуватись не лише на заплановані
показники і результати, а й піддавати усесторонньому, ґрунтовному
аналізу понесені витрати на їх реалізацію. Цілком логічним в такій
ситуації буде звернення до даних бухгалтерської звітності для визначення
суми маркетингових витрат, понесених у попередніх періодах.
Однак існуюча система бухгалтерського обліку на вітчизняних
підприємствах не досконала, надає досить розмиту інформацію і не може
в повній мірі відповідати інформаційним потребам маркетингового
менеджменту. Тому остаточна відповідь на питання, де шукати витрати
маркетингу, вимагає детального аналізу облікових записів.
Прийнято вважати, що в існуючій обліковій системі маркетингові
витрати відображаються на рахунку № 93 «витрати на збут». Однак таке
твердження буде не зовсім вірним, адже на цьому рахунку маркетингові
витрати відображаються лише частково. Відповідно до П(с)БО 16 на
цьому рахунку обліковуються наступні витрати, пов’язані з реалізацією
(збутом) продукції (товарів, робіт, послуг): витрати пакувальних
матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової
продукції; витрати на ремонт тари; оплата праці та комісійні винагороди
продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що
забезпечують збут; витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
витрати на передпродажну підготовку товарів; витрати на відрядження
працівників, зайнятих збутом; витрати на утримання основних засобів,
інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції,
товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація,
ремонт, опалення, освітлення, охорона); витрати на транспортування,
перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортноекспедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції
(товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки; витрати на
гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; витрати на страхування
призначеної для подальшої реалізації продукції (товарів), що зберігається
на складі підприємства; витрати на транспортування готової продукції
(товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;
інші витрати пов’язані зі збутом продукції, товарі, робіт, послуг [2].
Як ми знаємо, для досягнення маркетингових цілей підприємство
може використовувати різні інструменти, які в бухгалтерській
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інтерпретації будуть мати різні місця відображення. Наприклад, витрати
понесені підприємством на маркетинг можна знайти на рахунку № 13
«Амортизація». Як відомо, на цей рахунок зараховуються витрати при
довготривалому споживанні організацією основних засобів, а також
нематеріальних і правових цінностей. Нарахування такого роду витрат
здійснюється кожного місяця з моменту введення основних засобів в
експлуатацію або з початку терміну використання нематеріальних і
правових цінностей, аж до моменту, коли сукупні амортизаційні
відрахування будуть дорівнювати їх початковій вартості. До
нематеріальних і правових цінностей належать, зокрема, бази даних CRM
(Customer’s Relationship Marketing), які дозволяють ідентифікувати і
класифікувати потреби клієнтів. Якщо підприємство володіє такими
базами, то, без сумніву, їх амортизація складає витрати маркетингу. До
них також належить амортизація товарних знаків і амортизація
нерухомості або приміщень, які використовуються підприємством як
фірмові магазини.
Рахунок № 20 «Виробничі запаси» призначено для узагальнення
інформації про наявність і рух запасів, сировини і матеріалів, будівельних
матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського
призначення, палива, тари і тарних матеріалів, відходів основного вирва,
що належать підприємству. До витрат, пов’язаних з маркетингом, можна
віднести вартість товарів, вжитих для рекламних цілей, або втрату
товаром вартості внаслідок участі в торгах, показах, презентаціях. Якщо
підприємство володіє фірмовим магазином, то витрати, що виникли в
результаті використання електроенергії чи водопостачання, також
обліковуються на даному рахунка.
Рахунок № 63 «Розрахунок з постачальниками та підрядчиками»
використовують для обліку розрахунків з постачальниками та
підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і
надані послуги. Цей рахунок потенційно містить дуже широкий набір
господарських операцій, вартість яких має бути зарахована до витрат
маркетингу. Наприклад: замовлення проведення досліджень ринку
сторонньою організацією, оренда місць на ярмарках або виставках,
доручення проектування і проведення рекламних кампаній, друк
рекламних матеріалів, оренда складів тощо. Основним критерієм
ідентифікації маркетингових витрат на цьому рахунку є факт виконання
послуг для установи стороннім господарським суб’єктом на потреби
маркетингу, а також пред’явлення ним рахунку за виконані роботи.
Рахунок № 64 «Розрахунок за податками і платежами»
призначений для узагальнення інформації про розрахунки підприємств за
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усіма видами платежів до бюджету. Цей рахунок загалом не містить
операцій, які спричиняють виникнення маркетингових витрати, за
винятком нарахування податкових платежів від спожитих для рекламних
цілей товарів, продуктів і послуг. Окрім цього, якщо суб’єкт є власником
нерухомості, що використовується, як фірмовий магазин, то податок від
цієї нерухомості можна визначити витратами, пов’язані з маркетинговими
діями.
Рахунок № 66 «Розрахунки з оплати праці». Цей рахунок
використовується для обліку винагородження за працю, виконану на
користь даного суб’єкта, без врахування характеру трудових стосунків
(угода про працю, угода доручення, угода про справу). Підставою для
обтяження рахунка є складання списку зарплат у випадку угоди про
працю або виставлення рахунка підрядником. Якщо підприємство наймає
працівників, діапазон обов’язків яких відповідає діапазону маркетингових
дій, їх винагородження слід віднести до витрат маркетингу. Такими
працівниками можуть бути агенти по збуту, інтерв’юери,
розповсюджувачі листівок, працівники відділу маркетингу, продавці
тощо.
Рахунок № 65 «Розрахунки за страхуванням» Цей рахунок служить
для обліку розрахунків за зборами на обов’язкове державне пенсійне
страхування, на обов’язкове соціальна страхування, на обов’язкове
соціальна страхування на випадок безробіття тощо. Як і в попередньому
випадку, всі нарахування на користь працівників, зайнятих на вище
названих посадах, варто визнати витратами маркетингу.
Як бачимо, маркетингові витрати можна віднайти на різних
рахунках і дуже складно однозначно визначити, які господарські операції
можна віднести до сфери звичайної діяльності підприємства, а які слід
кваліфікувати як маркетингові, що серйозно ускладнює процес аналізу
маркетингових витрат.
Також варто зазначити, що найважливішими проблемами, з якими
стикаються на українських підприємствах при обліку витрат на маркетинг,
є [6, с. 358]:
- неможливість чітко ідентифікувати різні види витрат на маркетинг
через відсутність у системі виокремлених конкретних синтетичних
рахунків;
- низька гнучкість системи обліку витрат (зокрема, існування
тривалих процедур, пов’язаним з розширенням створеної первинно
структури рахунків);
- занадто низька частота звітності по витратам (зазвичай за місяць);
- неможливість поточного відстеження актуального стану витрат на
маркетинг упродовж місяця, доки його не закрито;
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- неможливість прозоро відстежувати витрати, пов’язані з певними
заходами, здійснюваними відповідно до конкретного проекту чи
реалізованої маркетингової стратегії;
- істотні розходження у підходах і очікуваннях щодо системи
обліку витрат на маркетинг серед менеджерів, що відповідають за фінанси
і маркетинг.
Висновки. Конкурентна боротьба, пануюча на ринку, вимагає від
суб’єктів господарювання використання прогресивних інструментів з
метою утримання існуючих і залучення нових споживачів, для збільшення
власних доходів. Кожне управлінське рішення тягне за собою певні
витрати в тому числі і на маркетинг. ведений на підприємстві
бухгалтерський облік не містить достатньої кількості рахунків, які
охоплюють за своїм вмістом маркетингові дії. Для того, щоб правильно
класифікувати витрати маркетингу, варто підтримати план рахунків
позабалансовим обліком, який дозволив би відстежувати витрати всіх
маркетингових заходів, або модифікувати план рахунків, створивши
рахунок, що буде охоплювати усі маркетингові витрати. Звісно, це
вимагає відповідного підкріплення на законодавчому рівні. Варто також
зазначити, що в сфері аналізу витрат гостро відчувається нестача
відповідних інструментів, підтримуючих оцінку формування витрат
маркетингових дій в підприємстві. Рішенням може стати відхід від
традиційного аналізу витрат в сторону рахунку витрат дій (метод ABC), за
допомогою якого можна повністю ідентифікувати маркетингові витрати, а
також визначити їх підпорядкування. Ці питання і стануть предметом
подальших досліджень автора.
1. Вікіпедія // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ru.m.wikipedia.org
2. ПсБО № 16 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: proaudit.com.ua/buh/standart/p-s-bo16-vitrati.html.
3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экс пресс-курс. 2-е изд. / Ф. Котлер / Пер. с англ. под
ред. С. Г.Божук. – СПб.: Питер, 2006. — 464 с.
4. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Амстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг. – М.;
СПб.; К.: 2000. – 1240 с.
5. Левків Г.Я. Маркетинговий менеджмент: Підручн. / Г.Я.Левків, Р.М.Минів, Б.Б.Батюк. –
Львів: Сполом, 2010. – 228с.
6. Мавріна А.О. проблеми ідентифікації та обліку маркетингових витрат на вітчизняних
підприємствах / А. О. Мавріна, Н.І. Чухрай // Матеріали конференції «Обліковоаналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». – Львів: Видавництво НУ
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экономического анализа деятельности субъектов хозяйствования у новых экономических
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Конкурентоспроможність діяльності ділова активність, імідж і привабливість
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партнерства досягаються виключно на базі інноваційного менеджменту.
Пошук нових, прогресивних, креативних рішень передбачає глибоку
аргументацію теоретичних, методологічних та організаційних засад
використання тих чи інших форм і методів управління. Проблему їх
вибору і застосування складає переплетіння економічних, політичних,
соціальних та інших інтересів, які трансформують наукову парадигму
практичного менеджменту, що у кінцевому підсумку призводить до
спотворення менталітету підприємництва та державного управління,
знижуючи при цьому імідж держави та наносячи значної економічної
шкоди країні. Свідченням цього є масова криміналізація економічного
управління, з вини, якої згортається міжнародне економічне
співробітництво, практично не змінюються масштаби «тіньової
економіки», збільшується еміграція робочої сили, не досягається
економічна стабільність в цілому. Так, за оцінками Міжнародного фонду
Блейзера, тіньовий сектор економіки України за даними 2011 р. займає
54%, що загрожує національній безпеці країні [3]. За рівнем корупції
Україна знаходиться на 152 місці із 182 країн світу. Він навіть вищий, ніж
у Росії (143 місце). Валовий зовнішній борг зріс із 59,1% до ВВП України
у 2009 році до 81,9% – від ВВП 2011 році. Коефіцієнт покриття імпорту
товарів їх експортом складає лише 0,86 [1, с. 67]. Еміграція робочої сили за
межі України складає за різними оцінками від 4,0 до 5,5 млн осіб. А за
соціологічними опитуваннями кількість бажаючих працювати в іншій
країні складає 54,1% випускників вищих навчальних закладів України. У
зв’язку із цими та іншими обставинами індекс ділової активності на
фінансовому ринку знизився за 2009–2011 р. р. з 4,0 до 2,2, а обсяг
операцій за корпоративними облігаціями скоротився за цей же період з
205,02 до 69,5 млрд грн [2 с. 12]. Рентабельність операційної діяльності
суб’єктів господарювання за останні десять років (2001–2011 р.р.)
коливається у середньому на рівні 2,5–4,0%, що суттєво ускладнює
залучення капіталу головним чином середньо- та довгострокових кредитів
банків на обслуговування підприємництва. Зрозуміло, що ці вибіркові
оцінки є недостатньо коректними для визнання загальної економічної
ситуації в країні. Проте це дані офіційних джерел. За неофіційною
інформацією, але авторитетних джерел такі оцінки є ще більш
радикальними, що лише посилює актуальність наукових аналітичних
доведень і обґрунтувань управління економічними процесами будь-якими
інститутами на всіх теоретичних рівнях.
Цілком зрозуміло, що без наукового обґрунтування змісту, природи,
еволюції цих процесів, без об’єктивної діагностики причинно-наслідкових
зв’язків та виміру факторів впливу забезпечити креативний рівень
менеджменту неможливо. Слід врахувати, що традиційні підходи в
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аналітичних дослідженнях є недостатніми, оскільки вони пріоритетно
орієнтуються на оцінкову функцію аналізу. Така оцінка може бути більш
корисною, якщо чітко параметризується стан та поведінка економічної
системи (директивний план, який має силу закону). В умовах економічної
нестабільності та кон’юнктурного (меркантильного) вибору такі оцінки
виконують лише допоміжну роль. Тим більше, що відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності значна кількість оцінкових
показників формуються у середовищі бухгалтерського обліку і звітності.
Проте, у більшості методичних розробок з економічного аналізу пріоритет
надається реалізації оцінкової функції аналізу, особливо в частині виміру
відхилень розрахунку коефіцієнтів фінансового стану та ефективності
діяльності, здійсненню всіляких статистичних групувань, тощо [4; 5; 6 та
ін.]. Безперспективним, на наш погляд, є ускладнення аналітичних
процедур оцінки різними розрахунками співвідношень (часто недостатньо
коректних), за якими важко напрацювати інструментарій менеджменту [7;
8 та ін.].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми.
Питання наукового
рівня аналітичного забезпечення
креативного менеджменту висвітлювались вченими: Костирко Р.О.,
Лахтіоновою Л.А., Савицькою І.В. та іншими. Проте, потребують більш
глибокого дослідження і наукового вирішення окреслені в даній
публікації проблеми.
Цілі статті. Метою публікації є висвітленя питання вдосконалення
методики і організації економічного аналізу діяльності суб’єктів
господарювання у нових економічних умовах, які пов’язані із вибором
сфер і масштабів підприємництва, обмеженості фінансових і матеріально
технічних ресурсів та ризиком ділової співпраці.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У реалізації
наукової парадигми інноваційного менеджменту слід виходити із
сучасних особливостей діяльності господарюючих систем, які
характеризуються:
- вільним вибором сфер, напрямків та масштабів діяльності і
обмеженим державним втручанням у бізнес-процеси;
- обмеженістю матеріально-технічних та фінансових ресурсів у
здійсненні місії та досягнення цілей господарювання;
- невизначеністю у параметризації прийняття і реалізації
управлінських рішень.
В таких умовах детермінізація поведінки економічних систем є
вкрай ускладненою, а це, в свою чергу, передбачає багатоваріантний
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пошук, рейтингові оцінки, визначення загроз і механізмів їм протидії,
тактичне маневрування у зоні стратегічного вибору, обґрунтування
компромісів у середовищі ділового партнерства, професійну адаптацію до
зміни векторів діяльності макроекономічних систем і інститутів тощо. Без
наукової та професійної адаптації у змінних умовах економічного
середовища креативний менеджмент є неможливим. Зауважимо, така
варіативність пошуку ефективних управлінських рішень не тільки не
заперечує, а й значною мірю передбачає індикативну планову
параметризацію поведінки економічних систем у рамках визначеної
довготривалої стратегії діяльності. Таким чином, актуальність
забезпечення наукового рівня аналітичного обґрунтування планових
параметрів поведінки економічної системи не втрачає своєї актуальності.
Ускладнюється лише визначення варіативності відхилень від обумовлених
регламентів з метою їх хеджування.
Аналітичне забезпечення вибору сфер, напрямків та масштабів
діяльності здійснюється на основі маркетингових досліджень з
відповідними оцінками економічної доцільності та ефективності
вкладення капіталу. Інструментарій аналітичного пошуку за цим
спрямування є повноцінно представлений у численних наукових
розробках вітчизняних і зарубіжних вчених [4; 10; 11 та ін.]. Вихідними
завданнями таких досліджень є оцінка стану національного і світового
ринку, реальних тенденцій і інноваційних стратегій економічного
розвитку, правового регулювання і державних гарантій підприємництва,
формування страхових резервів тощо. Зауважимо, що реалізація
аналітичних процедур у стратегічному маркетингу розмежовує
інструментарій економічного, політичного, соціального екологічного
маркетингу, а системні оцінки і вибір стратегії діяльності передбачає їх
інтеграцію. Світовий досвід показує, що економічно приваблива
діяльність часто нівелюється через політичні та соціальні ризики.
Підтвердженням цього є сучасні економічні проблеми у Греції, Тунісі,
Єгипті, країнах Близького Сходу, Білорусії та інших країнах. Зауважимо,
що часто у формуванні методологічних засад та методичного
інструментарію не розрізняється вибір і обґрунтування стратегій
діяльності та розрахунку перспективних значень заміни економічної
системи (довго- чи короткотривалої перспективи). Вибір стратегій
діяльності і обґрунтування перспектив розвитку хоча і є одновекторними
дослідженням, проте, мають різну сукупність цілей та різну сукупність
задач кількісної та якісної параметризації. Якщо для стратегічного вибору
необхідно консолідувати стратегічні варіанти можливої участі та
можливих змін з відповідною аргументацією, та оцінки перспектив слід
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параметризувати в рамках обраної стратегії. Обґрунтованість стратегії
діяльності є визначальною, оскільки в економічних системах більше 40 %
суб’єктів діяльності мають високий рівень іммобілізації капіталу. Його
окупність передбачає перспективну параметризацію за критеріями
окупності та доходності цього капіталу.
З метою уникнення складних аналітичних узагальнень більшість
підприємницьких структур за своїми статутами декларує широкий спектр
стратегій діяльності на випадок розширення сфер бізнесу. Фактично, за
даними вибіркових досліджень із заявлених стратегій фактично
реалізується не більше 20–25% і тільки кожне двадцяте підприємство
реалізує заявлені стратегії на 70–80%.
В рамках визначеної стратегії слід забезпечити перспективну
параметризацію поведінки економічної системи, насамперед за
номенклатурою видів діяльності, за масштабами вкладень капіталу, за
участю на національному і світовому ринках та за основними
інтегральними
техніко-економічними
і
соціально-економічними
показниками. Така аналітична параметризація дозволяє обумовити
національну стратегію і перспективи економічного розвитку,
консолідувати ресурси, забезпечити прозорість діяльності економічних
систем, сформувати імідж ділового партнерства і ін.
Оцінка перспектив розвитку базується, як відомо, на системі
кількісних і якісних показників. Якщо якісні показники фінансової
стабільності підйому, спаду, економічного пожвавлення і інші
позиціонуються експертними оцінками, то кількісні визначаються на
основі дослідження динамічних рядів, що екстраполюються з
відповідними коректуваннями на перспективу. Як правило такі
коректування здійснюються на очікуваний рівень інфляції, дефіциту,
демографічних змін тощо. Чим більша точність екстраполяції, тим
коректнішою буде перспективна параметризація економічних систем і
відповідна
обумовленість стратегічного ділового партнерства.
Математичне моделювання складних факторних систем з відповідним
програмуванням і обробкою даних за інноваційними інформаційними
технологіями можуть забезпечити високу економічність створення
аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту.
Переважаюча кількість науковців-експертів вважають, що коли
похибка перспективних оцінок не перевищує 35% такі аналітичні
дослідження є виправданими.
За найбільш усталеними методиками аналізу використання
матеріально-технічних і фінансових ресурсів займає центральне місце.
Головним завданням таких досліджень було пошук резервів економії цих
429

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

ресурсів Розмір можливої абсолютної і відносної економії ресурсів у
заданих умовах господарювання був одним із критеріїв ефективності
менеджменту. Такий напрямок управління абсолютно корелюється із
вибором управлінських рішень в умовах обмеженості ресурсів. Проте
теорії «економії у великому і малому», «мінімізації витрат», «скорочення
видатків» й інші мають тепер інше філософське значення. Більш
актуальним стає раціональне використання ресурсів безвідносно до
величини видатків та витрат, інтегровані оцінки вигоди за системними
характеристиками зміни величини економії чи приросту витрат (затрат)
окремих елементів системи, стратегічним, перспективним) і поточним
(тактичним) виміром ефективності економії чи перевитрат і т.п. Так,
стратегічні оцінки енергозабезпечення вказують на виправданість
додаткових витрат на запровадження енергозберігаючих технологій.
Додаткові витрати із впровадження інформаційних технологій і систем
виправдовуються новою якістю і ефективністю менеджменту. Тільки
системні інтегровані оцінки є достатніми для визначення поведінки
суб’єктів господарювання в умовах ресурсних обмежень. З іншого боку,
моніторинг ресурсних обмежень передбачає пошук альтернативних
економічних проектів, за якими максимізується результат мобілізації
економічного потенціалу цих суб’єктів господарювання.
Аналітичні дослідження у середовищі невизначеності поведінки
економічних систем є найбільш складним процесом, оскільки за такими
оцінками і діагностикою напрацювати коректний інструментарій
менеджменту практично неможливо. Причиною є імовірнісний характер
розвитку подій, що обумовлює ризик співучасті в будь-яких економічних
проектах. Проте, системний аналіз варіантів розвитку подій, оцінка
можливих загроз і небезпек дозволяє досягти адекватної мобільності
поточного менеджменту та напрацювати інструментарій превентивних дій
щодо запобігання небажаним сценаріям економічного розвитку.
Методологічна база таких аналітичних досліджень і обґрунтувань є
достатньо напрацьованою [9; 10; 11 та ін] і при належній організації
виконання аналітичних процедур може бути дуже ефективною. Проблему
складають лише якість інформаційної бази аналізу (повноти, коректність
відображення реального економічного змісту, своєчасність подання) та
кваліфікаційний рівень аналітиків і менеджерів. При всій складності
економіко-математичного моделювання розвитку економічних явищ і
процесів потреба їх дослідження визначається необхідністю розрахунку
масштабів та умов хеджування ризиків та резервів обґрунтування змісту
та якості превентивних дій. У світовій практиці прийнято вважати, що при
імовірності підтвердження аналітичних розрахунків на рівні 30–33%, такі
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дослідження і подальші ризики управлінських дій є виправданими.
Висновки. Підвищення наукового рівня аналітичних досліджень є
безальтернативним напрямком розвитку фундаментальних і практичних
аспектів економічного аналізу у реалізації його функціональної ролі.
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FINANCIAL INTERMEDIARIES AS INDICATORS
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE
The impact of financial intermediaries in the socio-economic development of Ukraine has
been considered in the article. The estimation of the current situation of financial institutions in
conditions of leaving from the financial crisis has been done.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
В статье рассмотрено влияние финансовых посредников на социально –
экономическое развитие Украины. Дана оценка современного состояния финансовых
институтов Украины в условиях выхода из финансово – экономического кризиса.
Ключевые слова: финансовая система, финансовые посредники, экономическое
развитие.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Ефективне
функціонування фінансової системи України в умовах розбудови ринкової
економіки неможливе без становлення та розвитку розгалуженої мережі
фінансових інститутів, що створюють сприятливі умови для накопичення
фінансових ресурсів, акумуляцію заощаджень та забезпечують
організацію оптимального та ефективного перетворення тимчасово
вільних коштів у інвестиційні ресурси для забезпечення потреб реального
сектору економіки.
Л.В. Ільченко-Сюйва підкреслює, що фінансові посередники є дуже
важливими учасниками ринку, оскільки вони надають можливості
акумуляції заощаджень індивідуальних інвесторів; знижують їх витрати
на одержання позик, а також знижують ризик неповернення позики;
діяльність фінансових посередників забезпечує ринкову рівновагу; знижує
фінансові ризики; фінансові посередники здійснюють ефективний
розподіл накопиченого капіталу в проектне інвестування. [1, с. 26–27]
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми діяльності та розвитку вітчизняних фінансових
посередників, зокрема функціонування банківських установ та
небанківських фінансових інституцій в кризовий та посткризовий періоди,
досліджуються багатьма вітчизняними науковцями, такими як І.І.
Д’яконовою, Л.Л. Гриценко, Л.Б. Євтухом, О. Улановським та іншими, що
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розглядають роль тих чи інших фінансових інститутів в побудові
ефективної фінансової системи.
Цілі статті. Метою статті є узагальнення значення, напрямів та
проблем функціонування вітчизняних фінансових посередників на
сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Аналіз літературних
джерел свідчить, що фінансові інститути, які функціонують в межах
вітчизняної фінансової системи, можна поділити на дві основні групи:
1) небанківські фінансові інститути, до складу яких здебільшого
відносяться страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки, інститути
спільного інвестування;
2) банківські установи, діяльність яких є провідною серед
фінансових інститутів, про що може свідчити найбільша частка активів
банківських установ у ВВП країни, а також суми залучених ресурсів у
порівнянні з небанківськими фінансовими установами. (Для порівняння:
станом на 2009 рік активи вітчизняних банків складали 1001626 млн грн, а
активи страхових компаній близько 41753 млн грн) [2, с. 112].
Вітчизняні науковці сходяться на думці, що в умовах розвитку
ринкових відносин банківська система є одним з важливіших чинників
забезпечення функціонування фінансової системи та соціально –
економічного розвитку країни загалом.
Так, аналізуючи засади функціонування банківської системи
України, І.І. Д’яконова акцентує увагу на стратегічній позиції банківської
системи в економіці країни, обумовлюючи це тим, що «будь – які зміни в
її функціонуванні впливають на інтереси всіх суб’єктів господарювання,
кожного члена суспільства і разом із тим можуть призвести до
дестабілізації економічної, політичної, соціальної та інших сфер
суспільного життя» [3, с. 178–179].
Так, Д.В. Шараєвський відмічає, що в умовах ринкової економіки
діяльність банків знаходиться в центрі всього механізму фінансової
системи, адже ними концентрується значна маса фінансових ресурсів,
ефективне використання яких, за допомогою зваженої діяльності
банківської системи, сприяє економічної та фінансової міцності країни [4,
с. 83].
Значимість банківських установ серед інших інститутів зумовлена
роллю та функціями банківської системи, що виступає найпотужнішим
учасником фінансового ринку та індикатором економічного розвитку
держави. Банківська діяльність обумовлює першочергове значення банку
в функціонуванні кредитного ринку та дає підстави стверджувати, що
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банки забезпечують фінансовими ресурсами функціонування фінансової
системи, насамперед суб’єктів господарювання, через акумуляцію
тимчасово вільних коштів.
Оскільки грошово-кредитна політика здійснюється через банківське
регулювання, очевидною стає особлива роль банківських установ як
індикатора соціально-економічного розвитку. Так, комерційні банки
оперують найліквіднішими фінансовими активами, впливаючи на
структуру та обсяги грошової маси в економіці, що в свою чергу
позначається на стабілізації національної одиниці [5, с. 40].
Зазначимо, що станом на 1 січня 2010 року активи комерційних
банків складали 880,3 млрд грн, або 93,5% активів всіх вітчизняних
фінансових установ [6, с. 1].
Л.Б. Євтух, досліджуючи особливості функціонування банківських
установ України, зазначає, що банки є активними інституційними
учасниками фондового ринку, «… на якому вони виступають у ролі
інвесторів, емітентів, фінансових посередників або інфраструктурних
учасників» [7, с. 149].
А.Ю. Семеног, досліджуючи аспекти функціонування банківської
системи, акцентує увагу на тому, що тенденції економічного зростання
України безпосередньо пов’язані з функціонуванням банківської системи
та реального сектору економіки, що обумовлює необхідність
взаємозв’язку та фінансової взаємодії суб’єктів господарювання та
фінансових інститутів [8, с. 181].
Але треба зазначити, що хоча в останні роки й спостерігається
розвиток кредитування, в тому числі й реальної економіки, однак
відсоткові ставки є надмірно великими, простежується орієнтація на
отримання швидкого прибутку, в той час як стратегічно важливі
інноваційні проекти в галузі промисловості та будівництва є
довгостроковими. Це, безумовно, створює перешкоди для ефективної
взаємодії банківського та реального секторів економіки [1, с. 26] .
А.Ю. Семеног відмічає, що участь банків в інвестиційних процесах
реального сектору є низькою, що обумовлено недостатньою
капіталізацією банківських установ, а отже й недовірою до них [8, с. 181–
187].
На жаль, сучасна українська банківська система є недосконалою та
потребує значних методів коригування. Так, міжнародне рейтингове
агентство «Standard & Poor’s» відмічає, що діяльність українських банків
здійснюється в дуже складних макроекономічних умовах нестабільності;
має місце надмірна концентрація бізнесу на окремих галузях; процедури
надання кредитів є неефективними; нагальним є брак коштів через
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розбіжності між збільшенням обсягів залучених коштів та збільшенням
кредитних портфелів банків.
Також банківська діяльність пов’язана з високим ступенем ризику,
зокрема обсяги надходжень іноземних позик є недостатніми, щоб
«поглинути» вітчизняні кредитні ризики.
Все це обумовлює не досить стійкі позиції української банківської
системи та фінансової системи загалом на світовій арені, а відтак є
стримуючим фактором соціально-економічного розвитку держави [9, с.
25].
Наряду із функціонуванням банківських установ, в умовах
недосконалості вітчизняного фінансового ринку, індикаторами соціальноекономічного розвитку держави виступають також небанківські фінансові
інститути. Сучасна недорозвиненість фінансової інфраструктури обмежує
процеси перетворення заощаджень у інвестиції, тим самим стримуючи
економічне зростання. Тому слід наголосити на особливому значенні як
кількісного зростання, так і підвищення ефективності функціонування
фінансових посередників.
Такі установи, як страхові компанії, кредитні спілки, інститути
спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, повинні
забезпечувати ефективний перерозподіл та акумуляцію фінансових
ресурсів, їх ефективне використання, зокрема перетворення заощаджень
на інвестиції, перелив капіталів, що здійснюються з метою забезпечення
економічного розвитку країни [10, с. 60].
Досвід розвинених країн свідчить, що ефективне функціонування
небанківських кредитних установ, налагоджені системи пенсійного та
страхового забезпечення та загалом належне здійснення фінансового
посередництва створюють умови для стабільного розвитку фінансовоекономічної системи, сприяють розв’язанню соціальних проблем в країні
[11, с. 7].
Як відомо, основою економічного розвитку є наявність достатнього
обсягу фінансових ресурсів, тому дуже важливими є механізми
кредитування великого та малого бізнесу, споживче кредитування. Саме в
сфері забезпечення ресурсами населення та малого підприємництва
небанківські фінансові установи спроможні виступати як ефективно діючі
фінансові посередники, що становлять конкуренцію потужним
банківським установам. Адже діяльність зазначених фінансових інститутів
спрямована здебільшого саме на ті категорії населення, які потребують
порівняно невеликих обсягів кредитних ресурсів та мають проблеми з
одержанням кредитів в банках [12, с. 8].
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Простежуючи становлення небанківських фінансових інститутів,
можна констатувати, що в останні роки розвиток цих установ загалом
набув позитивного характеру. Аналіз літературних джерел свідчить, що в
докризовий період, протягом 2005–2008 рр., спостерігалося значне
зростання показників діяльності небанківських фінансових установ. Так,
страхові премії, що становили в 2005 р. 12854 млн грн у 2008 р.
збільшилися до 24008 млн грн; активи недержавних пенсійних фондів
зросли у 18 разів; активи кредитних спілок – у 2,5 раза, активи інститутів
спільного інвестування – у 20 разів. Слід відмітити, що ця тенденція до
зростання мала місце до кінця 2008 р. та змінилася внаслідок негативних
кризових явищ в економіці.
Але показники їх діяльності залишаються досить низькими
порівняно із розвинутими країнами. Так, О. Сідельник, на нашу думку,
справедливо відносить до основних причин відносно низького розвитку
небанківських інститутів нерозвиненість українського фондового ринку,
відсутність належного комплексу високоліквідних, прибуткових та
надійних фінансових інструментів, відсутність досвіду організації
діяльності, недоліки законодавчої бази в галузі регулювання зазначених
інститутів та недовіру з боку населення до небанківських фінансових
установ. Тобто в сучасних умовах соціально-економічного розвитку
вітчизняні фінансові інститути повільно розвиваються та неспроможні
повною мірою ефективно виконувати свої функції.
Висновки. Отже, розглядаючи призначення фінансових інститутів
та їх роль в становленні фінансової системи, можна констатувати, що
Україна, перебуваючи на шляху до створення ринкових відносин та
ефективно функціонуючого фінансового сектору, потребує подальшого
розвитку успішно діючих фінансових інститутів. Адже злагоджене,
ефективне функціонування фінансових інститутів спроможне досягти
значного економічного ефекту через зростання обсягів інвестицій та
капіталу в економіку країни.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ
БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Обобщены и систематизированы методологические подходы к прогнозированию
финансового состояния предприятий с позиции возможного банкротства, проанализирована
современная практика применения зарубежных моделей с выявлением преимуществ и
недостатков.
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прогнозирование вероятности банкротства, финансовые коэффициенты.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Основною
тенденцією останніх років є криза фінансової світової системи. Такі зміни
в економічному середовищі, в якому функціонує суб’єкт господарювання,
вимагають відповідних змін у методиці фінансового аналізу при
проведенні його як працівником підприємства, так і його партнерами та
власниками. Насамперед гостро стоїть проблема оцінки ймовірності
банкрутства підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Серед наукових праць учених, які присвячені теоретичнометодологічним підходам до діагностики банкрутства, хочемо відзначити
дослідження Г. Базарова, С. Бєляєва, Б. Коласса, Р. Манна, Е. Майєра,
Х. Фольмута, Д. Хана та ін. Розробленням моделей прогнозування
ймовірності банкрутства займалися у різні роки різні вчені. Але,
незважаючи на значну ретельність при підготовці, дані розробки у сфері
прогнозування ймовірності банкрутства підприємства мають свої недоліки
та неточності.
Цілі статті. Метою статті є класифікація та критичний аналіз
існуючих на даний момент моделей прогнозування ймовірності
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банкрутства, їх порівняння на основі оцінки комплексності врахування
факторів впливу на діяльність компанії та охоплюваності різносторонніх
показників фінансово-господарської діяльності підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Невизначеність
соціального середовища, що є базисом для економіки, породжує проблеми
пов’язані із методикою розробки моделей оцінки ймовірності банкрутства
підприємства. В основу побудови кожної моделі покладений принцип
«ceteris paribus» (з лат. – «за інших рівних умов»). Він означає, що
прогнозування діяльності відбувається із абстрагуванням від впливу
інших неврахованих факторів та перенесенням тренду зміни основних
показників на майбутні періоди. Звідси випливають дві основні проблеми.
Перша полягає у тому, що факторів є безмежна кількість і врахувати усі
немає можливості, а тому із їх множини потрібно вибрати ті, які би
найбільш виразно відображали особливості діяльності підприємства на
досліджуваному відрізку часу. Правильність вибору чинників буде
впливати на якість розробленої моделі. Друга проблема випливає із
властивостей непередбачуваності економіки, що породжена її
соціальністю та багатогранністю. Тренд зміни показників обчислений за
допомогою будь-яких методів не буде відповідати реальним тенденціям,
які відбуватимуться у майбутньому. Ці проблеми є взаємопов’язаними і
нівелювати їх ніяким чином не можливо. А тому потрібно критично
ставитись до усіх методів оцінки ймовірності банкрутства, так як жоден із
них не зможе дати абсолютно точного прогнозу.
В світовій практиці накопичилось багато методів оцінки
ймовірності банкрутства. В основу покладено різні методики. Залежно від
цього їх можна поділити на декілька груп: однофакторний
дискримінаційний аналіз; багатофакторний дискримінаційний аналіз;
логіт-модель; модель CBR; штучні нейронні мережі; генетичні алгоритми;
1. Моделі на основі Байєсівських мереж;
2. Якісний підхід на основі оцінки характеристик діяльності
експертами.
Однофакторний аналіз передбачає просте співставлення показників
діяльності із нормативними значеннями. Проте залежно від виду
діяльності, географічного розміщення та інших факторів нормативні
значення будуть досить сильно відрізнятись. Для того, щоб нівелювати
недолік різносторонності показників, застосовуються інші групи
комплексних методів, що враховують у своєму результаті агрегований
вплив більше ніж однієї змінної. Найпростішим методом серед
комплексних є багатофакторний дискримінаційний аналіз, результатом
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якого є інтегруючий показник. Він є вихідною змінною функції із певною
кількістю вхідних, для кожної з яких передбачено відповідний коефіцієнт,
що виражає силу впливу фактора. Після обрахунку результату він
порівнюється із нормативною шкалою, яка розроблена для даної моделі і
на основі входження у певний інтервал робиться висновок стосовно
ймовірності банкрутства підприємства. На сьогоднішній день найбільш
відомими є моделі Альтмана, Спрінгейта, Ліса, Фулмера, Беєрмана,
Таффлера і Тішоу тощо [5].
У 80–х рр. ХХ ст. після досліджень нобелівського лауреата Деніела
Макфадена почала набувати популярності модель Logit. Це
економетрична модель, яку використовують для передбачення
ймовірності виникнення певної події за значеннями безлічі ознак. Для
цього вводять так звану залежну змінну y, що набуває лише одного з двох
значень – зазвичай, це числа 0 (подія не настала) і 1 (подія настала), і
безліч незалежних змінних (ознак, предикторів або регресорів) – x1, x2…,
xn, на основі значень яких потрібно обчислити вірогідність набуття того
або іншого значення залежною змінною. Перевагою даного методу є те,
що при її побудові можуть враховуватись не тільки кількісні, а й якісні
показники.
Для того, щоб зробити певний прогноз або обрати правильне
рішення, також використовують метод аналогічних випадків (модель
CBR). Суть його полягає в тому, що відшуковують у минулому близькі
аналоги наявної ситуації, обираючи ті самі відповіді, що були для них
правильними. Тому цей метод ще називають методом «найближчого
сусіда» [3]. Системи CBR забезпечують добрі результати в
найрізноманітніших задачах. Головна їхня вада полягає в тому, що вони
взагалі не створюють будь-яких моделей чи правил, які узагальнюють
попередній досвід, а ґрунтуються на виборі рішення на всьому масиві
доступних історичних даних.
Одним із сучасних методів аналізу є штучні нейронні мережі. Це
великий клас систем, архітектура яких певною мірою аналогічна побудові
нервової тканини з нейронів. На нейрони найнижчого шару подаються
значення вхідних параметрів, на підставі яких потрібно приймати якісь
рішення, прогнозувати розвиток ситуації тощо. Ці значення розглядають
як сигнали, що передаються в наступний шар, послаблюючи чи
підсилюючи його залежно від числових значень (ваг), приписуваних
міжнейронним зв’язкам [2]. Як наслідок, на виході нейрона найвищого
шару виробляється певне значення, що розглядається як відповідь
(реакція) всієї мережі на значення вхідних параметрів. Найбільшою вадою
нейромережної технології є те, що вона потребує дуже великого обсягу
навчальної вибірки.
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Байєсівські мережі є різновидом імовірнісних, у яких отримання
нових знань про ймовірності у вершинах мережі здійснюється за
допомогою формули Байєса та її узагальнень. Байєсівські мережі являють
собою графічні моделі подій і процесів на основі об’єднання деяких
результатів теорії ймовірностей і теорії графів. Основною ідеєю побудови
графічної моделі є поняття модульності, тобто розкладання складної
системи на прості елементи. Для об’єднання окремих елементів у систему
використаються результати теорії ймовірностей, які забезпечують моделі
практичну дієздатність у цілому, а також дають можливість поєднувати
графічні моделі з базами даних [5].
Наступним аналітичним засобом оцінки ймовірності банкрутства є
генетичні алгоритми. Їх варто розглядати як могутній засіб розв’язання
різноманітних комбінаторних задач та задач оптимізації. Перший крок під
час побудови генетичних алгоритмів – це кодування вихідних логічних
закономірностей у базі даних, що їх іменують хромосомами, а весь набір
таких закономірностей називають популяцією хромосом. Далі для
реалізації концепції вибору вводять спосіб зіставлення різних хромосом.
Популяція обробляється за допомогою процедур репродукції, мінливості
(мутацій), генетичної композиції [4]. Генетичні алгоритми мають і низку
вад. Критерій добору хромосом і використовуваних процедур є
евристичним і зовсім не гарантує відшукання «найкращого» рішення. Як і
в реальному житті, еволюцію може «заклинити» на якій-небудь
непродуктивній галузці.
На відміну від кількісних підходів щодо прогнозування схильності
до критичної неплатоспроможності як самостійний методологічний
напрям можна виділити якісний підхід, заснований на вивченні сукупності
характеристик, притаманних бізнесу, що розвивається у напрямку до
банкрутства. Для аналітичного оцінювання використовують системи
критеріїв, що є різними порівняльними, якісними методиками оцінювання
ймовірності банкрутства, розробленими зарубіжними економістами,
зокрема: методику В. Ковальова (Росія); метод Аргенті (А–рахунок);
метод Скоуна [1].
Кажучи про згадані вище якісні мультифакторні методики
оцінювання вірогідності банкрутства, варто зазначити, що для їхнього
застосування необхідно деталізувати конкретні критичні значення
розглянутих якісних показників за галузями на основі накопичення
емпіричних статистичних даних. До явних переваг таких систем
індикаторів можливого банкрутства можна віднести системний і
комплексний підходи до проблеми оцінювання фінансових загроз, до вад
− складності ухвалення рішень менеджментом підприємства в умовах
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багатокритеріальної задачі, загально інформаційний, а іноді доволі
абстрактний характер показників, суб’єктивність прогнозних рішень.
Проаналізувавши особливості використання існуючих на даний
момент методів для оцінювання фінансової неспроможності українських
підприємств, хочемо резюмувати, що попри низку переваг цих моделей,
підтверджених експериментальним шляхом, їх безапеляційна і
беззастережна імплементація в національну аналітичну практику є
некоректною. Так, враховуючи значні відмінності у факторах зовнішнього
економічного середовища, які генерують загрозу банкрутства суб’єктів
господарювання в Україні (наприклад, інфляції); нестабільність та
ігнорування
галузевих
особливостей
діяльності
вітчизняних
підприємницьких структур; необ’єктивність облікової інформації щодо
вартості активів і пасивів та розбіжності у веденні обліку і розрахунку
окремих показників, можна з упевненістю стверджувати, що
використання західних моделей діагностики банкрутства на
підприємствах України даватиме недостатньо об’єктивні прогнози.
Висновки. Світова практика накопичила значний досвід в побудові
моделей прогнозування ймовірності банкрутства підприємства. Усі
існуючі методи залежно від особливостей інструментарію та методики
було поділено на 8 груп. До сучасних методів відносять логіт-моделі,
штучні нейронні та байєсівські мережі, генетичні алгоритми, модель CBR.
Якщо оцінювати можливість застосування розроблених моделей
для аналізу діяльності українських підприємств, то потрібно відмітити, що
абсолютне їх перенесення є неможливим через неоднаковість
економічного середовища в різних країнах. Це вимагає побудову нових
моделей на основі емпіричного аналізу даних українських суб’єктів
господарювання.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
В статье обобщены подходы различных ученых к определению понятия
«конкурентоспособность», рассмотрены конкурентоспособность на уровне страны, отрасли,
предприятия, продукции.
Ключевые
слова:
конкурентоспособность,
конкурентная
стратегия,
конкурентоспособный товар.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Конкурентоспроможність є актуальною проблемою сучасної економічної науки і
практики ведення господарського життя. Глобалізація ринків, участь у
міжнародному поділі праці, що передбачає проникнення іноземних
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товарів на вітчизняні ринки, ставить проблему забезпечення конкурентоспроможності в ряд пріоритетних управлінських завдань, успішне
вирішення якого забезпечить виживання економічних суб’єктів у новому
економічному середовищі.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідження проблеми конкурентоспроможності постійно
проводилось у розвинутих країнах. Теоретичним надбанням є наукові
праці економістів різних часів: А. Сміта, Д. Рікардо, Г. Азоєва, І. Ансоффа,
С. Брю, Дж. Кейнса, К. Макконелла, А. Маршалла, Дж. Мілля, А. Пезенті,
М. Портера, Дж. Робінсона, А. Томпсона, М. Трейсі, Р. Фатхутдінова,
Ф.Хайєка, Й. Шумпетера, Д. Юданова та ін.
Цілі статті. У багатьох економічних дослідженнях є різні варіанти
визначень поняття «конкурентоспроможність». Проведемо короткий
аналіз найбільш типових з них.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Гальвановський М.,
Жуковська В., Трофимова І. наводять формулювання, відповідно до якого
під конкурентоспроможністю «варто розуміти співвідношення ціни і
якості конкретних товарів, вироблених окремими підприємствами і
фірмами, або послуг, що надаються ними» [3]. В основі визначення
конкурентоспроможності, що наводять Шамрай Ю.Ф., Габунія Г.В., також
лежать уявлення про те, що вона формується за рахунок переваг
відповідного продукту в порівнянні з аналогом за ціною, якістю (і
умовами постачання) [19].
Певним розвитком значеннєвого навантаження визначення
конкурентоспроможності є заміна поняття «якість» такими більш
широкими поняттями, як «споживчі властивості» чи «суспільна потреба»,
а поняття «ціна» – поняттям «ціна споживання». В іншому випадку,
форма (структура) побудови визначень конкурентоспроможності
практично не змінюється. Так, у словнику економічних термінів під
конкуренто-спроможністю
розуміється
«комплекс
споживчих
властивостей товару, що визначає його відмінність від інших аналогічних
товарів за ступенем і рівнем задоволення потреб покупців і витратами на
його придбання й експлуатацію (тобто ціною споживання)» [7]. Іншим
прикладом
такого
підходу
до
визначення
поняття
«конкурентоспроможність» є роботи Саванова Ю.А., Чепурина М.Н. [14] і
Яновського А. [22], у яких воно трактується як така характеристика
товару, що відбиває його відмінність від аналогічного товару за ступенем
відповідності однієї і тієї ж суспільної потреби і витратами на задоволення
цієї потреби, що включає витрати покупця, пов’язані з придбанням товару,
і усі витрати, що виникають при його експлуатації.
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У літературі існують і принципово інші підходи до трактування
поняття «конкурентоспроможність». Наприклад, Зав’ялов П. [5] і
Кононенко І. [6] пропонують визнавати конкурентоспроможним товар,
споживчі властивості і вартісні характеристики якого забезпечують йому
комерційний успіх, тобто прибуткову реалізацію. Важливість реального
збуту товару відзначається також у визначеннях конкурентоспроможності
продукції і підприємств (фірм) російських, англійських і американських
економістів, наведених у [19; 21]. Ухачевич Я. розглядає можливість
реалізації товару як визначальний критерій його конкурентоспроможності
[16].
Канінський П.К. вважає конкурентоспроможним такий товар, який
має кращі вартісні, якісні та кількісні показники поряд з найменшою
ціною споживання, і через ефективну збутову стратегію здатний
задовольняти потреби споживачів щодо якості та асортименту за нижчою
ціною [10, с. 532]. Конкурентоспроможним на світовому ринку він вважає
такий товар, співвідношення між споживчими властивостями якого і
затратами покупця на їх досягнення необхідне і достатнє для того, щоб
цьому товару в даний момент була надана перевага над іншими товарами,
які задовольняють ті ж потреби на конкретному ринку.
Разом з тим Буднікова Л. С. [2], Малярчук І. [9], Шувалов А. І. [20],
визначаючи конкурентоспроможність, виділяють і деякі інші
найважливіші аспекти її формування. Їх характеризують за допомогою
різноманітних показників, що відбивають інвестиційну привабливість
продукції і її виробника, ступеня освоєння ринку, динаміки експорту
продукції, цінової стійкості продукції і рентабельності її збуту на різних
ринках, поточного етапу і тривалості життєвого циклу продукції.
Г.М. Скудар стверджує, що конкурентоспроможність – це
багатостороння економічна категорія, яка може розглядатися на рівні
товару, товаровиробника, галузі, країни. В широкому розумінні він,
небезпідставно,
вважає
конкурентоспроможністю
обумовлені
економічними, соціальними та політичними факторами позиції країни чи
товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках [15, с. 31]. В
умовах відкритої економіки вона може визначатися також як здатність
країни чи фірми протистояти міжнародній конкуренції на власному ринку
та ринках інших країн.
У такому аспекті, на нашу думку, конкурентоспроможність
доцільно розглядати на двох рівнях: макроекономічному (як конкурентоспроможність країни) та мікроекономічному (як конкурентоспроможність
галузі, окремого товаровиробника чи товару). З точки зору системного
підходу конкурентоспроможність може бути представлена у вигляді
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здатності підприємств змінювати свою траєкторію розвитку, спланований
режим функціонування тощо з метою збереження чи посилення вже
набутих або створення нових конкурентних переваг.
Таким чином, економісти мають різні міркування щодо визначення
та тлумачення конкурентоспроможності. Якщо згрупувати їх, то можна
виділити
такі
взаємопов’язані
види
конкурентоспроможності:
конкурентоспроможність економіки країни, конкурентоспроможність
галузі економіки, конкурентоспроможність підприємств, конкурентоспроможність продукції.
Американський вчений М. Портер виділяє п’ять головних факторів,
які впливають на конкурентоспроможність країни: рівень розвитку науки і
технології, обсяг капіталу, кількість робочої сили, розвиток
інфраструктури, інформація [12, с. 34]. Проте головним критерієм,
відносно якого потрібно розглядати вплив цих факторів на
конкурентоспроможність країни, мають бути ефективність виробництва та
спроможність фірм підвищувати якість своєї продукції.
Теорія конкуренції, стверджує М. Портер, виходить з того, що
реально конкурують між собою не країни, а окремі виробники чи продавці
благ. Країна зможе досягнути успіхів на міжнародній арені та буде
конкурентоспроможною лише тоді, коли буде мати конкурентоспроможні
галузі економіки, які, в свою чергу, можуть бути такими за умови
наявності в них конкурентоспроможних підприємств, тобто таких, що
виготовляють конкурентоспроможну продукцію.
М. Портер також вважає, що практично неможливо відокремити
конкурентоспроможність товару від конкурентоспроможності галузі чи
підприємства та від конкурентоспроможності національної економіки, бо
всі вони логічно та структурно пов’язані і можуть вивчатися лише на
основі виявлення конкурентних переваг.
Між категоріями конкурентоспроможності країни, галузі,
підприємства і продукції існують взаємозв’язок і взаємозалежність. На
нашу думку, кожна з них саме в зазначеній послідовності є своєрідною
підвалиною для наступної.
Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників – це одне з найважливіших стратегічних завдань економічної
політики кожної країни. Ми частково можемо погодитися з думкою, що
важливим чинником конкурентоспроможності країни є здатність окремих
суб’єктів економічної діяльності перемагати у боротьбі з іншими
товаровиробниками як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Проте, на нашу думку, неможливо ігнорувати вплив держави, як суб’єкта
міжнародних економічних відносин, на внутрішні економічні процеси та
світову економіку.
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Ми погоджуємося з професором В. Андріановим, який вважає, що
показник конкурентоспроможності країни об’єднує конкурентоспроможність товару, товаровиробника та галузеву конкурентоспроможність. У загальному вигляді її можна визначити як здатність
країни в умовах вільної торгівлі виробляти товари і послуги, які
відповідають вимогам світового ринку, реалізація яких підвищує добробут
країни і окремих її громадян [1, с. 39].
Існують різні, часто суперечливі, пояснення того, чому одні країни є
конкурентоспроможними на світовому ринку, а інші – ні. До сьогодні не
створено єдиної загальноприйнятої теорії. Проаналізувавши літературу з
досліджуваної проблеми, ми прийшли до висновку, що економіститеоретики, розглядаючи економіку країни, вважають її спроможною вести
економічну боротьбу на світовому ринку у тому випадку, коли вона може
забезпечити стале економічне зростання за рахунок чотирьох груп
факторів:
пропозиції;
попиту;
ефективності;
соціокультурних,
інституційних та інших факторів [11, с. 144].
Канінський П.К. називає конкурентоспроможністю держави її
можливість пропонувати вироби дешевше, ніж інші країни, і конкурувати
в конкретній товарній зоні за збільшення сегменту ринку та прибутку від
реалізації товарів [10, с. 533].
Основою конкурентоспроможності країни є конкурентоспроможні
галузі економіки країни. Канінський П.К. вважає конкурентоспроможною
галузь, здатну отримувати більші прибутки на одиницю витрачених
ресурсів порівняно з іншими галузями народного господарства країни [10,
с. 533].
Основним носієм конкурентної стратегії галузі виступає сектор
підприємств. Питання вивчення конкурентоспроможності підприємств є
важливими та актуальними як для економіки країни, так і для виробників.
Ринкові відносини диктують підприємствам чіткі правила досягнення
успіху в конкурентній боротьбі: максимальне задоволення потреб
споживачів та високий рівень виробничої ефективності.
Конкурентоспроможність сектору підприємств є комплексною,
багатофакторною категорією. Інколи її ототожнюють з конкурентоспроможністю їх продукції. Підставою є те, що ці категорії тісно
взаємопов’язані і для їх кількісної оцінки можуть використовуватися
однакові критерії (витрати виробництва, обсяги реалізації тощо). Але
такий підхід можна вважати правильним лише тоді, коли розглядати
проблему у вузькому розумінні. Яновський А. зазначає, що в широкому
розумінні конкурентоспроможність підприємств є багаторівневою
категорією, оскільки передбачає оцінку усіх функціональних сфер їх
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діяльності (виробництва, кадрового потенціалу, фінансів, наукових
розробок, маркетингу) [22, с. 22].
М.О. Єрмолов вважає конкурентоспроможністю підприємств
«відносну характеристику, яка відображає відмінність процесу розвитку
одного виробника від конкурента як за рівнем задоволення своїми
товарами чи послугами конкретної суспільної потреби, так і за
ефективністю виробничої діяльності» [4, с. 229].
Визнаний вчений в галузі конкуренції М. Портер, висновки якого
ґрунтуються на результатах багатьох досліджень досягнення і збереження
конкурентної переваги, вважає, що фірми випереджають своїх суперників,
якщо мають міцну конкурентну перевагу [13]. Відправним моментом
теорії конкурентних переваг є положення, що конкурентоспроможність
може бути отримана або втрачена внаслідок дії учасників економічної
діяльності. При цьому вона ототожнюється зі стратегією і тактикою
конкурентної боротьби, яка набуває самодостатнього характеру.
У широкому розумінні зарубіжні вчені визначали конкурентоспроможність як обумовлені економічними, соціальними і політичними
факторами позиції держави або товаровиробника на внутрішньому і
зовнішньому ринках. Для відкритої економіки це поняття включає
здатність країни чи фірми протистояти міжнародній конкуренції на
власному ринку і ринках третіх країн.
Канінський П.К. під конкурентоспроможністю підприємства
розуміє його здатність отримувати прибутки, достатні для відтворення
простого або розширеного виробництва, мотивації праці та поліпшувати
властивості продукції [10, с. 532].
На думку С. Ярошенка, конкурентоспроможність є самостійною
системною категорією, яка відображає ступінь реалізації цілей
підприємств у їх взаємодії з навколишнім середовищем [23, с. 33].
Актуальність дослідження цієї категорії в перехідній економіці
посилюється з розвитком ринкових відносин і формуванням
конкурентного середовища. С. Ярошенко стверджує, що підприємства є
конкурентоспроможними, якщо вони можуть довший час відстоювати
власні переваги на ринку завдяки наявності ефективної стратегії чи
здатності функціонувати в довгостроковому періоді на ринку й
отримувати при цьому прибуток, достатній для вдосконалення
виробництва, підтримання якості продукції на високому рівні і
стимулювання робітників [23].
А. Маренич та І. Астахова стверджують, що конкурентоспроможність – це комплексна характеристика діяльності підприємств,
яка базується на аналізі різних аспектів виробничо-господарської
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діяльності (виробничий потенціал, трудові ресурси, забезпеченість
матеріалами, фінансові результати діяльності та ін.) і дозволяє визначити
„сильні сторони‖ підприємств в конкурентній боротьбі, знайти способи
досягнення переваг над конкурентами [8, с. 23].
За Р.А. Фатхутдіновим, конкурентоспроможність – це здатність
підприємств виробляти конкурентоспроможну продукцію, перевага одних
підприємств над іншими, що працюють у даній галузі в країні та за її
межами [18, с. 273].
Швейцарська організація «Європейський форум із проблем
управління» визначила, що конкурентоспроможність – це реальна і
потенційна можливість фірм в існуючих для них умовах проектувати,
виготовляти і збувати товари, що за ціновими і неціновими
характеристиками більш привабливі для споживача, ніж товари
конкурентів [24, с. 99–100]. Недолік цього визначення, на наш погляд, в
тому, що воно стосується лише товару і враховує винятково цінові і
нецінові характеристики.
На думку К. Кінне, науковця Інституту економічних досліджень в
Гамбурзі, підприємства конкурентоспроможні на світовому ринку, якщо
вони можуть вижити у боротьбі з іноземними конкурентами без державної
підтримки [25, с. 126].
Категорії «конкурентоспроможність товару» та «конкурентоспроможність підприємства» є взаємопов’язаними, але не тотожними.
Справді, підприємства не можуть бути конкурентоспроможними, якщо їх
товар не користується попитом. Але цей чинник не є вирішальним, бо в
окремих випадках конкурентоспроможність товару може бути
забезпечена за рахунок його реалізації за демпінговими цінами. Суттєві
відмінності між згаданими категоріями пояснюються й тим, що:
- конкурентоспроможність продукції оцінюється на відносно
короткому проміжку часу, який визначається її життєвим циклом, а
конкурентоспроможність підприємств потрібно аналізувати в довгостроковому періоді;
- конкурентоспроможність продукції розглядається щодо окремих її
видів, а конкурентоспроможність підприємств охоплює всю номенклатуру
їх продукції;
- оцінка конкурентоспроможності підприємств здійснюється
самими підприємствами, а товару – покупцями.
На нашу думку, найбільш вдалим є визначення конкурентоспроможності, наведене Р.Фатхутдиновим: «Конкурентоспроможність –
це властивість об’єкта, що характеризується ступенем реального чи
потенційного задоволення ним конкретної потреби в порівнянні з
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аналогічними об’єктами, представленими на даному ринку.
Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати конкуренцію в
порівнянні з аналогічними об’єктами на даному ринку» [17, с. 23].
Тут наголошується, що конкурентоспроможність об’єкта
визначається стосовно конкурентного ринку або конкретної групи
споживачів, сформованої за відповідними ознаками стратегічної
сегментації ринку. Якщо не зазначений ринок, на якому
конкурентоспроможний об’єкт, це означає, що даний об’єкт у конкретний
час є кращим світовим зразком. В умовах ринкових відносин
конкурентоспроможність характеризує ступінь розвитку суспільства. Чим
вище конкурентоспроможність країни, тим вище життєвий рівень у цій
країні.
Усі наведені визначення конкурентоспроможності, природно,
мають право на існування, дозволяють глибше зрозуміти суть даного
економічного поняття. Разом з тим розмаїтість визначень
конкурентоспроможності, підходів до відображення її змісту свідчить не
тільки про складність цього поняття, але і про відсутність єдиного
системного підходу до формування й аналізу поняття «конкурентоспроможність» – дослідники найчастіше звертають увагу на одні
властивості і фактори конкурентоспроможності і залишають осторонь
інші. Ця обставина може бути пов’язана з характером розглянутих задач
економічного аналізу, змістовні постановки яких і визначають важливість
певних аспектів конкурентоспроможності, що в остаточному підсумку і
призводить до того, що в одних визначеннях виділяються одні властивості
конкурентоспроможності, а в других пропонується досліджувати інші.
Висновки. Проаналізувавши підходи до розуміння конкурентоспроможності підприємств, робимо висновок, що не існує єдиного її
трактування. Частина дослідників вважає, що конкурентоспроможність
підприємств – категорія, яка прямо визначається характеристиками їх
продукції. Інші дослідники беруть за основу ефективність виробничого
процесу чи стратегічного планування розвитку підприємств, їх
спроможність впроваджувати нові технології та боротися з суперниками
на ринках.
На нашу думку, категорія „конкурентоспроможність підприємств‖
має поєднувати в собі інформацію про чинники, які можуть забезпечити
завоювання та утримання ними конкурентних позицій, тривале
перебування на ринку: виробничу ефективність, здатність продукції
задовольняти потреби споживачів, ефективність організації маркетингової
діяльності тощо.
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Functions of the venture capital and their impact on the economy, its financial system and
financial security were analyzed in the article. There was given an author’s approach to dividing of
the venture capital’s function for the major and derivatives.
Key words: venture capital, venture capital functions, the financial security of the state,
economic growth, innovation.

Муляр Т.В.
ФУНКЦИИ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА
В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
В статье проанализированы функции венчурного капитала и их влияние на
экономику страны, ее финансовую систему и на финансовую безопасность. Приведѐн
авторский подход к разграничению функций венчурного капитала на основные и
производные.
Ключевые слова: венчурный капитал, функции венчурного капитала, финансовая
безопасность страны, экономический рост, инновации.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Переважна
більшість розвинених країн світу досягли високого рівня економічного
зростання та конкурентоспроможності економіки через модернізацію
інноваційної складової економічної системи. В сучасних умовах швидкого
розвитку виробництва саме інновації стають рушійною силою зростання
продуктивних сил. Однак впровадження та ефективна реалізація інновацій
Муляр Т.В.
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вимагає значних обсягів фінансових ресурсів. Формування таких ресурсів
є достатньо проблематичним завданням, оскільки через постійний дефіцит
бюджету в державі витрати на інноваційну діяльність мінімальні, а
фінансові посередники, що акумулюють кошти на фінансовому ринку,
намагаються вкладати кошти у більш ліквідні активи та мінімізувати
ризики. Міжнародний досвід доводить, що для інвестування в інноваційні
проекти вже тривалий час успішно використовується відносно нове
джерело фінансових ресурсів – венчурний капітал. У вітчизняній
економіці венчурний капітал ще не виконує свого основного завдання –
фінансування ризикових інноваційних проектів, а в науці має досить
дискусійних характер.
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню розвитку венчурного інвестування присвячено
праці Л. Антонюк, П. Гулькина, А. Догаєва, А. Каржаува, М. Нойберта,
А. Поручника, Н. Редіної, А. Фоломьева та ін. Більшість досліджень
присвячена обґрунтуванню сутності венчурного капіталу та його місця у
національній інноваційній системі. Поряд з тим залишаються
недостатньою обґрунтованими функції венчурного капіталу, чим і
обумовлено вибір теми дослідження.
Цілі статті. Метою статті є теоретичне обґрунтування та
характеристика функцій венчурного капіталу.
Викладення основного матеріалу дослідження у яких
започатковано вирішення проблеми. Дослідження сутності венчурного
капіталу показує, що в більшості випадків він трактується як форма
капіталу для створення нових або розширення вже існуючих підприємств
або навіть реалізації окремих новаторських проектів. Основні особливості
венчурного капіталу при цьому полягають у: 1) швидкому зростанні
виробництва і, як наслідок, отриманні надприбутків (інвестиційного
доходу); 2) тісному взаємозв’язку з інноваціями та науково-технічним
розвитком; 3) його ризикованості; 4) довгостроковому характері
венчурного капіталу. З метою розкриття сутності венчурного капіталу
вважаємо за доцільне розглянути функції, що він виконує.
На нашу думку, на підставі проведених досліджень можна
визначити основні функції венчурного капіталу, що розглядаються
багатьма вченими та економістами та є загальновизнаними, а також
похідні функції, які виявляються як наслідок реалізації перших (рис. 1.).
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ФУНКЦІЇ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ
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основні функції венчурного капіталу;
похідні функції венчурного капіталу.

Рис. 1. Функції венчурного капіталу*
*з авторським уточненням
До основних функцій венчурного капіталу належать [1; 2; 3; 4; 5]:
1) акумуляція та мобілізація грошових коштів держави, населення,
підприємств, інвестиційних фондів, а також іноземних осіб. Дана функція
реалізуються з метою подальшого спрямування акумульованого капіталу
в розвиток інновацій за допомогою спеціалізованих посередників –
венчурних інвесторів;
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2) функція інвестиційного забезпечення науково-технічної та
інноваційної діяльності. Дана функція є наслідком першої функції.
Відбувається перерозподіл капіталу шляхом надання інвестицій
інноваційним підприємствам. У ролі посередників можуть виступати
венчурні інвестори, об’єднані компанії управління активами у фонди
венчурного капіталу. Розвиток венчурного капіталу не забезпечує в повній
мірі потреби інвестиційних ресурсів для інноваційного та науковотехнічного розвитку, проте саме завдяки венчурним інвестиціям в світі
з’явилися такі нові високотехнологічні компанії Intel, Microsoft, Google,
Яндекс, Abbyy, A4Vision та інші. Цю функцію, відповідно до її
характеристик можна ще назвати посередницькою;
3) науково-виробнича функція (або стимулювання інноваційної
діяльності) – венчурний капітал сприяє підвищенню ділової та
інноваційної активності, прискорює науково-технічний розвиток, а отже,
підвищує економічний розвиток країни в цілому;
4) функція інкубації інноваційного підприємництва шляхом
комерціалізації результатів науково-технічної діяльності. За допомогою
даної функції прискорюється інтеграція науки, виробництва та ринку;
розвивається малий бізнес; відбувається технологічне оновлення основних
засобів; підвищується конкурентоспроможність різних фірм, підприємств
тощо;
5) функція гаранта економічної стійкості нових інноваційних
підприємницьких структур. Забезпечення економічної стійкості
відбувається завдяки тому, що підприємство, яке використовує венчурний
капітал, звільняється від деяких ризиків (що притаманні підприємствам,
які використовують традиційні джерела фінансування);
6) функція структурного оновлення економіки (або перетворююча
функція). Завдяки венчурному капіталу пришвидшується розвиток малого
інноваційного підприємництва, зростає кількість нових конкурентоспроможних корпорацій з новою технологічною базою, формується
інноваційна інфраструктура шляхом створення технопарків та інкубаторів
інноваційного бізнесу;
7) надання професійних навичок та досвіду ведення бізнесу
інноваційним підприємствам, яка полягає у наданні інвестором
інноваційному підприємству не лише фінансових коштів, але й
фінансового консультування, допомоги в розробці корпоративної
стратегії, зв’язків та інформації про ринок тощо.
Водночас, хоча наведений перелік функцій венчурного капіталу є
детальним, необхідно виділити його похідні функції. На нашу думку, до
таких слід віднести такі:
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1) венчурний капітал сприяє проривному зростанню нових
виробництв, а іноді й окремих галузей, що у підсумку прямо впливає на
економічне зростання, підвищення добробуту населення та економічної
ефективності. В результаті інноваційної діяльності створюються
можливості для оптимізації споживчого вибору та зростання добробуту,
вирішення екологічних проблем, оскільки останнім часом спостерігається
тенденція до збільшення обсягів фінансування еколого-орієнтованих
підприємств [4];
2) венчурний капітал сприяє трансформації економіки до
інноваційно-орієнтованого типу. Тобто запровадження венчурних
інвестицій та динамічний розвиток ринку венчурного капіталу є
необхідною умовою фінансування пріоритетних високотехнологічних та
швидкозростаючих підприємств, що зможуть запроваджувати інновації у
виробництво, а отже, забезпечать поступовий перехід на інноваційну
модель розвитку економіки країни;
3) венчурний капітал сприяє підтримці економічного зростання за
рахунок
інноваційного
росту
і,
як
наслідок,
підвищує
конкурентоспроможність економіки в цілому. В свою чергу, забезпечення
належного рівня економічного зростання та конкурентоспроможності
країни безпосередньо впливає на її економічну безпеку. Отже,
запровадження ефективного механізму венчурного фінансування, на нашу
думку, забезпечить належний рівень економічної безпеки країни, оскільки
безпосередньо впливає на два основні її елементи інноваційну та
інвестиційну безпеку;
4) венчурний капітал забезпечує фінансову безпеку країни.
Оскільки венчурний капітал мобілізується на фінансовому ринку за
допомогою венчурних інвесторів (в ролі яких виступають страхові
компанії, пенсійні та інвестиційні фонди, банки), це сприяє розвитку
фінансового ринку та підвищенню обсягів його капіталізації. Основним
об’єктом фінансової безпеки виступають національні фінансові інтереси.
В свою чергу, залучення у реальний сектор економіки іноземних та
вітчизняних венчурних капіталів є одним із основних національних
інтересів, реалізація яких забезпечить належний стан фінансової безпеки
країни;
5) венчурний капітал здійснює вагомий внесок у розвиток
фондового ринку (що є важливим сегментом фінансового ринку). Основна
мета венчурного інвестора – продати акції проінвестованого підприємства
з метою отримання прибутку. Таким чином, вихід акцій венчурних
компаній на фондовий ринок сприятиме підвищенню його ліквідності та
капіталізації.
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Таким чином, можна зробити висновок, що венчурний капітал як
економічна категорія має важливу ознаку, властиву капіталу взагалі, –
здатність до самозростання вартості. Однак ми не можемо стверджувати,
що венчурний капітал є лише різновидом фінансового, тому що його
ризиковий характер дозволяє розглядати його як особливий вид капіталу.
У процесі вирішення тієї чи іншої проблеми одна форма капіталу часто
може комбінуватися з іншого. Так для реалізації ризикових інноваційних
проектів потрібна участь і фінансового капіталу, що дозволяє здійснити
дорогі розробки та впровадження, й інтелектуального капіталу, що
включає інноваційну ідею, наукові знання, розробки, досвід організації
тощо. Саме високий ризик у поєднанні з високими комерційними
результатами зумовив необхідність зрощування фінансових ресурсів зі
знаннями, досвідом венчурних професіоналів, інвесторів, менеджерів і
підприємців. Звідси можна зробити висновок, що венчурний капітал є
інтегрованою формою капіталу, що включає і фінансовий, і
інтелектуальний капітал, спрямовану на активізацію та підвищення
ефективності інноваційної діяльності, що поєднує високий ризик з
надвисокою прибутковістю [5].
Висновки. Венчурний капітал є відносно новим альтернативним
джерелом
фінансування,
що
характеризується
інноваційною
спрямованістю, високими ризиками, довгостроковим характером вкладень
та отриманням надприбутків. Венчурний капітал надає можливість
отримати кошти маловідомим або новоствореним фірмам для
комерціалізації перспективної ідеї, розробки тощо, яка в майбутньому
здатна генерувати надприбуток. Отже, венчурний капітал можна вважати
фінансовою ланкою інноваційної інфраструктури, що поєднує носіїв
капіталу та носіїв технологій. З позиції функцій, які він виконує,
венчурний капітал стимулює економічне зростання та підвищення
конкурентоспроможності у всіх сферах економіки, що, в свою чергу,
позитивно впливає на реалізацію національних інтересів та забезпечення
економічної безпеки країни в цілому та фінансової безпеки зокрема.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У основі аналізу
недоліків існуючої системи сільськогосподарського страхування, а також
визначення ключових принципів ефективної системи сільськогосподарського страхування лежить критерій відповідності системи її
основним функціям. Тому на початку дослідження були визначені основні
функції системи сільськогосподарського страхування, потім існуюча
система була перевірена на предмет виконання цих функцій. Причини
невідповідності були згруповані в 6 обмежень. Перш ніж пропонувати
механізми подолання виявлених обмежень, був проаналізований досвід
інших країн за рішенням схожих проблем.
Аналіз існуючого законопроекту «Про сільськогосподарське
страхування, здійснюване з державною підтримкою»(у редакції,
прийнятій в першому читанні 01.11.2010 р.) будувався з урахуванням
виявлених обмежень існуючої системи сільськогосподарського
страхування.
Остання частина аналітичної записки містить принципи побудови
ефективної
моделі
сільськогосподарського
страхування
з
держпідтримкою. Ці принципи ґрунтовані на умові виконання системою
сільськогосподарського страхування її основних функцій з урахуванням
позитивного зарубіжного досвіду.
У рамках підготовки дослідження були опитані фахівці страхових
компаній, працюючі у сфері сільськогосподарського страхування.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Окремі аспекти сутності та значення страхування і страхової
діяльності на сільськогосподарському сегменті ринку страхових послуг
знайшли своє відображення у працях західних вчених: Дж.Акерлофа,
Д.Бланда, Д.Блекуелла, З.Боді, В.Берга, А.Вагнера, Р.Вестерфілда,
О.Гагена, Дж.Глаубера, П.Годме, Ж.Діонна, Д.Джеффа, Д.Кідуелла,
Д.Кеслера, Р. Колба, Ф. Лиса, А.Манеса, Р.Мертона, П.Мюллера,
В.Нордхауса, Д.Норта, Р.Петерсона, К. Пфайффера, С.Ру, Р.Родрігеса,
С.Росса, А.Сміта, П.Самуельсона, Дж.Стігліца, Р.Холлі, Г.Шмолера та ін.
Серед вітчизняних учених та науковців ближнього зарубіжжя
особливою значущістю для розвитку теорії та практики страхування
характеризуються роботи таких авторів, як В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич,
О.І.Барановський, О.В.Віцин, Н.М.Внукова, К.Г.Воблий, О.Д.Вовчак,
Т.А.Говорушко, О.А.Гвозденко, А.Г.Гойхбарг, В.Б.Гомелля, К.О.Граве,
Н.Б.Грищенко, В.Р.Ідельсон, А.М.Залєтов, О.Д.Заруба, О.М.Зубець,
М.С.Жилкіна, Є.В.Коломін, М.С.Клапків, В.В.Корнєєв, В.П.Крюков,
Л.А.Лунц, А.А.Мамедов, М.В.Мних, С.А.Навроцький, Л.В.Нечипорук,
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В.М.Опарін, Л.А.Орланюк-Малицька, С.С.Осадець, Ю.В.Пасічник,
Р.В.Пікус, В.Й.Плиса, В.М.Потоцький, В.К.Райхер, Л.І.Рейтман,
Т.А.Ротова,
В.І.Серебровський,
Д.С.Тулєнти,
К.Є.Турбіна,
Т.А.Федорова, В.М.Федосов, В.М.Фурман, В.В.Шахов, Г.Ф.Шершеневич,
Я.П.Шумелда, Р.Т.Юлдашев та ін.
Віддаючи належне доробку учених у цій сфері, слід зауважити, що
подальшого поглиблення потребує погляд на сільськогосподарське
страхування як на фінансову категорію зі специфічним суспільним
призначенням, особливими функціями та роллю, котрі визначають й
обумовлюють характер глибинних внутрішніх процесів саморозвитку
системи сільськогосподарського страхування. Недостатньо уваги
приділяється трактуванню економічного змісту страхової системи
сільського господарства, яка формує інституційну структуру, визначає
тенденції розвитку та соціально-економічне значення, обумовлює вимоги
до фінансової стійкості страхових компаній та забезпечує сталий розвиток
сільськогосподарської галузі.
Важливість
дослідження
теоретико-методологічних
засад
формування та функціонування системи сільськогосподарського
страхування, відсутність комплексного, системного
підходу до
висвітлення її сутності, наукова та практична значущість зазначених
питань обумовили вибір теми статті, визначили мету, завдання, логіку та
зміст дослідження.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Перш ніж шукати
недоліки існуючої системи сільськогосподарського страхування або
говорити про можливі шляхи її реформування, необхідно визначити
ключові параметри ефективності моделі сільськогосподарського
страхування.
Основними цілями системи сільськогосподарського страхування
мають бути:
стабілізація доходів сільгоспвиробників;
відшкодування збитків сільгоспвиробників за рахунок коштів
страховиків
без екстреного виділення значних ресурсів з бюджету (мінімізація
прямих безповоротних субсидій, що виплачуються сільгоспвиробникам на
випадок надзвичайної ситуації);
стимулювання
підвищення
рівня
продуктивності
агропромислового комплексу, розвиток системи управління ризиками в
АПК;
підтримка АПК.
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Сільськогосподарське страхування є одним з найефективніших
способів управління ризиками в аграрній сфері виробництва. Воно
дозволяє найбільш повно поєднувати інтереси учасників ринку
страхування та держави як сторони, першочерговим завданням якої є
забезпечення
продовольчої
безпеки,
стабільного
розвитку
сільськогосподарського підприємництва, зростання добробуту селян та їх
соціального захисту.
У попередніх аналітичних записках по ринку сільськогосподарського страхування використовувалися дані 13 (2010 р.), 17 (2009
р.) і 16 (страхування озимих культур на період перезимівлі сезону 2009–
2010 рр.) компаній. У останні три роки спостерігається консолідація
ринку, кількість страхових компаній відносна стабільно і основні об'єми
ринку забезпечуються одними і тими ж страховими компаніями.
У 2009–2011 роках сталося скорочення кількості страхових
компаній, що працювали в даному сегменті страхового ринку: у 2009 р.
17, у 2010 р. 13 та 16 проводили страхування озимих культур на період
перезимівлі сезону 2009–2010 рр., у 2011 активно працювали 15 страхових
компаній: «Оранта», «Уніка», «Провідна», «Інго-Україна», УАСК, PZU,
HDI, «Брокбізнес», УПСК, «АСКА», «АСКО-Донбас Північний»,
«Українська
Екологічна
Страхова
Компанія»,
«Оранта-Січ»,
«Універсальна» і страхова група «ТАС».
У останні три роки спостерігається консолідація страховиків на
аграрному сегменті ринку, кількість страхових компаній є стабільною і
основні показники об’єму ринку забезпечуються, в основному, одними і
тими ж страховими компаніями.
У 2011 р. андеррайтинговому році лідером ринку з кількості
укладених договорів страхування стала страхова компанія «Провідна».
Кількість договорів страхування, укладених з аграріями склала 939 (35%
від загальної кількості договорів). Другий показник по цьому параметру
зафіксований у «Української аграрно-страхової компанії» (УАСК). УАСК
уклала 621 договір (23%). Третю позицію забезпечила страхова компанія
«Брокбізнес» з 353 договорами (13%).
Страхова компанія «Провідна» також застрахувала посіви культур
на найбільшій площі. Площа посівів склала майже 194 тисячі гектарів.
Доля застрахованої площі цієї компанії від загальної по ринку
сільськогосподарське страхування в 2011 р. склала 25%. УАСК
застрахувала посіви аграріїв на площі 144 тисяч гектарів або 18% від
загальної застрахованої площі.
Лідером ринку за показником зібраних страхових премій стала
«Українська аграрно-страхова компанія». Вона в 2011 андеррайтинговому
461

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

році зібрала 58,7 млн. грн. Однак, у цієї компанії найвища ставка премії по
портфелю – 5,66%.
У 2009–2011 рр., після впровадження програми субсидування
страхових премій по сільськогосподарському страхуванню в 2005 році,
уряд не передбачив в бюджеті відповідну статтю витрат. Це призвело до
зниження суми зібраних премій і застрахованої площі сільськогосподарських культур.

Рис. 1. Динаміка об’ємів страхових премій, виплачених субсидій і
кількості договорів по сільськогосподарському страхуванню за 2005–
2012рр.*
* Дані 2012 р. є прогнозними і розкривають тенденцію розвитку
сільськогосподарського страхування за умови відновлення державної
програми субсидування страхових премій у розмірі 100 млн. грн.

З іншого боку, в 2009–2011 році на ринку переважало класичне
страхування з незначними об’ємами формального страхування аграрних
ризиків. Формальним залишалося страхування заставного майна (в т. ч.
посівів), яке здійснювалося з метою отримання фінансових ресурсів за
програмою заставних закупок та субсидування посівів цукрових буряків.
Страхування майна як застави не вплинуло на загальні показники
розвитку сільськогосподарського сегменту страхового ринку. Низькі
об’єми по страхуванню застав пов’язані з тим, що як посіви культур, так і
сільськогосподарські тварини не розглядаються банками як основна
застава для забезпечення виконання зобов’язань сільськогосподарськими
товаровиробниками-позичальниками.
У 2011 р. урожай застраховано на 769,55 га. Сума зібраних платежів
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склала 133,5 млн. Сума страхових виплат за договорами страхування на
період осінь-зима 2010/2011 рр. склала 19,2 млн. грн., рівень виплат досяг
70,54%.
Загальний об’єм ринку страхування сільськогосподарських культур
в Україні в 2009–2011 рр., можна оцінити на рівні 510–770 тисяч гектарів
застрахованих площ і 42–134 мільйонів гривень страхової премії. Загальна
кількість укладених договорів страхування у 2009 р. порівняно до 2010
зменшилась.
Рівень виплат за договорами страхування урожаю сільськогосподарських культур в 2009–2011 рр. склав майже 37%. Рівень
страхового відшкодування підтверджує, що сільськогосподарське
страхування в 2009–2011 рр. було, в основному, класичним (реальним).
Рівень виплат по страхуванню тварин був значно нижчий і склав
майже 10,5%. Значна частина договорів страхування була укладена у
присадибних селянських господарствах. Через незначну акумуляцію
тварин за місцями утримання, вірогідність настання значних збитків
була низькою, тому отриманий по страхових виплатах результат є
прийнятним. Оскільки в 2009-2010 роках в Україні не було спалахів
інфекційних захворювань худоби, то результат страхового захисту
сільськогосподарських тварин можна вважати хорошими.
програми
субсидування
страхових
премій
сільськогосподарським товаровиробникам, прогноз засвідчує, що за
умови відновлення фінансування 50% страхових платежів на рівні 100
млн. грн. темпи розвитку сільськогосподарського сегменту страхового
ринку перевищать самі високі показники 2007 року і матимуть
тенденцію до подальшого зростання.
У 2009-2010 роках сільськогосподарські культури страхувалися,
в основному, по 4 видах страхових продуктів. Приблизно 40%
договорів було укладено по багато ризиковому страхуванню на
весінньо-літній період. Виробники також страхували культури на
весінньо-літній період по договорах страхування від граду, вогневих
ризиків і сильного вітру, але доля таких договорів була неістотною.
Озимі культури страхувалися восени 2010 р. по договорах
страхування від повної загибелі (60% від портфеля по зимових культурах)
і часткової і повної загибелі (35%). Незначна частина посівів озимих
культур страхувалася на весь цикл виробництва до прибирання влітку
2011 р.
Помітною є тенденція до падіння інтересу як страхувальників так і
страховиків до страхування культур по індексу врожайності.
Не дивлячись на відносно сприятливі погодні умови, за останні 2–3
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роки, для вирощування сільськогосподарських культур, страхові компанії
компенсували збитки виробникам біля 3 мільйонів гривень. Рівень виплат
по страхуванню озимих культур склав 28,67% (середній рівень загибелі
озимих культур в Україні складає 10–15%. У сегменті сільськогосподарського страхування спостерігається проблема анти селекції,
оскільки виробники зазвичай вважають за краще страхувати більш
ризикові посіви. Також на рівень виплат впливає структура страхового
портфеля в кожній окремій компанії. Відповідно рівень виплат по
зимівлі на рівні 30–40% є прийнятним). В основному виплати
проводилися по договорах страхування рапсу і ячменю.
Зернові культури страхувалися, виходячи з середніх тарифів по
пшениці 5,7% (65,7 грн./га), 4,2% по ячменю (45,8 грн./га), 3,3% по житу
(41 грн./га). Найвищий тариф пропонувався по страхуванню гірчиці від
зимових ризиків: він склав в середньому 7,1%, у грошовому еквіваленті;
це відображувалося в сумі премії в 72,5 грн. за страхування гектара посівів
цієї культури.
На об’єми ринку сільськогосподарського страхування в 2009–
2010рр. значний негативний вплив зробили зовнішні чинники, а саме
відсутність коштів на субсидування премій державою і погіршання
фінансового стану виробників сільськогосподарської продукції. На
сільськогосподарському сегменті страхового ринку переважало класичне
страхування аграрних ризиків, що є позитивним результатом.
Середня ставка премії за договорами страхування озимої пшениці
склала 3,1%. Цукровий буряк страхувався в середньому по ставці премії в
3,65%. Ставка премії за договорами страхування кукурудзи склала 3,9% і
за договорами страхування соняшнику – 2,94%. Найбільш дорогим було
страхування рапсу – середня ставка премії за двома договорами склала
14,2%, проте через незначну кількість договорів не можна рахувати таку
ставку премії показової.
З точки зору вартості страхування одиниці площі, найдорожчим
навесні 2011 р. було страхування томатів. За страхування посівів на
одному гектарі страхувальник заплатив 1051 гривну. Досить дорогим
також було страхування посівів рапсу (653 грн./га), рису (561 грн./га) і
цукрового буряка (480 грн./га). Інші технічні показники по культурах
надані в таблиці нижче.
Безумовним лідером з кількості укладених договорів страхування в
сезоні весна–осінь 2011 р. стала Полтавська область. У цьому регіоні
знаходилися 382 договори. При цьому, в Полтавській області посіви
культур були застраховані на площі в 96 тисяч гектарів, сума зібраної
премії склала 34 мільйони гривен або 32% від усієї суми зібраних премій
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по Україні. Це пов’язано з тим, що в цій області аграрії активно
страхували посіви цукрового буряка, соняшнику і кукурудзи.
По кількості укладених договорів, лідерами стали такі області як
Хмельницька (158 договорів), Вінницька (146 договорів), Одеська (103
договори) і Житомирська (102 договори). У інших областях знаходилося
менше 100 договорів страхування.
Найбільші площі застрахованих посівів, окрім Полтавської області,
були у Вінницькій (46,8 тис. га), Хмельницькій (37,2 тис. га), Херсонській
(36,6 тис. га) і Сумській (30,6 тис. га) областях.
Значні суми премій зібрані за договорами страхування ув’язненим в
Хмельницькій (11,6 млн. грн), Вінницькій(6,9 млн. грн), Кіровоградській
(4,5 млн. грн) і Житомирській (4,5 млн. грн) областях.
Середня ставка премії по загальному портфелю страхування в сезоні
весна–осінь 2011 р. склала 3,38%. При цьому, в основних сільськогосподарських регіонах тільки в чотирьох областях середня ставка премії
була вища за чотири відсотки. Так, в Житомирській області ставку премії
зафіксована на рівні 4,07%, в Миколаївській області – 4,1%, в Полтавській
– 4,56% і в Хмельницькій – 4,46%. Найнижчі ставки премій зафіксовані у
Вінницькій (1,74%), Одеській (1,83%) і Рівненській (2%) областях.
В середньому за одним договором страхування було застраховано
273 гектари посівів сільськогосподарських культур. Середня сума премії
на одиницю площі по загальному портфелю склала 200 гривен за один
гектар. При цьому, найнижча сума премії відмічена в Дніпропетровській –
82 грн./га і Луганською – 85 грн/га областях. Найдорожче страхування
культур обійшлося аграріям в Полтавській (356 грн/га) і Хмельницькій
(312 грн./га) областях. Інші технічні показники по регіонах надані в
таблиці нижче.
Середні страхові тарифи по сільськогосподарських культурах
знаходилися на низькому рівні, що, швидше за все, обумовлено тим, що
укладалися договори страхування від окремих або пойменованих ризиків.
Середні страхові тарифи по цукровому буряку була на рівні 4,1%,
по соняшнику – 4,37%, ячменю ярині – 3,95%, по садових культурах –
6,4%.
Найдорожчим для аграріїв було страхування цукрового буряка. За
страхування одного гектара треба було заплатити в середньому, 426 грн.
Досить дорогим було також страхування соняшнику (148 грн./га), овочів
(168 грн./га) і кукурудзи (113 грн./га). Вартість страхування одного гектара
інших культур знаходилося на рівні 40–90 грн. Відновлення програми
державної підтримки страхування сільськогосподарських культур у 2012–
2018 рр. зумовлюється, зокрема, тим, що аграрний сектор України
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потребує модернізації та техніко-технологічного переоснащення.
Розрахунки, наведені в табл. 3, свідчать, що за умови страхування 100%
посівних площ зазначених культур обсяг підтримки щороку зростатиме
від 855 млн. грн. (2012 р.) до 1275 млн. гривень (2018 р.). Крім того, за
нашими розрахунками, в умовах запровадження високо інтенсивних
технологій поступово збільшуватимуться обсяги валової продукції
сільського господарства, що підвищить рівень інвестиційної
привабливості галузі.
Державну підтримку необхідно надавати в першу чергу тим
підприємствам, що освоюють новітні технології виробництва. За умови
страхування 100% засіяних площ, використовуючи страхові продукти, в
яких застосовується покриття (70%), видатки державного бюджету
перебуватимуть в межах 7–10% обсягу державної підтримки аграрного
сектору України. На страхування цього обсягу площ у 2018 р. необхідно
здійснити видатки у сумі 1275 млн. грн., зокрема: на пшеницю – 623,5
млн. грн., ячмінь – майже 292 млн. грн., кукурудзу – 234 млн. грн., ріпак –
близько 47 млн. грн., цукрові буряки – 79 млн. грн. Відновлення
фінансування
програми
державної
підтримки
страхування
сільськогосподарських культур є цілком виправданим і таким, що
сприятиме не лише вирівнюванню доходів сільськогосподарських
виробників, а й активізації фінансової системи України.
Прогноз необхідних обсягів державної фінансової підтримки для
програми субсидування часткової компенсації страхових платежі подано
на рис. 2.
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Рис. 2. Прогноз необхідних обсягів державної фінансової підтримки
для програми субсидування часткової компенсації страхових платежів,
млн. грн.
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Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду сільськогосподарського
страхування показує, що даний сегмент страхового ринку розвивається
досить швидко й працює ефективно лише при довгостроковій і
масштабній підтримці з боку держави. У країнах, де уряд не приділяє
уваги сільськогосподарському страхуванню, його розвиток відбувається
повільно та несистемно. Країни, зацікавлені в тому, щоб для розширеного
відтворення виробництва сільськогосподарської продукції забезпечити
страховий захист своїх сільгосптоваровиробників та стабілізації їхніх
доходів у часі, зазвичай підтримують сільськогосподарське страхування.
Одним із способів такої підтримки є застосування різних субсидій та
інших видів фінансової підтримки сільськогосподарського страхування.
У практиці субсидування використовуються такі види субсидій/
програм фінансування, спрямованих на підтримку сільськогосподарського
страхування:
- субсидування страхових премій: зазвичай державою
компенсується від 30% до 65% суми платежу, причому більш
розповсюдженою практикою є виплата субсидії на покриття частини
страхової премії страховикам (на відміну від практики, що
застосовувалася в Україні, коли аграрій сплачував страховику 100%
премії, а потім отримував відшкодування з держбюджету). Це дозволяє
уникнути проблем з відволіканням оборотних ресурсів у виробника, який
в іншому разі повинен спочатку внести страхову премію повністю, а потім
чекати одержання компенсації її частини від держави у вигляді субсидії;
- субсидування страхових виплат: зустрічається рідко й зазвичай
згодом заміняється субсидуванням премій;
- компенсація адміністративних витрат страховиків на надання
страхових послуг сільгосптоваровиробникам;
- фінансування розробки страхових продуктів;
- фінансування освітніх і інформаційних заходів для виробників
сільськогосподарської продукції;
- навчання, сертифікація й оплата послуг експертів по
врегулюванню збитків;
- фінансування прикладних науково-дослідних робіт;
- субсидування перестрахування шляхом утримання державою
частини або всіх ризиків і надання перестрахувальної підтримки по
механізму Stop- Loss.
З іншого боку, деякі країни пішли шляхом суто державного
сільськогосподарського страхування, коли держава бере на себе всі ризики
щодо сільськогосподарського страхування, створюючи державну страхову
компанію, і фактично, вступаючи у конкуренцію на ринку фінансових
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послуг із приватним сектором.
Однак, здійснюючи консолідацію зусиль та балансування інтересів
сільгоспвиробників і страховиків, держава зможе забезпечити створення
необхідної інституційної структури та визначить оптимальний розподіл
функцій між державним регулюванням та саморегулюванням, що
забезпечить оптимальне перетворення існуючих реалій на ефективно
функціонуючу систему з урахуванням найкращого позитивного
міжнародного досвіду.
Найбільш суттєві проблеми сільськогосподарської системи, що
склалася:
Проблема 1. Відсутність стимулів у сільгоспвиробників укладати
договір страхування.
1. Наявність альтернативної системи підтримки сільгоспвиробника
на випадок неврожаю: постраждалим сільгоспвиробникам, що не уклали
договір страхування, надається допомога з резервного фонду Кабінету
міністрів України. Тоді як застраховані аграрії із-за недосконалості
процедури врегулювання збитків можуть і не отримати страхового
відшкодування.
2. Невизначеність отримання компенсації сплачених страхових
внесків. Сплачуючи 100% премій зараз, сільгоспвиробник не може бути
упевненим в отриманні усієї суми субсидій, що належать йому, через
деякий час. Так, в кризовий 2008 р., у зв’язку з секвестрацією бюджету,
розмір субсидування скоротився більш ніж в 2 рази(було заплановано 200
млн. грн., виділено – 72,8 млн. грн.).
3. Нерозвинена продуктова лінійка. Типові умови договору
сільськогосподарського страхування з державною підтримкою не
передбачають багатоваріантності. Сільгоспвиробник не може вибрати
найбільш значимі для нього ризики і виключити не значимі, не може
встановлювати прийнятний для нього рівень покриття. Страхування з
держпідтримкою не поширюється на продукцію тваринництва.
4. Незручні умови оплати. Порядок перерахування державних
субсидій (відшкодування 50% сплачених страхових внесків) створює
розрив ліквідності у сільгоспвиробників. У найгарячіший посівний період
аграріям необхідно знайти 100% суми страхових внесків. Суб’єктивна
вартість відшкодованих через 3–6 місяців коштів істотно нижче вартості
фінансових ресурсів в період сівби.
5. Значне число спірних випадків при врегулюванні збитків. Недобір
урожаю може бути пов’язаний не лише з несприятливими погодними
умовами, але і з порушеннями у виробничому процесі. Іноді можуть мати
місце відразу дві причини. Відстежити причинно-наслідковий зв’язок
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іноді буває украй важко. В результаті виникає безліч спірних випадків і
приводів для невиплат з боку страхових компаній, або неправомірних
звернень за відшкодуванням з боку сільгоспвиробників.
Наслідки:
- украй високий рівень недострахования (у 2010–2011 рр. було
застраховано не більше 3% сільськогосподарських угідь)У;
- формування передумов для виникнення фінансових труднощів у
сільгоспвиробників, що уклали договір страхування у рамках державної
програми;
- зниження ефективності страхування – страхове відшкодування
виплачується зі значним лагом або не виплачується зовсім.
Проблема 2. Відсутність стимулів для підвищення рівня
продуктивності аграрних господарств
Прийнята Мінагропродом методика визначення вартості страховки і
розрахунку страхового відшкодування має враховувати рівень розвитку
виробничих технологій у різних сільгоспвиробників. В результаті великі
агрохолдинги є технологічно сильніші, а вимушені платити завищені
страхові премії (фактично їх ризики нижче середнього по регіону
показника) і отримувати занижене страхове відшкодування (фактично їх
врожайність вища за середній по регіону показник).
Наслідок:
- відбувається селективний відбір: найчастіше державна підтримка
надається здебільшого збитковим господарствам.
Проблема 3. Фінансова незбалансованість системи
1. Невідповідність коштів, що виділяються на держпідтримку,
потенційним масштабам ринку. У 2009–2012 рр. кошти на страхові
субсидії не передбачались у Держбюджеті і відповідно не виділялися, при
цьому страхуванням було покрито 3% посівних площ. Для того, щоб
збільшити рівень проникнення страхування до 70%, об’єм коштів, що
виділяються на страхування з держпідтримкою, повинен скласти 3,5 млрд
грн. Проте про такі суми мова не йде. Для порівняння: в 2011 р. уряд
США передбачив виділити на субсидування страхових премій в
сільськогосподарському страхуванні близько 16 млрд. доларів США, або
127,88 млрд. грн. (курс долара НБУ станом на 23.05.2012 р.)
2. Відсутність механізму балансування заяв на надання субсидій і
об'ємів бюджетних коштів, що виділяються. Розмір державних субсидій
не залежить від числа поданих заявок. Більше того, він може бути
понижений у рамках секвестрації бюджету(приклад 2008 року).
3. Регіональна диференціація. Відсутнє співфінансування дотацій з
державного з місцевих бюджетів.
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Наслідки:
- нестійкість системи, наявність умов для неповного відшкодування
декларованого об’єму держпідтримки;
- нерівноправність сільгоспвиробників при отриманні державних
субсидій (регіональна диференціація).
Проблема 4. Невисока якість страхового захисту
4. Високий потенційний рівень кумуляції сільськогосподарських
ризиків. У 2009–2011 рр. майже страхові премії по сільськогосподарському страхуванню були отримані компаніями, що спеціалізуються на
одному виді страхування (більше 85% від сукупного страхового
портфеля). При цьому рівень географічної диверсифікації цих компаній
оцінюється як невисокий. Подібна бізнес-модель несе в собі значні ризики
кумуляції.
5. Низька надійність агростраховиків призводить до масових
невиплат страхового відшкодування в період екстремальних показників
недобору урожаю.
6. Труднощі в організації перестрахового захисту. Західні
перестрахувальники розглядають сільськогосподарське страхування як
високоризикове і частенько просто не хочуть працювати з такими
ризиками. Місткість же українського перестрахового ринку є
недостатньою. Відсутність якісного перестрахування ще більше підвищує
нестійкість системи сільськогосподарського страхування.
Наслідки:
- нестійкість системи, висока вірогідність банкрутства
агростраховиків, що працюють з реальними ризиками;
- відбувається відбір схемних компаній, що демпінгують на ринку.
Проблема 5. Корумпованість і непрозорість системи
7. Передумови підвищення рівня корумпованості системи:
непрозорість отримання державних субсидій в умовах фінансової
незбалансованості системи.
8. Передумови підвищення рівня схемності системи: відсутність
механізмів контролю за сумлінністю виконання сторонами зобов’язань за
договорами страхування з держпідтримкою.
Наслідок:
- украй низька ефективність витрачання бюджетних коштів.
Проблема 6. Низький рівень розвитку інфраструктури
9.Відсутність інституту незалежної експертизи. Експертиза в
сільськогосподарському страхуванні проводиться фахівцями страхових
компаній, у яких виникає конфлікт інтересів: представники страховиків
зацікавлені в зменшенні потенційного розміру виплат.
10. Нерозвинена статистична база у сфері сільськогосподарського
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страхування не дозволяє деталізувати тарифи і підвищити адекватність
страхового відшкодування.
Наслідки:
- високі додаткові транзакційні витрати;
- створення атмосфери недовіри між страховими компаніями і
сільгоспвиробниками, що призводить до зниження мотивації щодо
добровільного попиту на сільськогосподарське страхування.
Висновки. Системи сільськогосподарського страхування з
елементами державної підтримки існують у більшості розвинених країн,
що розвиваються. Найбільш вдалими з них вважаються системи
сільськогосподарського страхування, створені в Іспанії, США і Канаді.
Для успішного і стабільного розвитку сільськогосподарського
страхування необхідно прийняти ряд заходів для вдосконалення
інституційного, законодавчого і регуляторного поля, а саме:
- забезпечити належний нормативно-правовий супровід набуття
чинності Закону України: «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 9 лютого 2012 р.
№4391–VI;
- прийняти Закон України: «Про товариства взаємного
страхування»;
- для визначення довгострокової політики держави стосовно
сільськогосподарського страхування слід прийняти відповідну Програму;
- внести зміни до Закону України «Про страхування» в частині:
- запровадити окрему ліцензію по страхуванню сільськогосподарських ризиків з двома основними категоріями (страхування
культур і тварин);
- утворити Аграрний страховий пул;
- відновити програми субсидування страхових премій, встановити
кваліфікаційні вимоги до страховиків, що надають послуги з
сільськогосподарського страхування, що субсидується;
- затвердити кваліфікаційні вимоги до фахівців з сільськогосподарського страхування і запровадити програму сертифікації;
- запровадити стандартні страхові продукти по культурах, які
підпадають під страхове субсидування.
1.Рынок агрострахования в Украине в 2010 годы вырос на 90,5% до 84 млн. грн. //
[Елекронний ресурс]. – Режим доступу: http://forinsurer.com/news/11/03/17/24672.
2.Рынок аграрного страхования Украины в 2011 году (весна-лето) // [Елекронний ресурс]. –
Режим доступу: http://agro-insurance.com/statistica/289.
3. Стоимость и тарифы страхования сельскохозяйственных культур, страхования животных
и страхования залога в 2010 году // [Елекронний ресурс]. – Режим доступу: http://agroinsurance.com/tariff/217.
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В статті досліджуються останні зміни в рейтингу України по версії Світового банку
(«Doing Business»), а також вплив світових тенденцій в сфері аудиту на вітчизняний аудит.
Розкривається зміст економічної інтеграції вітчизняного аудиту до світової економіки з
точки зору обстоювання інтересів власника. Встановлюється причинно-наслідковий зв’язок
між реформами в країні та узагальнюючими показниками її розвитку.
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The article investigates the recent changes in Ukraine’s Release of the World Bank
(«Doing Business»), and the impact of global trends in auditing on the national audit. The content
of economic integration of national audit into the global economy in terms of advocacy owner. It is
the cause-effect relationship between reforms in the country and generalizing indicators of
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МИРОВОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО АУДИТА
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В статье исследуются последние изменения в рейтинге Украины по версии
Всемирного банка («Doing Business»), а также влияние мировых тенденций в области
аудита на отечественный аудит. Раскрывается содержание экономической интеграции
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отечественного аудита в мировую экономику с точки зрения отстаивания интересов
собственника. Устанавливается причинно-следственная связь между реформами в стране и
обобщающими показателями ее развития
Ключевые слова: аудит, внутренний аудит, внешний аудит, ведение бизнеса,
интеграционные процессы.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Актуальність
дослідження визначається головним чином тим, що в Україні
відбуваються важливі економічні реформи, які по-різному оцінюються
самими реформаторами, світовими економічними організаціями та
іншими учасниками зазначених економічних перетворень. Відповідно,
маючи такі неоднозначні оцінки, все більше довіри надається
незацікавленим, а значить стороннім і в той же час висококваліфікованим
спеціалістам – експертам. Мова йдеться в першу чергу про аудиторів.
За останні три роки Україна в рейтингу Світового банка погіршила
свої позиції на 10 пунктів (із 142––го місця до 152–го із 183 можливих). На
такий інтегрований показник впливають кілька економічних чинників,
серед яких впливове місце займають економічні реформи, що
відбуваються в Україні. Незважаючи на те, що Аудиторська палата
України перманентно підвищує контроль за якістю аудиторських послуг в
Україні, а загальна кількість аудиторських фірм зменшується, аудит
вимагає свого переосмислення та осучаснення з метою певної
компланарності вимог держави, професійних облікових та аудиторських
організацій та аудиторських фірм. Відповідно, аудит в державі
видозмінюється, реформується та потребує подальшої модернізації.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню перспектив розвитку як світового, так і
вітчизняного аудиту присвячені дослідження (або їх окремі складові)
таких вчених, як С.В.Бардаш, М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, Т.О.Каменська,
О.В.Гачківський,
Е.В.Кондукова,
М.Д.Корінько,
І.І.Несторенко,
Т.М.Міщенко, Є.В.Мних, В.В.Немченко, В.П.Пантелєєв, І.І.Пилипенко,
К.О.Редько, О.Ю.Редько, А.В.Хомутенко, В.П.Хомутенко, В.О. Шевчук
та інші.
Цілі статті. В сучасних умовах реформування та модернізації, що
відбувається з аудитом, з’являються нові види аудиту, він проявляється в
нових формах, а аудиторські фірми в боротьбі за нових клієнтів все більше
розширюють коло аудиторських послуг. Державою переглядаються
вимоги до обов’язкового аудиту та його об’єктів. Відповідно, потребують
наукового дослідження основні причини видозмінення аудиту та
розкриття інформаційної взаємодії аудитора й власника підприємства.
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Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Аудиторська палата
України представила на розгляд суспільства Проект Стратегії розвитку
аудиторської діяльності в Україні на 2012–2013 рр. [1]. Основною ідеєю
зазначеної стратегії є визначення пріоритетів аудиту в країні:
1. Задоволення внутрішніх потреб ринку професійних аудиторських
послуг.
2. Підвищення ролі аудитора в суспільстві.
3. Чіткість регуляторної політики в країні щодо аудиту.
Роль професії аудитора в Україну недооцінена. Аудитори покликані
забезпечити соціальну стабільність [2]. Проте в Аудиторській палаті
України вважають, що аудитори не виконують повною мірою своїх
функцій через недостатнє регулювання ринку аудиторських послуг. На
жаль, обов’язковий аудит доволі часто має формальний характер. У
результаті рівень довіри до аудиторської діяльності в суспільстві
невисокий.
АПУ в найближчі два роки має намір розробити низку нормативів,
які б змінити таку ситуацію.
Якщо згадати генезис аудиту в цілому, то необхідно зазначити, що
саме світові економічні кризи стали історичним поштовхом для розвитку
професії аудитора як такого. Відповідно, її (професії) метою було
виконання функцій захисту капіталістичних інтересів як окремого
підприємця, так і економіки країни в цілому. Практично в усіх країнах з
ринковими відносинами існує громадський інститут аудиту зі своєю
правовою та організаційною інфраструктурою.
У фаховій літературі висловлюються різні думки щодо історії
виникнення аудиту в світі. Одні автори стверджують, що започаткування
професії аудитора сягають давніх часів. Ще в Стародавньому Єгипті
(близько 2600 років до н.е.) існували чиновники, які поєднували функції
обліку та контролю. В Римській імперії (ІІІ ст. до н.е.) функції контролю
здійснювали спеціальні службовці, так звані куратори. Водночас з ними
діяли прокуратори – намісники провінцій, фінансові чиновники з
забезпечення державних доходів, а квестори займалися фінансовими та
судовими справами.
Інші дослідники доводять корені існування аудиту в Стародавній
Греції. В той період особлива увага приділялася контролю збереження
власності, зокрема майна. Крадіжку греки розглядали як матеріальну
шкоду. Нестача цінностей покривалася матеріально відповідальною
особою або його поручителями, причому якщо нестача кваліфікувалася як
розкрадання, то відшкодування її відбувалося у десятикратному розмірі.
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Афіни мали спеціальних чиновників і контролерів, до обов’язків яких
належало складання звітів про доходи і витрати держави та їх контроль.
В Італії аудит поширився після падіння Римської імперії. Купці
Флоренції, Генуї та Венеції використовували працю аудиторів для
перевірки платоспроможності капітанів торгових кораблів, які перевозили
товари в інші країні Європи. В той час метою контролю було
попередження помилок в облікових книгах.
Наступною віхою в розвитку аудиту став період розквіту
італійських міст-держав. Тут мало місце паралельне співіснування
контролю на приватному та державному рівнях.
У період середньовіччя разом із розвитком суспільно-економічних
відносин удосконалювався облік і контроль господарської діяльності,
з’явилися спеціальні трактати про контроль облікових записів і звітності.
В цих трактатах наголошувалося на необхідності піддавати ретельній
перевірці звіти; регулярно проводити інвентаризацію залишків цінностей,
дебіторської заборгованості, підтверджувати правильність цін та ін.
Значним поштовхом у розвитку фінансово-господарського
контролю в світі, а отже, і професії аудитора було зародження
капіталістичного способу виробництва.
Починаючи з середини XIX ст., коли капіталістичний тип
виробництва почав домінувати у країнах Європи і Північної Америки,
реальні власники підприємств (акціонери, пайовики, засновники) майже
повністю перестали брати участь в управлінні, яке було передано
найманим працівникам – професійним менеджерам. Відразу почалися
конфлікти інтересів: власники прагнули не тільки зберегти, а й
примножити власність, а менеджери намагалися самі перейти до категорії
власників, часто використовуючи надані їм можливості на шкоду своїм
роботодавцям.
У цьому конфлікті власники мали законне право вимагати від
менеджерів продуктивної праці та сумлінного виконання обов’язків, але
реально контролювати їх не могли. Тому виникла ідея запрошувати
висококваліфікованих і незалежних працівників (насамперед бухгалтерів),
котрі могли б надавати об’єктивну інформацію про реальне збереження
активів підприємства, величину прибутку тощо.
В результаті зазначеної вище поступової видозміни як результат
аудитори стали інструментом реалізації контролю власника за діяльністю
найманого персоналу, результати якої знаходили формальне вираження у
показниках публічної фінансової звітності.
Окремі форми контролю існували і за первіснообщинного,
рабовласницького та феодального ладу. Історія аудиту щільно пов’язана з
розвитком ринкових відносин.
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Сучасні глобалізаційні процеси розвиваються під впливом
сукупності об’єктивних політичних, економічних і соціальних факторів,
серед яких можна виділити:
1. Геополітичні.
2. Науково-технологічні.
3. Поглиблення вагомих проблем як економічного, так і
екологічного характеру.
Глобальний характер сучасного бізнесу, збільшення кількості
суб’єктів підприємництва й ускладнення їхніх організаційних структур
приводить до посилення ролі стратегічного менеджменту, спрямованого
насамперед на вибір оптимального шляху підприємства на основі аналізу
зовнішнього та внутрішнього середовища.
Сучасні підприємства підтримують ділові зв’язки з багатьма
партнерами, орієнтуються на численних конкурентів, враховують і
передбачають різноманітні вимоги споживачів, суспільних організацій,
держави тощо.
Ці фактори визначають необхідність глибокого аналізу зовнішнього
середовища. Релевантне зовнішнє середовище фірми дуже широке,
оскільки в нього входять соціальні й економічні фактори, проте ключовий
аспект зовнішнього оточення фірми – це галузь (або галузі), в якій вона
веде конкурентну боротьбу.
Потреба досягнення конкурентних переваг і прагнення посісти
позицію лідера у галузі змушує великі компанії використовувати послуги
не тільки власних спеціалістів, а й зовнішніх експертів – аудиторів.
Розвиток підприємництва викликає відповідне зростання
інвестицій, створення нових робочих місць та поліпшення продуктивності
праці, сприяє збільшенню різних можливостей. З метою сприяння
активізації діяльності приватного сектора уряди в усьому світі
намагаються реформувати господарську діяльність шляхом лібералізації
цін і введення в дію макроекономічних стабілізаційних програм.
Керманичі країн зобов’язуються надати максимально рівні можливості
для своїх громадян та зосередитися на більш, ніж лише на
макроекономічних умовах. Вони також звертають увагу до якості законів,
правил і інституційні механізми, які формують щодня економічної
діяльності [3].
В сьогоднішніх інтеграційних реаліях вагоме місце в економічних
дослідженнях всіх рівнів займає «Doing Business», який входить в десятку
впливових щорічних доповідей про дослідження факторів, які підвищують
ділову активність підприємств і підприємців і є доволі новим і, відповідно,
сучасним інструментом економічних досліджень як окремої країни (а їх в
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рейтингу 183), так і в цілому. Ще якихось десять років тому не було
глобально доступних та загальноприйнятих систем показників для
моніторингу таких показників.
Ведення бізнесу вимагає зміни різних підходів в першу до
стандартизованих досліджень. Зокрема, легкість (чи складність) ведення
бізнесу Світовим банком оцінюються за десятьма кількісними
показниками:
1. Заснування бізнесу
2. Отримання дозволів на будівництво.
3. Наймання працівників.
4. Реєстрація власності.
5. Отримання кредиту.
6. Захист інвесторів.
7. Сплата податків.
8. Міжнародна торгівля.
9. Виконання контрактів.
10. Закриття бізнесу.
Остання доповідь Міжнародної Фінансової Корпорації та Світового
Банку зазначає, що країни продовжують здійснювати реформи, націлені
на підвищення спроможності місцевих фірм для ведення бізнесу. При
цьому ключову роль в цих реформах відіграє прозорість та доступ до
інформації
В цьому році дані доповіді доводять, що уряди 125–ти з 183–х країн
реалізували в цілому 245 бізнес-регуляторних реформ. Це на 13% більше,
ніж у попередньому році. У країнах Африки на південь від Сахари,
рекордна кількість країн – 36 з 46–ти – поліпшили умови для
підприємництва. За останні шість років 163 країни створили більш
сприятливе нормативно-правове середовище для ведення бізнесу. Китай,
Індія і Росія знаходяться серед 30 країн, які з часом домоглися найбільших
результатів.
В цьому році Сінгапур лідирує за ступенем сприятливості ведення
бізнесу, за ним слідують Гонконг (Китай), Нова Зеландія, Сполучені
Штати Америки та Данія. Республіка Корея стала новачком у першій
десятці. Серед країн ж, які досягли найбільших результатів за ступенем
сприятливості ведення бізнесу відразу в декількох сферах регулювання,
було оголошено, для прикладу, Молдову. Важливо, що дві третини з таких
країн вважаються країнами з низьким або нижче середнього рівнями
доходу. Нажаль, Україна знаходиться від лідерів рейтингу дуже далеко.
Відповідно, українські реформи потребують інтенсифікації та узгодження
з передовим світовим досвідом.
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Важливо, що зазначені лідери не з першої спроби змогли показати
позитивну динаміку розвитку підприємництва в своїй країні, але
необхідно усвідомлювати, що всі складові розвитку держави – це
гармонійне поєднання різних її сфер. В свою чергу, економіка передбачає
комплексність підходів та систематичність реформування аудиту, який дефакто є головним економічним радником – експертом з економічних
питань для власника (власників) підприємства.
Висновки. Таким чином, наявні проблеми мікро- та макрорівня, що
спостерігаються в українській економіці, вимагають:
1. Врахування прогресивного світового досвіду (в т.ч. і факторів,
викладених в рейтингу «Doing Business»).
2. Переосмислення ролі аудитора як соціально-економічно гаранта
стабільності в суспільстві.
3. Підвищення контролю якості аудиторських послуг не лише з
боку держави, а й професійних бухгалтерсько-аудиторських організацій.
4. Розширення нормативно-правового поля аудиторської діяльності
повинно выдбуватися як в напрямку прав, так і в напрямку обов’язків всіх
сторін аудиту.
5. Підвищення незалежності аудиту як такого, щоб він реально
обстоював інтереси власника.
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В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УКРАНЫ
В статье рассмотрены проблемы использования факторинга в коммерческих банках
Украины и особенности бухгалтерского учета факторинговых операций.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Факторинг є
одним із найперспективнішим видів банківських послуг. Це ризикований,
але високоприбутковий бізнес, основний інструмент управління
дебіторською заборгованістю підприємств. Здійснення факторингових
операцій є ефективним засобом зменшення ризику для підприємств, а для
комерційних банків вони дають можливість залучати нових клієнтів,
розширити свою діяльність і збільшити власні доходи.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання розвитку факторингу в Україні, його переваги і
недоліки, а також особливості обліку факторингових операцій
досліджували такі науковці і вчені як В. Гриценко, І. Гнуєшева, О. Кацило,
Н. Карчова, Л. Кіндрацька, М. Козакова, А.Сатановська, Ю. Філіпенко і ін.
Цілі статті. Розглянути особливості проведення факторингу в
Україні та з’ясувати основні моменти його відображення в обліку
комерційними банками.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Перед
підприємствами досить часто постають проблеми із тим, що кредитори
відмовляють у збільшенні термінів відстрочки платежу, дебітори
затримують платежі, банкіри відмовляють в наданні кредитів, власники не
мають додаткових ресурсів, щоб підтримати поточні операції. Але тепер
з’явився зовсім новий для України інструмент – факторинг, який
допомагає підприємству отримати фінансування від комерційного банку
479

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

під один з найбільш існуючих у них активів – дебіторську заборгованість.
Факторинг (від англ. factor – маклер, посередник, агент) – це
банківська операція, суть якої полягає в придбанні банком (фактором) у
постачальника (продавця) права вимоги у грошовій формі на дебіторську
заборгованість покупців за відвантаженні їм товари (виконанні роботи,
наданні послуги), з прийняттям ризику виконання такої вимоги, а також
приймання платежів [6, с. 42].
У факторинговій операції здебільшого беруть участь три сторони:
- дебітор – покупець товарів чи послуг клієнта;
- клієнт, котрий продає банку свою дебіторську заборгованість;
- банк, що купує дебіторську заборгованість клієнта і надає
додаткові послуги за цією факторинговою операцією.
Схематично факторинг можна поділити на шість етапів:
1 етап. Постачання продукції на умовах відстрочки платежу та
повідомлення дебітора про факторинг.
2 етап. Передача банку документів на поставку.
3 етап. Виплата фінансування факторингом у розмірі 80–90% від
поставки.
4 етап. Сплата дебітором коштів за поставлену продукцію.
5 етап. Отримання від банку залишку коштів (10–20% від суми
поставки).
6 етап. Сплата клієнтом коштів за послуги банку.
Факторинг оформляється спеціальною угодою між банком та
клієнтом. Розрізняють конвенційний та конфіденційний факторинг. У разі
конвенційного факторингу дебітора повідомляють про придбання банком
його фінансових зобов’язань. Відповідні платежі дебітор спрямовує
безпосередньо до банку. При конфіденційному факторингу дебітору не
повідомляють про придбання банком його зобов’язань. При цьому клієнт
здійснює розрахунки з банком самостійно. Факторингова угода може
укладатися з умовою попередньої оплати або оплати дебіторської
заборгованості на визначену дату [5, с. 221].
Зародження і формування факторингу в Україні припадає на 2001 р.
Першим банком, що почав надавати послуги з факторингових операцій,
був ПАТ КБ «Укрсоцбанк». Зараз основними банками-гравцями на ринку
факторингових послуг є: Укрсоцбанк, Укрексімбанк, Райффайзен банк
Аваль, ОТП Банк, Сведбанк, Приватбанк та ін.
При укладанні факторингових угод комерційні банки отримують від
клієнтів розрахункові і платіжні документи про продані ним дебітору
товари і наданні послуги. Відповідно до плану рахунків банки
обліковують цю операцію на позабалансових рахунках (рис. 1):
1. На дату укладання факторингової угоди, сума, яку банк-фактор
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зобов’язується сплатити клієнту:
Д-т 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам».
К-т 9900 «Контрахунок».
2. Отримані банком розрахункові документи, обліковані за
номінальною вартістю:
Д-т рахунка 9800 «Розрахункові документи за факторинговими
операціями».
К-т рахунка 9910 «Контррахунок».

Клієнт

Дебітор

1
3

6

2

4

5

Банк
Рис. 1. Схема факторингу
3. При проведенні факторингової операції банк видає клієнту аванс
в розмірі всієї суми дебіторської заборгованості або у вигляді фіксованого
проценту, здійснюється наступний бухгалтерський запис:
Д-т 2030 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за
факторинговими операціями».
К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання».
Або якщо утримано банком авансом комісійні і процентні доходи,
то робиться наступний запис:
Д-т 2030 «Вимоги, що придбані за операціями факторингу із
суб’єктами господарювання».
К-т 2036 «Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за
операціями факторингу із суб’єктами господарювання».
4. Одночасно сума авансу відображається позабалансом як
зменшення зобов’язань банку перед клієнтом:
Д-т 9900 « Контррахунок».
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К-т 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам».
5. Якщо банки отримати платежі від дебітора, але ще не провели
дану операцію, їх слід відобразити за транзитним рахунком:
Д-т 1200, 2600 Кореспондентський рахунок, поточний рахунок
клієнта.
К-т 3739 «Транзитний рахунок за іншими розрахунками».
6. Після того як платіж буде проведено, відповідна сума
переноситься на рахунок факторингових операцій:
Д-т 3739 «Транзитний рахунок за іншими розрахунками».
К-т 2030 «Вимоги, що придбанні за операціями факторингу із
суб’єктами господарювання».
7. На дату розрахунків, яку зазначено у факторинговій угоді, банк
здійснює оплату купленої дебіторської заборгованості і перерахування
коштів на поточний рахунок клієнта або на кореспондентський рахунок.
Ця операція супроводжується таким бухгалтерським проведенням:
Д-т 2030 «Вимоги, що придбанні за операціями факторингу із
суб’єктами господарювання».
К-т 1200, 2600 Кореспондентський рахунок, поточний рахунок
клієнта.
Для кращого розуміння обліку факторингових операцій в банку
розглянемо приклад.
5 березня банк купує в м’ясокомбінату рахунки-фактури на суму
200000 грн за ціною 194000 грн Згідно з угодою, 10 березня банк сплачує
аванс м’ясокомбінату у розмірі 80% купівельної ціни дебіторської
заборгованості. Усі рахунки-фактури виписані на 5 березня. З них 80000
грн мають бути виплачені протягом 10 днів і інші 120000 грн – протягом
30 днів. За узгодженням з клієнтом дата розрахунків встановлюється на 1
квітня.
Банк отримує комісію за надані факторингові послуги з врахування
платіжних документів. Отримана комісія по факторингу обліковується за
принципом нарахування і відображається за рахунком 6110 «Комісійні
доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів» на дату
підписання факторингової угоди. Банк також отримує доход у вигляді
процентів за наданий клієнту аванс (6023) [4, с. 160].
У банку завжди існує вірогідність отримання збитків. Тому банк має
створювати за даними операціями відповідні резерви.
Відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних,
вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів
під кредитні ризики в банках України, банк має визнавати зменшення
корисності фінансового активу чи групи фінансових активів за
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об’єктивних причин.
Операції з обліку факторингу в банку представлено в табл. 1.
Основними подіями такого зменшення є:
- фінансові труднощі позичальника;
- порушення умов договору;
- висока імовірність банкрутства позичальника;
- надання банком пільгових умов з економічних чи юридичних
причин, пов’язаних з фінансовими труднощами позичальника, які банк не
розглядав за інших умов;
- зменшення активного ринку для фінансового активу внаслідок
фінансових труднощів.
Таблиця 1
Операції з обліку факторингу в банку
№
п/п
1

Зміст операції

2
5 березня банк обліковує
поза балансом рахунки11.
фактури, отримані від
м’ясокомбінату
Одночасно банк
відображає виникнення
22.
позабалансом зобов’язань
з кредитування
10 березня банк здійснює
аванс у розмірі 80 %
33.
купівельної ціни
дебіторської
заборгованості
44. І водночас позабалансом:

5.

15 березня дебітор вчасно
сплачує
5
відповідну частку
дебіторської
заборгованості

Кореспонденція рахунків
Д-т
К-т
3
4
9800 «Розрахункові
документи за
9910
факторинговими
«Контррахунок»
операціями»
9129«Інші
збов’язання з
9900
кредитування, які
«Контррахунок»
надані клієнтам»
2030 «Вимоги, що
придбанні за
2600 «Поточний
операціями
рахунок клієнта,
факторингу із
кореспондентський
суб’єктами
рахунок»
господарювання»
9129 «Інші
9900
зобов’язання з
«Контррахунок»
кредитування, які
надані клієнтам»
2030 «Вимоги, що
«Поточний
придбані за
рахунок дебітора,
операціями
кореспондентський
факторингу із
рахунок»
суб’єктами
господарювання»
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5
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Продовж. табл. 1
1

6.

2
1 квітня, на дату
розрахунків, згідно з
угодою банк здійснює
6
заключні розрахунки з
клієнтом (перераховує на
його рахунок 20%, що
залишились)

8.

9.

4

5

2030 «Вимоги, що
придбанні за
«Поточний
операціями
рахунок клієнта,
38800
факторингу із
кореспондентський
суб’єктами
рахунок»
господарювання»

9129 «Інші
зобов’язання з
9900 Контррахунок
38800
кредитування, які
надані клієнтам
2030 «Вимоги, що
4 квітня у разі своєчасної
Поточний рахунок
придбані за
оплати дебітором своєї
дебітора
операціями
заборгованості банк
120000
(кореспондентськи
факторингу із
здійснює: бухгалтерське
й рахунок банку)
суб’єктами
проведення
господарювання»
Якщо дебітор своєчасно
2037 «Прострочена
не сплачує за своєю
2030 «Вимоги, що
заборгованість
заборгованістю, банк
придбані за
суб’єктів
переносить відповідну
операціями
господарської
120000
суму на рахунок
факторингу із
діяльності за
простроченої
суб’єктами
факторинговими
заборгованості за
господарювання»
операціями»
факторингом
7

7.

3

Та одночасно
позабалансом

Облік спеціальних резервів ведеться за контрарними рахунками 24
розділу групи 240 «Резерви під заборгованість за кредитами, що наданні
клієнтам».
Операції з формування резерву за наданими кредитами в
національній валюті супроводжується проводкою:
Д-т 7702 «Відрахування в резерви під заборгованість за наданими
кредитами клієнтам».
К-т 2400 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються
на індивідуальній основі».
Банк може створювати попередньо визнаний збиток, якщо
фінансовий стан позичальника покращився та ін.
Д-т 2400 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються
на індивідуальній основі».
К-т 7702 «Відрахування в резерви під заборгованість за наданими
кредитами клієнтам».
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Списання безнадійної заборгованості за кредитами відображається
наступною проводкою:
Д-т 2400 «Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються
на індивідуальній основі».
К-т 2037 «Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за
операціями факторингу із суб’єктами господарювання».
Одночасно на позабалансовому обліку здійснюється запис:
Д-т 9611 «Списана у збиток заборгованість за кредитними
операціями».
К-т 9910 «Контррахунок».
Часткове або повне погашення позичальником раніше списаної за
рахунок резерву суми безнадійної заборгованості відображається на
рахунках в банку наступним чином:
а) якщо безнадійну заборгованість за кредитом було списано в
поточному році:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 1002 «Банкноти та
монети в касі відділень банку», 1200 «Кореспондентський рахунок банку в
Національному банку України».
К-т 7702 «Відрахування в резерви під заборгованість за наданими
кредитами клієнтам».
б) якщо безнадійну заборгованість за кредитом було списано в
минулому:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 1002 «Банкноти та
монети в касі відділень банку», 1200 «Кореспондентський рахунок банку в
Національному банку України».
К-т 6712 «Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості
за кредитами, що надані клієнтам».
І одночасно:
Д-т 9611 «Списана у збиток заборгованість за кредитними
операціями».
К-т 9910 «Контррахунок».
Висновки. З огляду на проведене дослідження, варто відмітити, що
факторинг є ефективним інструментом управління фінансами
підприємств, а точніше, дебіторською заборгованістю. Даний вид
кредитування є перспективним як для банків-кредиторів, так і для
підприємств-позичальників.
Якщо
звернутися
до
специфіки
факторингових операцій, то банки в прогнозних цілях, з урахуванням
різного роду ризиків, створюють резерви під дані кредити та в повному
обсязі фіксують дану інформацію в синтетичному та аналітичному обліку.
Одночасно варто зазначити, що поряд з широким запровадженням
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факторингу в Україні існує ряд проблем, а саме: недосконалість
вітчизняного законодавства у сфері факторингових послуг; нестача
фахівців; великий розмір плати за здійснення факторингових послуг;
високі операційні витрати; низька поінформованість споживачів послуг.
Тому першочерговим завданням у вирішення даного питання є створення
сприятливого середовища для діяльності банків у вказаній сфері, адже
факторингу необхідно розвиватися в майбутньому, так як він гарантує
повне погашення заборгованості між клієнтами та покращення стану
самих комерційних банків за рахунок комісій та відсотків, одержуваних
від виконання такого роду операцій.
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CONCEPT FORMATION AND DEVELOPMENT
OF THE MARKET IN UKRAINE SECURITIZATION
Article dedicated to determination the basic principles of formation and development the
market of securitization in Ukraine. The developed concept regulate the main issues of asset
securitization in domestic conditions and determine the prospects of securitization market to it’s
integration into world capital markets.
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Новак А.С.
КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА
СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ В УКРАИНЕ
Статья посвящена разработке основных положений Концепции формирования и
развития рынка секьюритизации в Украине. Разработанная концепция урегулирует
основные вопросы секьюритизации активов в отечественных условиях и определит
дальнейшие перспективы развития рынка секьюритизации с целью его интеграции в
мировые рынки капитала.
Ключевые слова: секьюритизация активов, фонд секьюритизации, оригинатор,
инвестиционный сертифікат.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток
фінансового ринку характеризується появою на ньому різного роду
фінансових інновацій, особливу увагу серед яких привертає процес
сек’юритизації активів, яким уже зацікавилась більшість вітчизняних
банків. Новітня техніка фінансування та мінімізації ризиків у закордонній
практиці дозволяє фінансовим інститутам не тільки покращити структуру
балансу, а й відкриває нові, перспективні джерела фінансування. Проте на
шляху впровадження сек’юритизації активів у вітчизняну практику постає
ряд перешкод, і в першу чергу – це відсутність нормативно-правової бази
та дієвих механізмів її проведення. Крім того, механізми сек’юритизації
активів, за неконтрольованого використання, можуть призвести до
значного зростання фіктивного капіталу, що не тільки не покращить
фінансовий стан вітчизняних суб’єктів господарювання, а й може стати
причиною розгортання фінансових криз. Тому впровадження подібних
фінансових інновацій у вітчизняну практику, у першу чергу, слід почати з
нормативно-правого врегулювання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Перспективи та переваги використання механізмів
сек’юритизації активів тривалий час не попадали у поле зору вітчизняних
науковців, тому більшість праць присвячені питанням сутності та
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закордонного досвіду використання цих операцій. Більшість авторів
(О. Дзюблюк, О. Бурмака, В. Бобиль, М. Соловей, М. Рябокінь,
Д. Васильков, І. Кравчук, В. Юхимчик та інші) у процесі дослідження
теоретичних аспектів сек’юритизації наголошують на її законодавчому
врегулюванні та пропонують прийняття спеціального закону «Про
сек’юритизацію». На нашу думку, прийняття спеціалізованого закону не
вирішить усіх проблемних питань сек’юритизації активів, тому доцільно
було б розробити концепцію формування та розвитку ринку
сек’юритизації активів в Україні, яка б окреслила мету, переваги та
основні напрями розвитку такого ринку.
Цілі статті. Метою статті є розробка концепції формування та
розвитку ринку сек’юритизації активів в Україні для врегулювання
механізмів її здійснення. Прийняття такої концепції має не тільки сприяти
розвитку ринку сек’юритизації в Україні, а й створити ефективні
механізми його регулювання.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Початок розвитку
ринку сек’юритизації припав на 1970–ті роки в США. Вперше термін
«сек’юритизація» з’явився у Wall Street Journal в 1977 р. і був
«винайденим» Льюісом Раніері (Lewis S. Ranieri), головою іпотечного
департаменту Salomon Brothers, який запропонував використати цей
термін репортеру Wall Street Journal Анн Монро (Ann Monroe) в статті,
присвяченій опису андеррайтингу першого випуску цінних паперів,
забезпечених заставою прав вимоги за іпотечними кредитами [1, с. 118].
Першими з активів, які підлягали сек’юритизації, були іпотечні кредити,
пізніше цей механізм поширився на споживчі, а з 1990-их років практично
на всі види фінансових активів, що генерують майбутні грошові
надходження.
Сек’юритизація активів – це інноваційна техніка фінансування
та/або передачі фінансових ризиків, за допомогою якої оригінатор
трансформує неліквідні активи у високоліквідні цінні папери з метою
залучення додаткових джерел фінансування та/або мінімізації ризиків,
пов’язаних з цими активами. В економічній літературі виділяють два
основних її види, в залежності від того, залишаються на балансі
оригінатора сек’юритизовані активи чи ні.
Класичний вид сек’юритизації характеризується тим, що активи
оригінатора продаються спеціально створеному для цих цілей
посереднику (SPV) і повністю списуються з балансу підприємства. Такий
фінансовий посередник купує активи за рахунок коштів, отриманих від
емісії та розміщення забезпечених боргових цінних паперів серед
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інвесторів. В подальшому оригінатор отримує платежі за
сек’юритизованими активами та перенаправляє їх на виплату відсотків та
погашення основної суми боргу інвесторам за борговими цінними
паперами, випущеними SPV. При проведенні синтетичної сек’юритизації
активи, як правило, залишаються на балансі компанії-оригінатора, але
відбувається передача ризиків інвесторам за допомогою специфічних
сек’юритизаційних цінних паперів, у банківській сфері можуть
використовуватись кредитні дефолтові свопи, кредитні зв’язані ноти,
іпотечні облігації тощо. Таким чином, відбувається процес перерозподілу
ризиків за сек’юритизованими активами між оригінатором та інвестором.
З позиції вітчизняних фінансових установ (потенційних
оригінаторів) проблемною у використанні є як класична, так і синтетична
схема сек’юритизації активів. Синтетична схема не дає можливості
списання активів з балансу оригінатора, що значно обтяжує його
структуру, і у випадку комерційних банків формування подібних активів
не дозволяють встановлені економічні нормативи. Класична схема
сек’юритизації дозволяє покращити структуру балансу та значно
мінімізувати ризики, пов’язані з активами, що сек’юритизуються, проте
потребує значних витрат на організацію та складну інфраструктуру ринку,
відсутність якої в Україні робить її проведення практично неможливим.
Аналіз
закордонного
досвіду
використання
механізмів
сек’юритизації активів дозволяє виділити схему сек’юритизації на основі
інвестиційних фондів, така практика має місце в Іспанії, Франції,
Португалії, Росії [2, с. 528–533]. Дослідивши особливості функціонування
інститутів спільного інвестування в Україні, пропонуємо розробити
модель проведення сек’юритизації активів на основі інвестиційних фондів
(рис. 1).
Запропонована модель проведення сек’юритизації активів на основі
пайового інвестиційного фонду передбачає, що пул активів, сформований
оригінатором, спочатку продається компанії з управління активами, яка
проводить реєстрацію ПІФу та здійснює емісію його сертифікатів,
забезпечених сек’юритизованими активами оригінатора. Кошти від
розміщення сертифікатів ПІФу направляються на погашення вартості
пулу сек’юритизованих активів, а також за рахунок цих коштів
сплачується комісійна винагорода компанії з управління активами та
відшкодовуються трансакційні витрати. Закритий пайовий інвестиційний
фонд, який створюється з метою сек’юритизації активів пропонуємо
назвати фондом сек’юритизації активів та закріпити це поняття на
законодавчому рівні.
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Модель сек’юритизації активів на основі фондів сек’юритизації є
найбільш прийнятною та ефективною у вітчизняних умовах, оскільки не
передбачає додаткових витрат оригінатора на формування статутного
капіталу SPV, не потребує складної інфраструктури та значних змін
вітчизняного законодавства. Крім того, створення фондів сек’юритизації
передбачається у вигляді пайового інвестиційного фонду, який не є
юридичною особою, а отже, його діяльність не обкладається податком на
прибуток, що також зменшує витрати по проведення сек’юритизації
активів, та не потребує внесення змін до податкового законодавства. Тому
запропонована концепція формування та розвитку ринку сек’юритизації
активів в Україні буде орієнтована на класичну модель сек’юритизації
активів на основі пайових інвестиційних фондів.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
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Позичальники
Де: 1 – оформлення договорів позики та надання коштів у тимчасове
користування; 2 – визнання грошових зобов’язань; 3 – формування пулу
однорідних активів; 4 – продаж пулу активів та передача прав вимог за договорами
позики КУА пайового інвестиційного фонду; 5 – реєстрація пайового інвестиційного
фонду КУА; 6 – емісія інвестиційним фондом цінних паперів; 7 – оплата вартості
цінних паперів інвестиційного фонду; 8 – погашення вартості придбаного пулу
активів; 9 – погашення заборгованості за договорами (сплата відсотків та основної
суми боргу); 10 – сплата відсотків за цінними паперами інвестиційного фонду та їх
погашення по закінченні терміну обігу та ліквідації інвестиційного фонду.

Рис. 1. Адаптована схема класичної сек’юритизації активів на основі
інвестиційного фонду*
* власна розробка
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Розробка концепції формування та розвитку ринку сек’юритизації
активів в Україні, в першу чергу потребує визначення основної її мети.
Таким чином, основною метою концепції є становлення цілісного,
високоліквідного, ефективного і справедливого ринку сек’юритизації
активів в Україні, регульованого державою та інтегрованого у світові
ринки капіталу.
Для того щоб ринок сек’юритизації активів став ефективним
механізмом трансформації активів у високоліквідні цінних паперів, сприяв
економічному розвитку і забезпечував належні умови для інвестицій та
надійний захист інтересів, його створення та подальше функціонування
повинно будуватися на чітко визначених принципах. Пропонуємо
визначити такі принципи формування вітчизняного ринку сек’юритизації
активів: соціальна справедливість, надійність захисту інвесторів,
регульованість, контрольованість, ефективність, правова упорядкованість
прозорість, відкритість; зміст цих принципів наведений у рис. 2.
Саме принцип правової упорядкованості передбачає формування
ефективної нормативно-правової бази, яка повинна включати розробку та
прийняття Закону України «Про сек’юритизацію активів в Україні»;
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо питань сек’юритизації активів»; визначення державного органу, до
компетенції якого слід віднести державне регулювання ринку
сек’юритизації активів та компетенції інших державних органів які
здійснюють регулювання у межах своїх повноважень.
Структура Закону України «Про сек’юритизацію активів в Україні»
повинна включати такі основні положення: Розділ І Загальні положення
(визначаються предмет та мета закону; основні терміни; визначення
суб’єктів та перелік об’єктів сек’юритизації активів); Розділ ІІ Синтетична
сек’юритизація активів; Розділ ІІІ Класична сек’юритизація активів;
Розділ ІV Інструменти сек’юритизації активів; Розділ V Створення,
реєстрація та особливий статус спеціального фінансового посередника;
Розділ VІ Управління сек’юритизованими активами; Розділ VІІ Зберігання
сек’юритизованих активів та облік прав власності на цінні папери
сек’юритизації; Розділ VІІІ державне регулювання у сфері сек’юритизації
активів.
З метою врегулювання застосування моделі сек’юритизації активів
на основі пайового інвестиційного фонду пропонуємо внести такі
положення до окремих розділів (табл. 1).
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Принципи формування ринку сек’юритизації активів в
Україні
соціальна справедливість
забезпечення створення рівних можливостей та спрощення умов
доступу інвесторів та оригінаторів на ринок сек’юритизації,
недопущення монопольних проявів дискримінації прав і свобод
його суб’єктів
надійність захисту інвесторів
створення
необхідних
умов
(соціально-політичних,
економічних, правових) та механізмів для забезпечення захисту
майнових прав інвесторів
регульованість
створення гнучкої і ефективної системи регулювання ринку
сек’юритизації активів

контрольованість
створення надійно діючого механізму обліку і контролю,
запобігання і профілактики зловживань та злочинності на ринку
сек’юритизації активів
ефективність
максимальна реалізація потенційних можливостей ринку
сек’юритизації активів щодо трансформації активів у
високоліквідні цінні папери з метою перерозподілу фінансових
ресурсів та ризиків між його суб’єктами
правова упорядкованість
створення розвиненої правової бази забезпечення діяльності
ринку сек’юритизації активів, яка чітко регламентує правила
поведінки і взаємовідносин його суб’єктів
прозорість, відкритість
забезпечення надання інвесторам повної і доступної інформації,
що
стосується
умов
випуску
та
обігу
інструментів
сек’юритизації та активів, якими вони забезпечені

Рис. 2. Принципи формування ринку сек’юритизації активів в
Україні*
* власна розробка
Що стосується Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо питань сек’юритизації активів», то
пропонуємо внести такі основні зміни до Закону України «Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»:
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1) встановити можливість включення до складу майна
інвестиційних фондів прав вимог за грошовими зобов’язаннями, що
виникли за цивільно-правовими договорами;
2) встановлення зобов’язань депозитарію щодо збереження
оригіналів цивільно-правових договорів, права вимоги за якими входять
до складу активів інвестиційних фондів;
3) врегулювання протиріч закону з законами України «Про банки і
банківську діяльність» та «Про страхування», що стосуються правового
режиму банківської таємниці та таємниці страхування.
Також в цілях мінімізації ризиків інвесторів, за схемою
сек’юритизації активів на основі інвестиційних фондів доцільно включити
до складу активів фонду сек’юритизації виключно права вимог за
кредитними (іншими) договорами, грошові кошти, грошові кошти на
депозитних рахунках в комерційних банках та державні цінні папери.
Таблиця 1
Основні положення Закону України
«Про сек’юритизацію активів в Україні»
в частині врегулювання сек’юритизації активів на основі ПІФу*
Назва розділу
1

Розділ І
Загальні
положення

Основні положення щодо врегулювання
сек’юритизації активів на основі ПІФу
2
Метою Закону є правове забезпечення формування та
стабільного розвитку ринку сек’юритизації активів в Україні та
забезпечення захисту законних інтересів інвесторів та
оригінаторів у процесі перерозподілу ризиків та фінансових
ресурсів.
Визначення основних термінів:
Сек’юритизація активів – це техніка фінансування та/або
передачі фінансових ризиків, за допомогою якої оригінатор
трансформує неліквідні активи у високоліквідні цінні папери з
метою залучення додаткових джерел фінансування та/або
мінімізації ризиків, пов’язаних з цими активами.
Оригінатор – це суб’єкт господарювання, який має право
власності на активи, придатні до сек’юритизації та ініціює
проведення операції сек’юритизації активів.
Фонд сек’юритизації активів – це пайовий інвестиційний фонд
закритого типу, який створюється виключно з метою
проведення операцій сек’юритизації активів.
Інвестиційні сертифікати, забезпечені сек’юритизованими
активами – це цінні папери фонду сек’юритизації активів,
забезпеченням за якими є надходження за секюритизованими
активами
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Продовж. табл. 1
1

2
Класична сек’юритизація активів може проводитись на основі
фондів сек’юритизації активів. У такому випадку пул активів,
сформований оригінатором, спочатку продається КУА, яка
проводить реєстрацію фонду сек’юритизації активів та здійснює
Розділ ІІІ
емісію його сертифікатів, забезпечених сек’юритизованими
Класична
активами оригінатора. Кошти від розміщення сертифікатів фонду
сек’юритизація
сек’юритизації активів направляються на погашення вартості
активів
пулу активів, а також за рахунок цих коштів сплачується
комісійна винагорода КУА та відшкодовуються трансакційні
витрати, пов’язані з наданими послугами реєстратора,
депозитарія, професійного оцінювача та аудиторської компанії
Інвестиційні сертифікати, забезпечені сек’юритизованими
активами за можливістю поновлення поділяються на
поповнювані та не поповнювані. Не поповнювані поділяються на:
транзитні, передбачають, що вся сума надходжень за активами
виплачується у якості інвестиційного доходу;
з частковим погашенням, передбачають, що відсотки у складі
Розділ ІV
надходжень виплачуються у вигляді проміжного доходу, а сума
Інструменти
повернення основного боргу накопичується для погашення паїв
сек’юритизації
учасникам по закриттю фонду сек’юритизації активів.
активів
Поповнювані поділяються на:
стандартні, передбачають виплату проміжного доходу у розмірі
відсотків, що надійшли у складі надходжень, а на суму
погашення основного боргу купуються нові активи;
зростаючі, передбачають, що проміжний дохід не виплачується,
а на всю суму надходжень купуються нові активи
У разі використання класичної сек’юритизації на основі фонду
сек’юритизації активів роль спеціального фінансового
посередника буде виконувати такий фонд. Фонд сек’юритизації
активів створюється за ініціативою компанії з управління
Розділ V
активами шляхом придбання інвесторами випущених нею
Створення,
інвестиційних сертифікатів, забезпечених сек’юритизованими
реєстрація та
активами.
особливий
Для створення фонду сек’юритизації активів КУА повинна
статус
здійснити дії у такій послідовності: 1) розробити та затвердити
спеціального
регламент фонду сек’юритизації активів; 2) подати до Комісії
фінансового
документи, необхідні для реєстрації регламенту фонду
посередника
сек’юритизації активів та внесення фонду до реєстру ІСІ; 3)
укласти договори з аудитором (аудиторською фірмою),
зберігачем, реєстратором чи депозитарієм, оцінювачем майна; 4)
розробити та затвердити проспект емісії інвестиційних
сертифікатів забезпечених сек’юритизованими активами; 5)
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Продовж. табл. 1
1

Розділ VІ
Управління
сек’юритизован
ими активами
Розділ VІІІ
державне
регулювання у
сфері
сек’юритизації
активів

2
подати до Комісії документи, необхідні для реєстрації проспекту
емісії інвестиційних сертифікатів, забезпечених
сек’юритизованими активами; 6) організувати публічне
(відкрите) або приватне (закрите) розміщення інвестиційних
сертифікатів, забезпечених сек’юритизованими активами
Управління сек’юритизованими активами здійснює компанія з
управління активами фонду сек’юритизації активів
Державне регулювання у сфері сек’юритизації активів
здійснюється Комісією та іншими іншими державними органами
в межах їх повноважень з метою дотримання законодавства та
захисту прав інвесторів

* власна розробка
При цьому випущені інвестиційним фондом цінні папери (паї) за
своїми фінансово-економічними характеристиками повинні відповідати
критеріям, встановленим для цінних паперів, забезпечених активами
(Asset-Backed Securities).
Запропоновані перетворення у законодавчій базі дозволять
здійснювати сек’юритизацію активів на основі фондів сек’юритизації
активів, а також сприятимуть подальшому розвитку ринку сек’юритизації.
Проте важливим є момент не тільки державного сприяння розвитку ринку
сек’юритизації, а й визначення дієвих механізмів його регулювання.
На нашу думку, державне регулювання має здійснюватись за
наступними напрямками:
- забезпечення обов’язкового оприлюднювання усієї суттєвої
інформації про ринок сек’юритизації активів (умови випуску та обігу
інструментів сек’юритизації, стан управління діяльністю емітентів та
результати їх фінансово-господарської діяльності);
- ліцензування і регулювання діяльності спеціальних фінансових
посередників, фондів сек’юритизації, встановлення економічних
нормативів щодо адекватності власних фінансових ресурсів оригінаторів,
обсягу і характеру операцій, що ними проводяться;
- нагляд за діяльністю організованих систем торгівлі цінними
паперами;

495

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

- притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності
осіб, які використовують внутрішню інформацію, тобто, яка не була
оприлюднена, з метою отримання доходу чи запобігання збиткам по
операціях з інструментами сек’юритизації;
- забезпечення прав власників цінних паперів, забезпечених
сек’юритизованими активами насамперед пайових (доступ до фінансової
звітності емітентів, участь в управлінні (реалізація права голосу,
безперешкодне та швидке засвідчення прав власності на цінні папери
тощо).
Державне регулювання ринку сек’юритизації здійснюватиметься
шляхом прийняття законодавчих та інших нормативних актів,
ліцензування і контролю за діяльністю суб’єктів ринку сек’юритизації.
Серед сформованих в Україні органів державного регулювання
повноваження у сфері регулювання та забезпечення розвитку ринку
сек’юритизації в Україні слід покласти на Національну комісію з цінних
паперів та фондового ринку.
Основними напрямами діяльності Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку сфері регулювання ринку сек’юритизації
повинні стати:
- розробка і прийняття регулятивних актів на ринку сек’юритизації;
- внесення змін та доповнень до діючих регулятивних актів;
- здійснення аналізу впливу регулятивних актів та відстеження їх
результативності.
Крім того, Національна комісія з цінних паперів повинна постійно
проводити моніторинг ринку сек’юритизації активів з метою
недопущення шахрайства і зловживань з фінансовими ресурсами та
неконтрольованого зростання фіктивного капіталу.
Тому з метою регулювання обсягів фіктивного капіталу та
недопущення розкручування фінансових криз, пов’язаних з його
зростанням пропонуємо запровадження та використання коефіцієнта
стабільності ринку сек’юритизації, який розраховується за формулою:
Vs

,
Lb Lnb
– коефіцієнт стабільності ринку сек’юритизації;
K срс

(1)

де K срс
Vs – обсяги випущених інструментів сек’юритизації в млн грн;
Lb – кредитний портфель комерційних банків в млн грн;
Lnb – кредитний портфель небанківських фінансових установ в млн
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грн
Коефіцієнт
стабільності
ринку
сек’юритизації
показує
співвідношення між обсягами сек’юритизації та обсягами кредитування в
країні. Нормативне значення коефіцієнта – менше одиниці. Якщо
значення коефіцієнта становить 1, то це означає, що всі видані кредити в
країні перерозподілені між інвесторами в сек’юритизаційні цінні папери.
Якщо значення коефіцієнта сягає вище одиниці, то це свідчить про
порушення стабільності ринку сек’юритизації та появу на ринку
фіктивного капіталу у частині перевищення значення коефіцієнта над його
нормативним значенням. Така ситуація потребує негайного втручання
регулюючого органу і встановлення обмежень щодо випуску інструментів
сек’юритизації.
Висновки. Динаміка розвитку вітчизняного фінансового ринку та
його особливості потребують аналізу світового досвіду у сфері розробки
та застосування фінансових інновацій, серед яких все більшої уваги
привертає механізм сек’юритизації активів. Результати проведеного
дослідження свідчать про відсутність в Україні нормативно-правової бази
та дієвих механізмів здійснення операцій сек’юритизації активів. Автором
розроблена концепція формування та розвитку ринку сек’юритизації в
Україні, основною метою якої є становлення цілісного, високоліквідного,
ефективного і справедливого ринку сек’юритизації активів в Україні,
регульованого державою та інтегрованого у світові ринки капіталу.
Запропонована Концепція визначає принципи формування ринку
сек’юритизації в Україні; обґрунтовує доцільність створення законодавчої
бази проведення операцій сек’юритизації активів, зокрема розробку та
прийняття Законів України «Про сек’юритизацію активів в Україні»та
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань
сек’юритизації активів», а також визначає основні напрями державного
регулювання ринку сек’юритизації, визначає орган державного
регулювання та його повноваження.
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В статті узагальнено підходи до визначення та класифікації власного капіталу,
розглянуто специфічні особливості елементів власного капіталу залежно від організаційноправової форми відповідного підприємства, проаналізовано структуру власного капіталу
сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм господарювання і
форм власності Волинської області.
Ключові слова: власний капітал, класифікація власного капіталу, аграрні
підприємства.

Nuzhna O.
EQUITY GRICULTURAL OMPANIES:
NTERPRETATION, LASSIFICATION, STRUCTURE
In the article generalized going near determination and classification of property asset, the
specific features of elements of property asset are considered depending on the legal form of the
proper enterprise, an own capital of agricultural enterprises of different legal forms of menage and
patterns of ownership of the Volhynia area structure is analysed.
Key words: equity, the classification of equity farmers.

Нужная А.А.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ: ПОНЯТИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, СТРУКТУРА
В статье обобщены подходы к определению и классификации собственного
капитала, рассмотрены специфические особенности элементов собственного капитала в
зависимости от организационно-правовой формы соответствующего предприятия, анализ
структуры собственного капитала сельскохозяйственных предприятий различных
организационно-правовых форм и форм собственности Волынской области.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Невпинний
перехід України до ринкової економіки, розширення та поглиблення
ринкового середовища у всіх сферах діяльності цілком закономірно
викликає необхідність реформування аграрного сектора. Це зумовлює
введення нових економічних категорій та уточнення раніше діючих.
Одним із напрямків перетворень в аграрному секторі країни стало
впровадження економічних відносин на основі приватної власності на
землю та отримання селянами земельних і майнових паїв у процесі
реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств.
В умовах аграрної реформи широкого розповсюдження набуває
дослідження процесів трансформації відносин власності. Тому на
сучасному етапі реорганізації аграрних підприємств і в майбутньому
виняткове значення мають вдосконалення теоретичних підходів до
трактування та класифікації власного капіталу аграрних підприємств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Незважаючи на те, що власний капітал як економічна категорія
використовується досить часто, питання методики його обліку, аналізу й
контролю залишаються дискусійними, що й обумовило дослідження
даного питання стосовно аграрних підприємств.
У розробку теоретичних і методичних проблем відносин власності,
зокрема трансформації власності та реструктуризації колективних
сільськогосподарських підприємств, значний внесок зробили українські
вчені-економісти В.Я.Амбросов, М.Я.Дем’яненко, С.І.Дем’яненко,
М.Й.Малік, О.М.Онищенко, В.В.Юрчишин.
Проте у підходах вчених спостерігаються відмінності стосовно
методики формування і руху власного капіталу, окремих його елементів.
Отже, проблему розробки методології, конкретних алгоритмів обліку та
контролю вважати завершеною не можна, тим більше, що умови
господарювання динамічно змінюються і висувають нові вимоги щодо
вдосконалення системи інформації.
Значимість вказаної проблематики та необхідність вирішення
визначених питань обумовили вибір теми дослідження та основні
напрямки удосконалення теоретичних підходів до трактування та
класифікації власного капіталу аграрних підприємств.
Цілі статті. Метою дослідження є вивчення, критична оцінка
діючих теоретичних та методичних засад відображення в обліку власного
499

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

капіталу, узагальнення діючої практики і розробка на цій основі
рекомендацій щодо вдосконалення теоретичних підходів щодо
формування й функціонування власного капіталу в аграрних
підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поява поняття
«власний капітал» має об’єктивний характер, в основі якого лежить
узагальнення багатовікової практики економічної науки. Його історичний
огляд вказує на глибокий генезис і широту підходів до трактування
власного капіталу як економічної категорії. Для наукового визначення
власного капіталу розглянуто випадки, коли поняття «власний капітал»
розглядається на макроекономічному рівні і особлива увага зосереджена
на мікроекономічному, тобто на власному капіталі в бухгалтерському
обліку.
Капітал є обов’язковим елементом ринкового господарства, однією
з найважливіших категорій економічної науки. Сутність і значення
капіталу як об’єкта обліку і аналізу можна осягнути, з’ясувавши його зміст
з позицій поглядів провідних економістів різних періодів. Економічну
сутність капіталу досліджували вчені XVIII–XX ст., зокрема А. Сміт,
Д. Рікардо, А. Маршал, К. Маркс, Ж.Б. Сей. Сьогодні ця проблема також
потребує детального розгляду.
Серед науковців немає єдності щодо визначення поняття «власний
капітал», у зв’язку з чим уточнимо це поняття. Вважаємо, що власний
капітал – це загальна вартість власних засобів підприємства, які належать
йому на правах власності і використовуються ним для формування його
активів. Розраховується сума власного капіталу як частина в активах, що
залишається після вирахування його зобов’язань.
Дослідження власного капіталу потребує з’ясування сутності
капіталу. Найважливішими аспектами розкриття сутності капіталу є
економічний, юридичний, обліковий (рис. 1).
КАПІТАЛ
економічний
аспект

юридичний
аспект

вартість, що
продукує
додаткову вартість

атрибут відносин
власності

обліковий
аспект
джерело формування
активів суб’єкта
господарювання

Рис. 1. Трактування капіталу в трьох аспектах
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Капітал має юридичне і економічне значення. Юридичне значення
капіталу полягає передусім в тому, що його розмір визначає межі
мінімальної матеріальної відповідальності, які суб’єкт господарювання
має за своїми зобов’язаннями.
Економічна роль власного капіталу полягає в забезпеченні
підприємства власними фінансовими ресурсами, необхідними як для
початку, так і для продовження реальної господарської діяльності. Саме
такий підхід до розуміння статутного капіталу був виключений в
адміністративно-регульованій економіці.
Розглядаючи економічну сутність, потрібно відмітити найважливіші
характеристики капіталу, які полягають у наступному:
- виступає основним чинником виробництва;
- характеризує фінансові ресурси підприємства, які приносять
прибуток;
- використовується як головне джерело формування добробуту його
власників;
- є головним виміром ринкової вартості підприємства.
Його динаміка є важливим показником ефективності господарської
діяльності.
Більшість вчених подають класифікацію власного капіталу за
складом. У результаті проведених досліджень ми прийшли до висновку,
що це дещо односторонній підхід, і тому погоджуємось із
запропонованою Пилипенком О.І. класифікацію за формою та рівнем
відповідальності (рис. 2).
Класифікація власного капіталу за формою дозволяє визначити
частину капіталу, який був:
- інвестований засновниками;
- одержаний безоплатно;
- зароблений протягом звітного періоду.
Класифікація за рівнем відповідальності дає змогу ранжувати
капітал на юридично закріплений в установчих документах та
нерегламентований як обов’язковий відповідно до чинного законодавства.
У зарубіжній практиці капітал розглядається як інвестування засобів
в компанії (підприємства), які належать власникам, а не довгостроковим
або короткостроковим кредиторам. Важливою проблемою є визначення
величини й темпів накопичення власного капіталу.
Поширеним є погляд, відповідно до якого питома вага власного
капіталу повинна бути на рівні 50% і більше. Лише в цьому випадку, на
думку кредиторів, підприємство з більшою ймовірністю може погасити
свої зобов’язання за рахунок власних коштів. Тому збереження капіталу
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на цьому рівні і є першочерговим завданням господарюючого суб’єкта.
Власний капітал
За формою
Інвестований
капітал

Сума простих та
привілейованих акцій
за їх номінальною
вартістю, додатково
вкладений капітал

Подарований
капітал

Безоплатно отримані
активи, безповоротна
допомога

Нерозподілений
прибуток

Частина прибутку,
отриманого внаслідок
ефективної діяльності
підприємства, що не
була розподілена між
акціонерами, а
реінвестована у
підприємство

За рівнем
відповідальності
Статутний
Його сума визначена
капітал
в установчих
документах і підлягає
обов’язковій
реєстрації у
державному реєстрі
господарюючих
суб’єктів
Це нереєстрований
капітал, тобто
додатково вкладений
капітал, резервний
капітал,
нерозподілений
прибуток тощо

Додатковий
капітал

Рис. 2. Класифікація власного капіталу за формою та рівнем
відповідальності [4, с. 6]
Дослідження показало, що відображення інформації про власний
капітал в Україні принципово не відрізняється від міжнародної практики.
Це зумовлено тим, що при формуванні національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку фахівці керувалися міжнародними
стандартами фінансової звітності [3].
У США і Японії акціонерний і партнерський капітал відображається
в межах фактично оплаченого, в зв’язку з тим, що стаття заборгованості
акціонерів (засновників) відсутня. За недостатньої оплати акцій умовні
зобов’язання по зібраних грошових коштах, що виникли, розкриваються в
поясненнях.
Законодавчими актами, що створюють нормативну основу для
регулювання обліку власного капіталу, є Закон України «Про господарські
товариства», Цивільний і Господарський кодекси України, які визначають
мінімальні вимоги щодо формування статутного і резервного капіталу
підприємства.
Внаслідок аграрної реформи в Україні сформовані сільськогосподарські підприємства з різними організаційно-правовими формами
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господарювання, засновані на приватній власності, діяльність яких
регламентується законодавчими та нормативними актами України:
- товариства з обмеженою відповідальністю;
- акціонерні товариства;
- селянські (фермерські) господарства;
- приватні підприємства тощо.
У новостворених підприємствах функцію фінансування їх
господарської діяльності виконує початковий (стартовий) капітал, який за
своїм матеріальним складом є сукупністю активів, інвестованих
засновниками (учасниками) і відображає їх вартість. У зв’язку з цим
оцінка власного капіталу визначається оцінкою відповідних активів і
зобов’язань. Однак це не означає, що загальна сума власного капіталу
обов’язково дорівнюватиме ринковій вартості акцій підприємства або
сумі, яку можна отримати від реалізації його чистих активів за умов
безперервної діяльності.
Власний капітал – це сума внесків (вкладів) засновників, що
відображає обсяг прав власності, оцінених за ринковою вартістю на
момент створення господарюючого суб’єкта, та вартість, яка одержана в
результаті ефективної діяльності підприємства, зокрема нерозподілений
прибуток, безоплатно одержані активи і суми дооцінки необоротних
активів.
Власний капітал відповідно до П(С)БО 2 «Баланс» включає такі
елементи: статутний капітал, пайовий капітал, неоплачений капітал,
вилучений капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий
капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), резервний капітал
[5].
Складові власного капіталу відображають вартість активів, які
власники (засновники) передали в розпорядження підприємства як внески,
а також залишки створеної додаткової вартості у формі нерозподіленого
прибутку, вартість активів, одержаних підприємством у своє
розпорядження ззовні (від інших осіб) без повернення, та суму дооцінки
необоротних активів.
Загальні визначення елементів власного капіталу набувають
специфічних особливостей залежно від організаційно-правової форми
відповідного підприємства. Ці особливості зумовлені насамперед нормами
законодавства, якими встановлено організаційні форми підприємств, та
вимогами щодо порядку формування та руху власного капіталу цих
підприємств (табл. 1).
Таким чином, власний капітал втілює в собі частину активів
підприємства, яку без будь-яких умов та обмежень можна визнати
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Державні
підприємства

Кооперативи

Фермерські
господдарства

Статутний капітал (40)
Пайовий капітал (41)
Додатковий капітал (42):
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал (43)
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (44)
Неоплачений капітал (45)
Вилучений капітал (46)

Приватні
підприємства

Назва елементів власного капіталу
(рахунок обліку)

Господдарські
товариства

власністю підприємства.
Власний капітал слід відрізняти від суми зобов’язань і коштів, що
резервуються підприємством для виконання певних цілей (програм), тобто
від майбутніх, відкладених витрат (забезпечення майбутніх витрат і
платежів).
До власного капіталу не відносяться також одержані доходи у
звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх
звітних періодах.
Таблиця 1
Елементи власного капіталу на сільськогосподарських підприємствах
різних організаційно-правових форм господарювання [2]

+
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+
-

+
-

+

+

+
+
+
+
+
+
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+
+
-
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+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

Структура власного капіталу аграрних підприємств залежить від
організаційно-правових форм господарювання і форм власності (табл. 2).
Таблиця 2
Структура власного капіталу аграрних підприємств
Волинської області, %*
Елементи власного капіталу
Статутний капітал
Пайовий капітал
Резервний капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал

СГПП
«Дружба»
2010
2011
0,24
0,17

9,14
1,67

6,63
1,21
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СВК
«Урожай»
2010 2011
16,87

48,03

1,23
0,00

0,91
11,94

ПОСП
ім. І. Франка
2010
2011
0,13
0,11
28,93
0,00
7,36

24,43
0,00
6,22
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Продовж. табл. 2
Нерозподілений прибуток
(збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Разом

88,95

91,99

81,90

39,13

63,58

69,24

100

100

100

100

100

100

* Розраховано за даними річних звітів підприємств
Аналіз показав, що значну питому вагу в структурі власного
капіталу всіх досліджуваних підприємств займає нерозподілений
прибуток: 91,99% у СГПП «Дружба», 63,58% у ПОСП ім. Івана Франка і
дещо менше 39,13% у СВК «Урожай» у 2011 р. Причиною є наявність у
СВК «Урожай, на відміну від двох інших підприємств, такої складової
власного капіталу, як пайовий капітал, питома вага якого зростає від
16,87% у 2010 р. до 483,03% у 2011 р.
На відміну від інших підприємств, діяльність яких ми аналізуємо,
ПОСП ім. Івана Франка має у складі власного капіталу резервний капітал,
питома вага якого у 2010–2011 рр. становить відповідно 28,93% і 24,43%.
На зміни в капіталі впливають багато факторів, які виникають у
процесі діяльності господарюючого суб’єкта, таких як: отримання чистого
прибутку (збитку) за звітний період, розподіл прибутку, виправлення
помилок і змін в обліковій політиці підприємства, переоцінка необоротних
активів, внески учасників, вилучення капіталу та інші події, які
безпосередньо призводять до збільшення або зменшення власних коштів
підприємства, його чистих активів.
Особливості формування майна та функціонування сільськогосподарських кооперативів зумовлюють необхідність обліку їх власності
у вигляді пайового капіталу. Пайовим капіталом визнається сукупність
грошових коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у
підприємстві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.
Особливістю пайового капіталу є те, що його розмір не реєструється
у статуті кооперативу, тому внески нових членів кооперативу чи вихід з
членів кооперативу не вимагають перереєстрації статуту в органах
державної влади. У зв’язку з цим пайовий капітал формується в міру
фактичної передачі пайовиками своїх внесків.
Єдиної законодавчої бази формування і руху пайового капіталу не
існує. А тому кожний кооператив при вирішенні таких питань керується
нормами спеціального законодавства і власного статуту.
На підставі дослідження чинного законодавства і практичної
діяльності кооперативів нами уточнено сутність та склад пайового
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капіталу та джерела його формування:
- неподільний капітал формується із вступних внесків учасників;
- основний пайовий капітал включає паї (майнові внески);
- додатковий пайовий капітал включає додаткові внески членів
кооперативу за рахунок власних коштів), частки доходу на пай
(дивіденди), інші внески.
Вважаємо за доцільне ведення обліку пайового капіталу за такими
субрахунками [2]:
- 411 «Неподільний капітал»;
- 412 «Основний пайовий капітал»;
- 413 «Додатковий пайовий капітал».
На нашу думку, введення зазначених субрахунків підвищує рівень
інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень і
розрахунків з членами кооперативу.
Висновки. Таким чином, ми узагальнили підходи до визначення та
класифікації власного капіталу, розглянули специфічні особливості
елементів власного капіталу залежно від організаційно-правової форми
відповідного підприємства, проаналізували структуру власного капіталу
сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм
господарювання і форм власності Волинської області. Уточнено сутність
та склад пайового капіталу, обґрунтовано доцільність ведення обліку
пайового капіталу за субрахунками, введення яких підвищує рівень
інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень і
розрахунків з членами кооперативу.
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У статті досліджено напрями вдосконалення бухгалтерського обліку виробничих
запасів.
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Олийник А.П.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УЧЕТА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
В статье исследованы направления совершенствования бухгалтерского учета
производственных запасов.
Ключевые слова: производственные запасы, учет, автоматизация, анализ.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Економічні
відносини проникають у всі сфери господарської діяльності підприємств
України. Відбувається інтенсивний перехід діяльності економічних
суб’єктів на ринкові відносини. В цих умовах у підприємств виникає
необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік, контроль
та аналіз, щоб контролювати та удосконалювати свою роботу.
Виробничі запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони
займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі
витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні результатів
господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про
його фінансовий стан. Що, в свою чергу, вимагає повної, достовірної
інформації про наявність та рух виробничих запасів, яку може надати
бухгалтерський облік, який в даному випадку слід розглядати як елемент
господарської інформаційної системи, що генерує та інтерпретує всю базу
Олійник А.П.

507

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

інформаційного потоку, надану різними ринковими системами для
ефективного управління.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання обліку виробничих запасів висвітлені у працях
відомих вітчизняних учених-економістів. Значну увагу їм приділяли
Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Жилкіна Л.В., Гуцайлюк З.В.,
Кужельний М.В., Єфіменко В.І., Кірейцев Г.Г., Лінник В.Г., Рудницький
В.С., Ткаченко Н.М., Сопко В.В. [7; 8], Смоленюк П.С. Зокрема,
Поплюйко А.М. аналізував облік виробничих запасів на підприємствах
машинобудування [4]; Рибалко О.М. та Болдуєва О.В. досліджували
вдосконалення обліку виробничих запасів на підприємствах загалом [5].
Проте питання обліку виробничих запасів на підприємствах залишаються
актуальними та потребують нагального вирішення.
Цілі статті. Проаналізувати сучасні методи ведення обліку
виробничих запасів на підприємствах.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Інтенсивний
розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм
власності, реформування економічних відносин в Україні висувають нові
вимоги до бухгалтерського обліку як до способу контролю за веденням
господарської діяльності підприємств. Важливим фактором розвитку
виробництва є стабільна забезпеченість підприємства матеріальними
ресурсами та їх ефективне використання. Враховуючи те, що витрати
сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів у більшості підприємств
займають 80–90% серед всіх витрат на виробництво нової продукції, то
головним завданням є визначення забезпеченості підприємства різними
видами матеріальних ресурсів та пошук резервів раціонального їх
використання [4, с. 87].
Головною передумовою успішного здійснення виробничого
процесу як основної ланки діяльності господарського суб’єкта є наявність
і раціональне використання виробничих запасів.
Практика показує, що процес обліку використання виробничих
запасів все ж таки є трудомісткою ділянкою. Тому не дивно, що на
багатьох підприємствах спостерігаються певні недоліки, а на деяких –
запущеність обліку, що призводить до великих втрат запасів. Все це
зайвий раз підтверджує, що до цього часу залишаються невирішеними
багато важливих питань, пов’язаних з розробкою науково-обґрунтованої
системи обліку використання виробничих запасів.
Сьогодні основою напряму удосконалення організації обліку
виробничими запасами є [6, с. 4]:
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- узагальнення теоретико-методичних основ обліку, аналізу і
контролю виробничих запасів, визначення їх суті та класифікації;
- удосконалення методико-організаційних основ фінансового та
управлінського обліку виробничих запасів, а також їх контролю;
- проектування системи економічного аналізу та контролю
ефективності використання виробничих запасів;
- розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в
управлінні виробничими запасами.
Дані методи ґрунтуються на діалектичному методі наукового
пізнання, який охоплює загальнонаукові та методичні прийоми
дослідження економічних процесів, а також емпіричні прийоми обліку та
контролю виробничих запасів. У процесі дослідження можна
застосовувати такі методичні прийоми, як аналіз і синтез; абстрагування
(для визначення чинників, що впливають на поведінку запасів);
документалістики (для встановлення достовірності досліджуваної
інформації, удосконалення документообігу); розрахунково-аналітичні
прийоми (при побудові таблиць та проведенні розрахунків); узагальнення
та реалізація результатів (при формуванні висновків та пропозицій);
інформаційних технологій ПЕОМ та інші методичні прийоми.
У наш час існує необхідність й одночасно можливість нових
організаційних і методичних підходів у вирішенні проблем обліку запасів,
пов’язаних, з одного боку, з переходом на ринкові відносини й міжнародні
стандарти, з іншого – з широким впровадженням комп’ютерних
технологій [7, с. 321].
Поліпшенню ресурсопостачання сприяє впорядкування первинної
документації, широке впровадження типових уніфікованих форм,
підвищення рівня автоматизації обліково-обчислювальних робіт,
забезпечення строгого порядку приймання, зберігання й витрат сировини,
матеріалів, комплектуючих виробів і т.д. Для забезпечення зберігання
виробничих запасів, правильного приймання, зберігання й відпущення
цінностей важливе значення має наявність на підприємстві в достатній
кількості складських приміщень, оснащених ваговими і вимірювальними
приладами, мірною тарою й іншими пристосуваннями. Необхідно також
впроваджувати ефективні форми попереднього й поточного контролю за
дотриманням норм запасів і витрати матеріальних ресурсів, приділяти
більше уваги підвищенню вірогідності оперативного обліку руху
напівфабрикатів, комплектуючих виробів, деталей і вузлів у виробництві.
Дані бухгалтерського обліку повинні містити інформацію для
знаходження резервів зниження собівартості продукції в частині
раціонального використання матеріалів, зниження норм витрат,
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забезпечення належного зберігання.
Важливим напрямом удосконалення організації оперативного й
складського обліку запасів є раціоналізація форм документів, документообігу й всієї системи оформлення, реєстрації й обробки документів.
Розмаїтість форм облікових документів, у тому числі лімітнозабірних карток, істотно ускладнює роботу з обліку матеріальних ресурсів
на заводських складах виробничих підрозділів, у групах відділів
матеріально-технічного постачання.
Лімітно-забірні картки, як правило, оформляються на
підприємствах нерегулярно і надходять у відділи матеріально-технічного
постачання і у бухгалтерію у великій кількості й в основному під кінець
місяця. Відповідно до правил систематичного споживання ресурсів
відпущення матеріалів систематичного споживання у виробництві
оформляється лімітно-забірними картками, а у всіх інших випадках
матеріальними вимогами.
Подібні надходження облікових документів на обробку й
характерну тенденцію збільшення їхньої кількості до кінця місяця значно
ускладнюють роботу заводських складів і у групах матеріальнотехнічного постачання. Виходячи з даних аналізу, обсяг облікових робіт
на кінець місяця зростає на 18–20%, що істотно впливає на якість роботи,
ця проблема певною мірою може бути вирішена автоматизацією обліку [5,
с. 211].
Для автоматизації обліку в Україні найбільше розповсюдження
отримала програма 1С:Підприємство а саме її версія 7.7 Це універсальна
програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського і
податкового
обліку,
що
включає
підготовку
обов’язкової
(регламентованою) звітності. Методика бухгалтерського обліку забезпечує
одночасну реєстрацію кожного запису господарської операції як по
рахунках бухгалтерського обліку, так і по необхідних розрізах
аналітичного обліку, кількісного і валютного обліку.
Все ширшого розповсюдження набуває наступна версія програми восьма. 1C:Бухгалтерія 8.2 забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед
бухгалтерською службою підприємства, якщо до її повноважень повністю
входить облік на підприємстві, включно з випискою первинних
документів, обліком продажів і т.д. Крім того, інформацію про окремі
види діяльності, торгові і виробничі операції, можуть вводити
співробітники суміжних служб підприємства, що не є бухгалтерами. У
останньому випадку за бухгалтерською службою залишається методичне
керівництво і контроль за настройками інформаційної бази, що
забезпечують автоматичне віддзеркалення документів в бухгалтерському і
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податковому обліку. Дане прикладне рішення також можна
використовувати тільки для ведення бухгалтерського і податкового
обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу
продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими
системами [2].
1C:Бухгалтерія 8.2 є сукупністю платформи 1С:Підприємство 8 і
конфігурації «Бухгалтерія підприємства для України». У 1C:Бухгалтерії
8.2 закладена можливість сумісного використання з прикладними
рішеннями «Управління торгівлею» і «Зарплата і Управління
Персоналом», також створеними на платформі «1С:Підприємство 8.0».
1C:Бухгалтерія 8.2 містить засоби для перенесення даних з
«1С:Бухгалтерії 7.7», а також з конфігурації «Спрощена система
оподаткування» системи програм «1С:Підприємство 8.2».
Порівняно з «1С:Бухгалтерією 7.7» «вісімка» має ряд переваг.
- Реалізована можливість ведення обліку декількох організацій в
єдиній інформаційній базі. Організації можуть використовувати загальні
списки товарів, статей витрат, контрагентів і т.д.
- Поява в «1С:Бухгалтерії 8.2» партіонного обліку розширює
область застосування типового рішення. Крім способу оцінки
матеріально-виробничих запасів за середньою собівартістю, стає
можливим застосування і таких способів, як ФІФО і ЛІФО, незалежно для
бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.
- Реалізований опціональний аналітичний облік по місцях
зберігання: кількісний і кількісно-сумовий.
- Реалізована можливість обліку товарів в роздрібній торгівлі за
продажними цінами.
- У 1С:Бухгалтерії 8.2 підтримується облік діяльності
індивідуальних підприємців, що застосовують спрощену систему
оподаткування [2].
- У новій версії 1С:Бухгалтерії 8.2 розширені можливості настройки
типових операцій – засоби групового введення часто використовуваних
бухгалтерських проводок.
- Сучасний ергономічний інтерфейс 1С:бухгалтерії 8.2 робить
доступними сервісні можливості 1С:Підприємства 8 навіть для невеликих
організацій.
В програмі 1С:бухгалтерії 8 підтримуються наступні способи
оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті: за середньою
собівартістю; за собівартістю перших за часом придбання матеріальновиробничих запасів (спосіб ФІФО); за собівартістю останніх за часом
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придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ЛІФО).
По складах може вестися кількісно-сумовий облік і облік по партіях.
Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає
необхідності. Автоматизований облік операцій надходження і реалізації
товарів і послуг. Для роздрібної торгівлі підтримуються технології роботи
як з автоматизованими, так і неавтоматизованими торговими точками.
Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на
комісію, так і переданих для подальшої реалізації.
Враховуючи динаміку розвитку восьмого покоління системи
програм 1С:Підприємство та їх можливостей в обліку запасів можна
зробити висновок, що під час автоматизації обліку запасів програма
1C:Бухгалтерія 8.2 повинна стати стандартом автоматизації, що
забезпечує потреби підприємств різних розмірів.
Висновки. Аналіз існуючого порядку ведення обліку матеріальних
ресурсів на підприємстві показав, що необхідно вдосконалювати систему
обліку, усувати дублювання інформації в різних документах, уніфікувати
форми документів, регламентувати обсяг і строки їхньої передачі на
обробку.
Насамперед, повинні бути уніфіковані документи, на основі яких
виробничі підрозділи одержують сировину, матеріали, покупні готові
вироби із заводських складів (лімітно-забірні картки, забірні картки,
вимоги і накладні і т.д.).
Представляється доцільною розробка єдиної форми документа (на
відпущення матеріалу), призначеної для машинної обробки. У цей
документ варто включити всі об’єкти основного і допоміжного
виробництва під відповідними кодами, які б указували напрям
використання матеріальних ресурсів – основні вироби, запасні частини,
товари народного споживання, разові замовлення, ремонтноексплуатаційні потреби.
1. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльносі підприємства: Підручн. / Е.А.Зінь,
М.О.Турченюк. – К: ВД «Професіонал», 2009. – 320с.
2. Інформаційні системи і технології в обліку. В. Д. Шквір, А. Г. Загородній. Навч. посібн. –
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008.
3. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посібн. / В.С.Лень,
В.В.Гливенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 556 с.
4. Поплюйко А.М. Облік і аналіз використання виробничих запасів (на прикладі
підприємств машинобудування Полтавської області): автореф. дис. канд. екон. наук:
08.06.04 / А.М.Поплюйко; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2008. – 17 с.
5. Рибалко О.М., Болдуєва О.В. Вдосконалення обліку виробничих запасів / О.М.Рибалко,
О.В.Болдуєва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – №6. –
С. 210–215.
6. Сайко О.В. Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молоко-

512

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012.

переробної промисловості України). – автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В.Сайко;
Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2009. – 19 с.
7. Сопко В. та ін. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. для студ. спец. «Облік і аудит»
вищих навчальних закладів / В. Сопко та ін. – Тернопіль: Астон, 2009. – 496с.
8. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібн. / В.В.Сопко.
– К., 2010. – 526 с.
9. Чаюн І.Ю., Бондар І.Ю. Управління матеріало-технічним забезпеченням підприємства:
Навч. посібн. / І.Ю.Чаюн, І.Ю.Бондар . – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2009. – 111с.

УДК 657
Олійник Я.В. , к.е.н., доцент
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:
СТАН, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
У статті здійснено дослідження стану нормативно-правового забезпечення
діяльності неприбуткових організацій з метою визначення проблемних положень та
напрямів його удосконалення.
Ключові слова: неприбуткові організації, нормативно-правове регулювання,
методологія та організація бухгалтерського обліку.

Oliynik Ya.
REGULATION OF ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING NON-PROFIT ORGANIZATIONS:
STATUS, PROBLEMS, WAYS OF IMPROVING
The paper investigated the state of legal framework for the activities of nonprofit
organizations in order to identify problem areas and provisions for its improvement.
Key words: non-profit organization, legal regulation, methodology and organization of
accounting.

Олийник Я.В.
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ НЕПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье проведено исследование состояния нормативно-правового обеспечения
деятельности неприбыльных организаций с целью определения проблемных положений и
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нормативно-правовое

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Постійне
зростання кількості неприбуткових організацій в Україні, серед яких
благодійні фонди, молодіжні, професійні, дитячі, жіночі, ветеранські,
релігійні організації, політичні партії, профспілки, недержавні пенсійні
фонди, аналітичні центри тощо, свідчить, що вони є реальним
економічним сектором. Неприбуткові організації, які створюються для
задовольняння широкого спектру соціальних інтересів громадян та
досягнення суспільних благ, діють здебільшого у соціальній сфері, для
фінансування якої у держави не вистачає коштів, та акумулюють значну
кількість коштів держави та донорів.
В Україні діяльність неприбуткових організацій регламентується
величезною кількістю законодавчих актів, у той же час відсутні
нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку, які враховують
особливості їх діяльності, що обумовлює необхідність проведення
системних досліджень та науково-теоретичного обґрунтування
методологічного, організаційного та методичного забезпечення ведення
обліку неприбуткових організацій.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми.
Трансформація
економіко-правового
середовища
неприбуткових організацій вимагає відповідної адаптації нормативної
бази бухгалтерського обліку. Вивчення проблем регулювання
бухгалтерського обліку займає одне з провідних місць в наукових працях
українських вчених, серед яких В.В. Сопко, Завгородній В.П., Задорожний
З.В., Л.Г. Ловінська, Ю.А. Кузьмінський, Пархоменко В.Н., М.І. Бондар,
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, О.М. Петрук, С.В. Свірко, В.Г., Гура Н.О.,
Свідерський Є.І. та інші. У той же час реформування обліку
неприбуткових підприємств відбувається без належного теоретичного
обґрунтування. Певні ґрунтовні напрацювання щодо економіки житловокомунального господарства та обліку в ньому присвячено праці Н.О.Гури,
Т.М.Качали, Г.А.Крамаренко, Н.М.Лисенко, Г.І.Онищука, В.П.Полуянова,
В.В.Погорєлової, Г.М.Семчука, В.І.Чиж. Теоретичні та практичні аспекти
обліку та організації бухгалтерського обліку в бюджетних неприбуткових
установах досліджувалися Левицькою С.О.,Свірко С.В., Ткаченко І.Т.
Разом з тим комплексне дослідження особливостей методології та
організації обліку неприбуткових організацій майже не проводилось.
Дослідження, узагальнення та виявлення напрямків удосконалення
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потребують як теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку
неприбуткових організацій, так і регламентація їх діяльності.
Цілі статті. Головним завданням даного дослідження є спроба
оцінити стан нормативно-правового забезпечення ведення обліку
неприбуткових організацій з метою визначення шляхів удосконалення
методологічних засад їх обліку та фінансової звітності.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Правові принципи
регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання
фінансової звітності в Україні регулюються Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі Закон № 996XIV). Законом № 996–XIV (п. 1 ст. 2) визначено, що він поширюється на
всі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України,
незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також
на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які
зобов’язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність
згідно із законодавством. У термінах Закону № 996-XIV неприбуткові
організації також належать до підприємств (п. 1 ст. 2) [1]. Це означає, що
неприбуткові організації зобов’язані вести бухгалтерський облік власної
діяльності, керуючись, насамперед Законом № 996–XIV; положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку; іншими нормативними
документами.
Законом №996–XIV передбачено державне регулювання
бухгалтерського обліку та фінансової звітності з метою захисту інтересів
користувачів та удосконалення бухгалтерського обліку і звітності. Модель
державного регулювання бухгалтерського обліку в Україні передбачає
чотири рівня регламентації.
На першому рівні – законодавчому основним нормативним актом
регулювання ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні». Крім Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», окремі аспекти бухгалтерського обліку
неприбуткових організацій регулюються Конституцією та законами
України, а також указами Президента України і постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,
актами Кабінету Міністрів України.
Неприбуткові організації набувають статусу юридичних осіб
відповідно до законодавства, що регулює існування і діяльність таких
неприбуткових організацій, яке складається з Конституції України,
Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, і величезної
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кількості Законів України, що регулюють діяльність відповідної
неприбуткової установи та організації.
На першому рівні регламентації головною проблемою, що вимагає
вирішення, є впорядкування понятійного апарату.
У Конституції України застосовується термін «об’єднання
громадян». Так статтею 36 Конституції України громадянам України
надано право «на свободу об’єднання у політичні партії та громадські
організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за
винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної
безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту
прав і свобод інших людей» [2].
Ще одним нормативним актом, в якому використовується така ж
термінологічна конструкція, є Закон України «Про об’єднання громадян»,
який являється основним нормативним актом, що регулює діяльність
неприбуткових організацій. У ст. 1 цього Закону визначена сутність
об’єднань громадян, якими є «добровільне громадське формування,
створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами
своїх прав і свобод» [3].
У Цивільному кодексі України (ЦКУ) у ст. 85 використовується
термін «непідприємницькі товариства» та наведене їх визначення, як тих,
«які не мають на меті отримання прибутку для його подальшого розподілу
між учасниками» [4].
У Податковому кодексі України (ПКУ) п. 14.1.121 застосовується
термін «неприбуткові підприємства, установи та організації» як
«підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є
не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та
меценатства і іншої діяльності, передбаченої законодавством» [5].
На нашу думку, якщо врахувати, що головною відмінністю таких
організації є те, що мета їх діяльності не полягає в отриманні прибутку, то
більш доцільним вважається дотримання підходу, який покладений в
основу Податкового кодексу, а саме застосування терміна «неприбуткові
підприємства, установи та організації».
Проте ця дефініція також вимагає уточнення. В українському
законодавстві бюджетні та громадські організації віднесені до однієї статті
закону як неприбуткові, оскільки і ті, й інші не мають прибутку. Але
економічна сутність цих організацій зовсім різна. Бюджетні (державні)
неприбуткові організації створюються за рішенням нормативних актів
публічної влади та гарантовано фінансуються за рахунок бюджетних
коштів, у той час як громадські (недержавні) організації створюються на
засадах добровільності та є юридичними особами, які підпорядковуються
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законодавству приватного права.
Тому доцільним є виділяти з метою державного регулювання такі
види неприбуткових організацій: неприбуткові організації публічного
права та неприбуткові організації приватного права.
Другою проблемою, яку має бути вирішена на державному рівні, є
удосконалення класифікації неприбуткових організацій.
Починаючи з 1 квітня 2011 р., тобто дати набуття чинності розд. III
Податкового кодексу України неприбуткові установи та організації,
зареєстровані згідно з вимогами законодавства та внесені органами ДПС у
встановленому порядку до Реєстру неприбуткових установ та організацій,
керуються спеціальною ст. 157 ПКУ. Саме в цій статті визначено порядок
оподаткування неприбуткових організацій. У ПКУ виділяються вісім груп
неприбуткових організацій за особливостями оподаткування залежно від
видів отримуваних доходів.
Всі організації, що не мають на меті отримання прибутку, після
набуття статусу юридичної особи зобов’язані після отримання свідоцтва
про державну реєстрацію у місячний термін стати на облік у податкових
органах за місцезнаходженням та бути внесені до Реєстру неприбуткових
організацій і установ.
Реєстр неприбуткових установ та організацій – це автоматизована
система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові
підприємства, установи та організації та їх відокремлені підрозділи,
визначені підпунктом 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу,
доходи яких згідно із статтею 157 розділу ІІІ Кодексу звільняються від
сплати податку на прибуток. За Реєстром виділяється шістнадцять видів
неприбуткових організацій за ознаками неприбутковості.
Таким чином, в українському законодавстві виділяють вісім груп
неприбуткових організацій за особливостями оподаткування в залежності
від видів отримуваних доходів згідно з ПКУ та шістнадцять видів
неприбуткових організацій за ознаками неприбутковості.
Ще одним проблемним аспектом класифікації неприбуткових
організацій є те, що за Класифікатором видів економічної діяльності
(КВЕД) неприбуткові організації віднесені до різних секцій [6]. Наслідком
цього є складність в отриманні статистичної інформації щодо діяльності
таких організацій.
На другому рівні бухгалтерський облік неприбуткових організацій
регулюється національними положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку (П(С)БО). Застосування діючих П(С)БО розповсюджується на всіх
юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми
власності та підпорядкування крім банків та бюджетних установ.
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Оцінка змісту П(С)БО дає можливість зробити висновок про їх
орієнтацію на підприємства, які здійснюють діяльність, спрямовану на
отримання прибутку. Навіть якщо неприбуткові організації здійснюють
підприємницьку діяльність, то отриманий прибуток вони повинні
спрямовувати виключно на виконання основних завдань своєї діяльності.
Основоположні поняття бухгалтерського обліку та фінансової звітності за
визначенням П(С)БО, такі як «активи», «зобов’язання», «власний
капітал», «витрати», «доходи», ґрунтується на визначені економічних
вигод. Але діяльність неприбуткових організацій не є спрямованою на
отримання економічних вигод. Означені аспекти викликають на практиці
проблеми з визнанням активів, зобов’язань, власного капіталу та
відображення їх в обліку та фінансової звітності.
Документи
третього
методичного
рівня
регламентації
підготовлюються та затверджуються Міністерством фінансів України для
всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми
власності та підпорядкування (крім банків та бюджетних установ), а також
фізичних осіб – підприємців, на основі документів першого та другого
рівня регламентації. Документи цього рівня мають рекомендаційний,
пояснюючий та уточнюючий характер по відношенню до документів
більш високих рівнів регламентації та не мають їм суперечити. У разі
виникнення суперечностей діють норми документів першого та другого
рівня.
До документів третього рівня регламентації відносяться інструкції
про застосування планів рахунків підприємствами, установами і
організаціями (крім банків і бюджетних установ); типові форми регістрів
бухгалтерського обліку і фінансової звітності, методичні рекомендації та
інші нормативно-методичні документи з питань бухгалтерського обліку і
фінансової звітності підприємств, установ і організацій.
Слід зазначити, що згідно з п. 6 ст. 6 Закону №996–XIV
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї
компетенції відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні
рекомендації щодо їх застосування.
На сьогодні для деяких видів неприбуткових організацій
розроблено такі методичні рекомендації, які слугують зручним
допоміжним матеріалом при організації та веденні бухгалтерського обліку
цих юридичних осіб. Однак для більшості неприбуткових організацій такі
рекомендації не розроблялися. Тому при організації та веденні
бухгалтерського обліку вони повинні керуватися Законом №996–XIV;
положеннями
(стандартами)
бухгалтерського
обліку;
іншими
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нормативними документами.
Правила ведення бухгалтерського обліку, які регламентуються
документами другого та третього рівня, реалізуються підприємствами і
організаціями для розробки облікової політики. Документи, які
регламентують облікову політику на рівні підприємства відносяться до
четвертого рівня регламентації.
Обов’язок підприємств та організацій, у тому числі, неприбуткових,
самостійно визначати облікову політику, закріплений Законом України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». У той же час
практика свідчить, що більшість підприємств та організацій або не
складають розпорядчий документ про облікову політику, або відносяться
до його складання формально. Однією з причин такого стану справ є
відсутність нормативного документу третього рівня регламентації, який
би визначав єдині засади формування облікової політики.
З метою забезпечення єдиних методологічних засад формування
облікової політики всіма суб’єктами господарювання вважаємо за
необхідне розробку Методичних рекомендацій щодо облікової політики
підприємств. Методичні рекомендації мають впорядкувати порядок
обрання, зміни облікової політики та загальні вимоги до розкриття її
елементів, що сприятиме застосуванню всіма суб’єктами господарювання
єдиних методологічних засад ведення бухгалтерського обліку та
удосконаленню методичного і організаційного забезпечення застосування
національних і міжнародних стандартів. Крім того, застосування
Методичних рекомендацій допоможе всім суб’єктам господарювання
сформувати грамотну облікову політику, яка допоможе не тільки скласти
фінансову звітність, але й у вирішенні господарських спорів.
Таким чином ведення та організація обліку та складання звітності
неприбуткових організацій в Україні вимагають подальшого дослідження
та розробки теоретичного забезпечення методології бухгалтерського
обліку неприбуткових організацій з урахуванням особливостей їх
діяльності. Відповідно потребують додаткового теоретичного осмислення
організаційні аспекти обліку неприбуткових організацій як на мікрорівні
та і макрорівні.
Висновки. Особлива соціальна значущість неприбуткових
організацій в умовах ринкових перетворень, незначна увага науковців до
особливостей їх обліку, відсутність нормативних актів з бухгалтерського
обліку, які враховують особливості діяльності неприбуткових організацій,
обумовлюють необхідність вдосконалення методологічного, методичного
та організаційного забезпечення обліку неприбуткових організацій.
Зміни зовнішнього середовища системи обліку на рівні держави
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викликають
необхідність
перебудови
внутрішньої
системи
бухгалтерського обліку господарюючих суб’єктів та обумовлюють
додаткове теоретичне осмислення методологічних та організаційних
аспектів обліку неприбуткових організацій. Результатом такого
дослідження має стати удосконалення методології та організації
бухгалтерського обліку неприбуткових організацій на основі
стандартизації та гармонізації до вимог міжнародних стандартів та
податкового законодавства з урахуванням особливостей діяльності таких
організацій.
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СИСТЕМА КАЛЬКУЛЮВАННЯ
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ
В статті запропонована структурно-логічна схема організації системи
калькулювання виробничого підприємства. Здійснено подальший розвиток теорії методів
обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).
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Osadcha G.
COSTING SYSTEM OF FOOD INDUSTRY
In the article proposed the structurally logistical organization of the costing scheme of the
production company. By development of the theory of methods of cost accounting and costing.
Key words: Costing system. Methods of cost accounting.Methods of calculation.

Осадчая А.Г.
СИСТЕМА КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ
В статье предложена структурно-логическая схема организации системы
калькулирования производственного предприятия. Получила дальнейшее развитие теория
методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).
Ключевые слова: система калькулирования. Методы учета затрат. Способы
калькуляции.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Харчова
промисловість України одна із провідних галузей економіки країни, що
значною мірою задовольняє попит населення в продуктах харчування та
заощаджує надходження валютних коштів в державну казну на
зовнішньоекономічному ринку.
Система калькулювання виробничого підприємства надає
управлінській ланці інформацію про витрати за об’єктами обліку та
калькуляційними одиницями.
Організація системи калькулювання окремого підприємства
визначається обліковою політикою.
Складність калькулювання собівартості продукції харчової та
переробної промисловості визначається технологією виробництва,
різноманітністю продуктів, що одержують в одному технологічному
процесі і мають різні фізико-хімічні властивості, споживчий попиті до
яких застосовуються різноманітні методики з метою ціноутворення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок в дослідженні питань обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції зробили сучасні вітчизняні та
зарубіжні вчені С.Ф.Голов, А.А.Заїнчковський, Н.П.Кондраков,
Л.В.Нападовська, В.Ф.Палий, Н.М.Ткаченко, В.В.Сопко, Ф.Ф.Бутинець,
К.Друрі, Ч.Т.Хорнгрен, ДжФостер та ряд інших.
Початок досліджень у вітчизняній науці, що стосується методів
обліку витрат і калькулювання собівартості, пов’язаний з іменами
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М.Х. Жебрака та Є.Г.Лібермана.
В 1936 р. американцем Д.Харрісом започаткована система
калькулювання змінних витрат, головною ідеєю якої є планування та облік
собівартості за змінними витратами.
Економічною наукоювсі існуючі методи обліку витрат та
калькулювання собівартості продукції, щодо повноти інформації
поділяються на методи обліку повних витрат і методи обліку змінних
витрат [6].
Система калькулювання повних витрат забезпечує розрахунок
виробничої собівартості, собівартості реалізованої продукції та повної
собівартості, що відповідає складу витрат, визначених П(С)БО та
Методичними рекомендаціями [4]. Інформація про повну собівартість
також є необхідною при обґрунтування цін на продукцію, розрахунку
варіантів прийняття альтернативних рішень тощо.
Організація системи калькулювання повної собівартості продукції
харчових підприємств вимагає виконання послідовного ряду
розрахунково-аналітичних та оціночних робіт, що чітко відповідають ходу
технологічного процесу і цінності продуктів одержуваних на кожній стадії
виробництва.
Цілі статті. Метою даного дослідження є побудова структурнологічної схеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;
обґрунтування вибору методів обліку витрат та способів калькуляції при
калькулюванні собівартості продукції в галузях харчової та переробної
промисловості; подальший розвиток теорії методів обліку витрат і
калькулювання собівартості.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Калькуляція являє
собою розрахунок в грошовому вимірнику результату будь-якого
господарського процесу – заготовлення матеріальних ресурсів,
виробництва продукції в основному та допоміжних виробництвах,
реалізації продукції або матеріальних цінностей тощо.
Калькулювання – це система науково обґрунтованих економічних
розрахунків для визначення собівартості окремих об’єктів обліку витрат.
Система обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
являє собою сукупність прийомів і методів організації документування та
оцінки елементів і статей витрат з подальшою оцінкою незавершеного
виробництва і складання калькуляції готової продукції за центрами витрат
та послідуючим калькулюванням продукції виробництва за
калькуляційними одиницями.
На рис. 1 запропонована структурно-логічна схема організації
системи калькулювання виробничого підприємства харчової та
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переробної промисловості, що враховує комплексний характер переробки
сировини та виробництва продукції.
До основних завдань калькулювання собівартості продукції на
підприємствах харчової промисловості відносяться: забезпечення
інформацією управлінського персоналу про собівартість продукції за
етапами формування витрат окремих видів продукції, видами виробництв
та центрами відповідальності; виявлення відхилень від стандартних
(нормативних) витрат на виробництво і аналіз відхилень; визначення
ефективності впровадження нових видів продукції, виробничого
обладнання, технологій виробництва тощо; забезпечення співставності
калькуляцій при плануванні та обліку витрат; визначення ціни на
продукцію, прибутку та рівня рентабельності виробництва; встановлення
залежності між випуском продукції, собівартістю та прибутком від
реалізації тощо.
Витрати центрів витрат виробництва згруповані за
економічними елементами та статтями калькуляції.
(Застосування методів обліку витрат)

Мінус зворотні відходи, що оцінені у відповідності з нормативною
базою;
Мінус супутня продукція, оцінена у відповідності з нормативною
базою;
Мінус понаднормативні непродуктивні втрати.
(Застосування методів обліку витрат і способів калькуляції)

Калькулювання виробничої собівартості готової
продукції. Інвентаризація і оцінка незавершеного
виробництва. (Застосування методів обліку витрат)

Калькулювання виробничої собівартості одиниці
готової продукції (Застосування способів калькуляції)

Рис. 1. Структурно-логічна схема системи обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції
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Калькулювання собівартості продукції, забезпечує управлінський
персонал інформацією про формування собівартості при прийнятті
управлінських рішень, направлених на підвищення ефективності
виробництва.
Витрати часто групуються за центрами витрат – невеличкими
дільницями або сферами відповідальності. Типовим є виділення цехів в
якості центрів витрат.
Процес калькулювання умовно можна поділити на три етапи. На
першому етапі вираховується собівартість всієї випущеної продукції по
підприємству і оцінюється незавершене виробництво; на другому –
визначається собівартість продукції кожного виду; на третьому –
розраховується собівартість одиниці продукції.
З системою калькулювання пов’язано ряд робіт, які потребують
методологічного вирішення. До них, зокрема, відносяться:
формування та вивчення методологічної бази щодо планування,
обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) певної
галузі;
визначення переліку витрат, що включаються до технологічної і
виробничої собівартості продукції, собівартості реалізованої продукції та
повної собівартості продукції;
визначення переліку статей виробничих витрат за видами
діяльності підприємства;
визначення переліку статей кошторисів витрат на утримання і
експлуатацію
устаткування,
загальновиробничих
витрат,
адміністративних витрат, витрат на збут тощо;
класифікація витрат;
визначення методів обліку витрат фактичної собівартості
продукції і способів калькуляції;
обґрунтування методики відображення витрат та їх оцінка за
кожною статтею калькуляції;
встановлення принципів розподілу витрат між готовою
продукцією і незавершеним виробництвом;
розробка обґрунтованих способів розподілу непрямих витрат між
окремими видами продукції, робіт і послуг;
визначення переліку об’єктів калькуляції і калькуляційних
одиниць;
розробка форми калькуляційного листа;
визначення періодичності калькулювання;
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встановлення центрів витрат і сфер відповідальності та видів
продукції, за якими складаються стандартні (нормативні) та фактичні
калькуляції;
визначення відповідальних осіб за організацію системи
калькулювання.
Між калькулюванням і виробничим обліком існує тісний
взаємозв’язок та взаємозалежність. Так, базою для розрахунку
собівартості одиниці продукції є інформація, зібрана в системі
виробничого обліку. Метод калькулювання залежить від типу організації і
технології виробництва і включає в себе принципи збору інформації з
центрів витрат про витрачені ресурси, узагальнення і розподіл непрямих
витрат.
Методи калькулювання можна згрупувати за наступними ознаками
[5]:
- залежно від ступеня поглинання постійних витрат:
- «абзорпшен-костінг» і «директ-костінг»;
- інформації, покладеної в основу розрахунків: фактичний
«абзорпшен-костінг», нормальний «абзорпшен-костінг» і «стандартабзорпшен-костінг» (нормативне калькулювання);
- вибору об’єкта калькулювання – на калькулювання по
замовленнях, переділах (процесах) і змішане (гібридне) калькулювання.
Методичними рекомендаціями за вибором об’єкта обліку
виробничих витрат та специфікою технологічного процесу усі існуючі
методи обліку витрат класифікують на позамовний та попередільний
(попроцесний) [4].
За способом збирання інформації, що забезпечує контроль над
витратами і способом розрахунку собівартості, застосовують
нормативний метод.
Ч.Т. Хорнгрен і Дж.Фостер в своєму підручнику з управлінського
обліку висловлюють думку, що бухгалтерська література з обліку часто
помилково розділяє бухгалтерські системи калькулювання на три
взаємовиключні методи (позамовний, попроцесний і нормативний)
(jobcosting, processcosting, standartcosting). Така класифікація некоректна,
так як нормативний облік може бути використаний в широкому спектрі
організацій і умов у поєднанні з іншими методами виробничого обліку [8].
Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» об’єкт витрат – це продукція, роботи
послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення
пов’язаних з їх виробництвом витрат [2]. Питання про ступінь деталізації
об’єктів витрат є завданням внутрішньогосподарського (управлінського)
обліку окремого підприємства. Теоретично облік витрат може
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здійснюватись за видами діяльності, але для цілей обґрунтування та
ухвалення управлінських рішень щодо товарного асортименту на
промислових підприємствах необхідно ведення обліку витрат,
калькулювання та планування собівартості за видами продукції.
Позамовний метод. Об’єктом обліку та калькулювання є окреме
виробниче замовлення, на яке відкривається аналітичний рахунок та
присвоюється шифр замовлення, призначається виконавець, тип і якість
виробу, планова собівартість і ціна.
Облік прямих витрат ведуть за окремими замовленнями на основі
первинних документів, непрямі витрати розподіляються між
замовленнями відповідно до обраної методики. Всі витрати до закінчення
замовлення вважаються незавершеним виробництвом. Готовою
продукцією вважаються закінчені замовлення.
Застосування позамовного методу поєднується з використанням
основних елементів нормативного обліку.
Попередільний метод обліку витрат. Об’єктом обліку та
калькулювання є продукт чи група продуктів технологічного переділу.
Перетворення сировини на готову продукцію відбувається в умовах
безперервного і короткого технологічного процесу чи ряду послідовних
виробничих процесів, кожний з яких або група яких являють собою
окремі самостійні переділи (фази, стадії) виробництва. Після кожного
переділу одержують напівфабрикат, який підлягає обробці в наступному
переділі на даному підприємстві або може бути реалізований на сторону.
Собівартість продукції, випущеної наступним переділом (цехом)
складається з понесених ним витрат і собівартості напівфабрикатів.
На виробництвах, що випускають однорідну продукцію і не мають
незавершеного виробництва, застосовується однопередільний метод,
іншими словами – простий.
Використовуються елементи нормативного методу – систематичне
виявлення відхилень фактичних витрат від діючих норм (планової
собівартості), а також виявлення зміни цих норм.
Перелік переділів та фаз стадій виробництва, за якими
здійснюються облік витрат і калькулювання собівартості продукції,
встановлюється підприємством.
Нормативний метод застосовується в двох аспектах:
1. Нормативний метод може застосовуватися з позамовним або
попередільним методами обліку витрат для оцінки і контролю за
використанням виробничих ресурсів підприємства в цілому та його
окремих підрозділів.
2. Нормативний метод може також бути визначений обліковою
політикою підприємства щодо оцінки запасів (готової продукції,
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незавершеного виробництва). В цьому випадку запаси замість фактичних
оцінюються за нормативними витратами на одиницю продукції.
За кожним видом продукції складається нормативна калькуляція.
Облік витрат ведеться за нормами і відхиленнями від норм.
Застосування методів обліку витрат фактичної собівартості, щодо
об’єкту обліку, розмежовує витрати, що відносяться до виробленої готової
продукції і переданої на зберігання або відвантажені в реалізацію та
витрати за якими оцінюється незавершене виробництво.
Оцінка незавершеного виробництва під час інвентаризації залежить
від прийнятого варіанта зведеного обліку витрат на виробництво [3].
Способи калькуляції – це технічні прийоми розрахунку собівартості
продукції за допомогою певних процедур.
Способи калькуляції доповнюють методи калькулювання.
Послідовність та порядок розрахунків у калькуляції залежить від
технології створення продукції, можливостей локалізації витрат за
калькуляційними об’єктами, наявності зворотних відходів, супутніх та
побічних продуктів тощо [7].
Спосіб нагромадження (сумування) витрат полягає в тому, що
собівартість калькуляційного об’єкта і калькуляційної одиниці
визначається сумуванням витрат за частинами продукції або продукції в
цілому, за процесами, переділами.
Спосіб розподілу витрат використовується у виробництвах
комплексної переробки сировини, при виробництві декількох видів
продукції одним технологічним процесом і неможливості прямого обліку
витрат за кожним калькуляційним об’єктом, а також при організації
аналітичного калькуляційного обліку за групами однорідних виробів.
Спосіб прямого розрахунку полягає в тому, що зібрані витрати
виробництва у розрізі калькуляційних об’єктів діляться на число
калькуляційних одиниць за кожним об’єктом в розрізі статей калькуляції
чи елементів витрат. Цей спосіб універсальний і в кінцевому розрахунку
собівартості продукції використовується при інших способах калькуляції.
При цьому у поєднанні з іншими способами калькуляції він не
називається, хоча передбачається його обов’язковість.
Спосіб виключення витрат застосовується при розмежуванні
спільних витрат і визначенні собівартості основної і побічної продукції,
які отримані в одному технологічному процесі.
За кожного методу обліку витрат в залежності від технології
виробництва і характеру продукції, що виробляється, застосовується один
або декілька способів калькуляції.
Сучасний економічний стан підприємств харчової промисловості
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потребує постійних удосконалень щодо методів обліку витрат і
калькулювання фактичної собівартості продукції.
Висновки. Розглянуті методи та способи калькуляції у їх поєднанні
дають можливість побудувати структурно-логічну схему організації
системи калькулювання повної собівартості виробничого підприємства
харчової та переробної промисловості.
Власний погляд автора на розкриття сутності системи обліку витрат
і калькулювання собівартості продукціїсприятиме подальшому
удосконаленню теорії методів обліку витрат і калькулювання собівартості
продукції.
Однак на кожному підприємстві існує своя система вибору того чи
іншого методу обліку фактичних витрат і способів калькуляції, що
залежить передусім від технології виробництва, організаційної структури
підприємства, рівня комп’ютеризації обліку, компетентності працівників
та ін. Інструментом управління при цьому виступає облік витрат.
Управлінська бухгалтерія поєднує знання економічних наук,
техніки, технології і організації виробництва окремого підприємства.
Подальші дослідження, щодо організації системи калькулювання
виробничого підприємства необхідно зосередити на існуючих методах
розподілу непрямих виробничих витрат і операційних витрат на окремі
види продукції, а також проблемність їх розподілу між основним,
допоміжним і обслуговуючими виробництвами.
Важливим напрямком удосконалення управління витратами на
підприємствах харчової промисловості є методологічне вирішення
проблеми організації системи калькулювання змінних витрат.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Земельні
відносини виникли ще в часи первісного суспільства і постійно
розвиваються та змінюються до сьогодні. Основою їх генезису є
виникнення та зміна обліково-правових основ відображення операцій з
земельними ресурсами різними категоріями землевласників та
землекористувачів.
Остапчук Т.П.
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Розвиток суспільства в усі часи був пов’язаний із землею, яка і тепер
залишається основним засобом для існування людства і джерелом
суспільного багатства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Генезис земельних відносин розглядали О.Шульга 8 з точки
зору історичних подій, І.Замула 1 в контексті природо-ресурсного
потенціалу, Я.Соколов 6 при розгляді історії бухгалтерського обліку та
інші.
Цілі статті. Метою дослідження є визначення обліково-правових
основ операцій з земельними ресурсами в історичному аспекті.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Найперші кроки у
земельних відносинах та землеустрої були зроблені людством ще в
первісному суспільстві, коли племенами встановлювалися межі
мисливських територій. Власність на мисливські угіддя була
недоторканною і відстоювалася у запеклій боротьбі. З розшаруванням
суспільства на скотарські та землеробські племена виникла необхідність
встановлювати межі територій, закріплювати їх певними знаками.
Виникнення класового суспільства, приватної власності змінили земельні
відносини. Землеустрій почав здійснювати земельну політику в інтересах
пануючого класу, на зміцнення прав власності на землю й організацію її
використання в інтересах цього класу. За тисячоліття до нашої ери народи
Греції, Єгипту, Індії вже поділяли земельні масиви на частки, вели
суворий облік земель, обмірювання, визначення їхньої якості з метою
оподаткування 2 .
Як зазначає Я.В.Соколов 6, с. 38–39 , було знайдено документи
(«папірус Зенона»), які складені в ІІІ ст. до н. е., що відображають
господарську діяльність власника в Греції, в тому числі землеробство.
Зенон був управителем, який спеціалізував облік залежно від галузей
господарства, внаслідок чого виник окремо облік землеробства.
Наступний етап у розвитку земельних відносин пов’язаний з
проведенням опису земель у спеціальних реєстрах, до яких заносили дані
про господаря землі, розміри земельних ділянок, спосіб їхнього обробітку,
якість і прибутковість земель, наносили плани і межі землеволодінь 2 . У
Візантійській імперії велися кадастри, де земля власника фіксувалась не
загальним показником, як у Римі, а за кріпосними селянами, які нею
володіли. Земля підлягала суцільній інвентаризації. Земельний фонд
враховувався за п’ятьма категоріями: земля, яка обробляється; земля, яка
підлягає обробітку; кам’яниста; пасовищна; покинута 6, с. 54 . Дані
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категорії відображають класифікацію земель, яка включає підвиди земель
за різними ознаками сучасної класифікації. Такий поділ землі в обліку був
обумовлений диференційованим порядком оподаткування.
На території України в часи Козацької доби та держави
Б.Хмельницького система землеволодіння базувалась на праві приватної
власності, було започатковане дрібне козацьке землеволодіння 5, с. 24
В часи розповсюдження подвійної бухгалтерії (XV–XVIII ст.) в
Італії піднімалося питання оцінки майна. В компанії Датіні земельні
ділянки оцінювалися за ціною продажу 6, с. 69 .
У Франції сільськогосподарському обліку приділив увагу
Л.Ф. деКазо, який пропагував подвійну бухгалтерію для обліку в
сільському господарстві. В системі рахунків він виділяв чотири
синтетичні рахунки: «Поле», «Урожай», «Стадо», «Будівлі та інвентар»
(основні засоби). На початку року рахунок «Поле» дебетується на суму
капіталізованої ренти (проводилась інвентаризація, цінності оцінювалися
за поточними ринковими цінами і 5% від отриманої суми складала
капіталізована рента). Протягом року в дебет цього рахунку списувалися
усі витрати з обробітку землі і знос інвентарю (пряма амортизація).
Дебетовий оборот цього рахунку повторювався по його кредиту
перенесенням всієї суми в дебет рахунку «Урожай» 6, с. 100 .
Таким чином, рахунок «Поле» був витратним рахунком, де
фактично формувалася собівартість урожаю. Земельні ділянки обліку не
підлягали і не визнавались основними засобами.
В часи встановлення обліку як науки (ХІХ–початок ХХ ст.) в Італії
К. Роньоні стверджував, що сільськогосподарський облік повинен
відображати чистий дохід кожної окремої культури і пропонував
відкривати в Головній книзі для обліку землеробства рахунки в кількості,
еквівалентній кількості культур (мали природу результативного рахунку),
що необхідно для визначення виснаження земель різними культурами та
складання калькуляції 6, с. 135 .
Підхід К. Роньоні є досить аналітичним, проте аналогічно до
Л. Ф. де Казо не передбачає безпосередній облік земельних ділянок, а
лише їх виснаження, яке включається до собівартості отриманого урожаю.
В Росії для розрахунку прибутку до оподаткування
використовувалася пільга для земель, з надр яких видобувалися корисні
копалини на рівні не вище 5%. Яка полягала у зменшенні валового доходу
на суму погашення майна (відновлення). В даному випадку – відновлення
землі, що регламентувалось Інструкцією від 11 травня 1899 р. За цією ж
Інструкцією до витрат, які зменшували валовий дохід, включалася
орендна плата за земельні ділянки 6, с. 277–278 .
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У першій половині XIX ст. на території України, як і в Росії, назріла
криза феодально-кріпосницької системи. У результаті у 1861 р. була
проведена реформа, яка передбачала надання у постійне користування
селянам за певні повинності їхні садиби і відповідно до місцевих
положень певну кількість землі та інших угідь; об’єднання розкріпачених
селян у сільські общини; реформування земської системи (створення
земських управ). Реформа дозволяла поміщикам залишати близько
половини землі для власного користування, а решту розподіляти між
колишніми кріпаками у безстрокове користування за визначений законом
оброчний податок. Розмір наділу визначався умовною угодою між
поміщиком і селянином у межах затвердженої законом норми.
Характерною особливістю реформ у Російській імперії було
виокремлення двох головних форм землеволодіння: подвірної (приватної)
та общинної 8, с. 124–125 .
Оскільки наданих земель селянам було недостатньо, то існувала
така форма використання земель як оренда, хоча умови надання земель
поміщиками в оренду були невигідними (надзвичайно висока плата).
Реформа 1861 р. дала поштовх розвитку приватного землеволодіння
селян, заклала майбутні витоки фермерства, а факт купівлі-продажу землі
свідчив про початок ринкової реформи. Вирішальну роль у цьому відіграв
Селянський поземельний банк, який був державною установою і надавав
позички селянам для викупу земель. В 1905 році вийшов Указ про
розширення діяльності Селянського банку із купівлі землі для
перепродажу її селянам, який визначав більш сприятливі умови
кредитування 8, с. 126 .
Для обліку основних засобів в сільському господарстві
Б.І.Ясенецький відкривав два рахунки: «Земля» і «Основний капітал».
Основний капітал поділявся на рахунки капіталу в меліорації, в мертвому і
живому інвентарі 6, с. 296–297 .
В Росії для розрахунку прибутку до оподаткування
використовувалася пільга для земель, з надр яких видобувалися корисні
копалини на рівні не вище 5%. Яка полягала у зменшенні валового доходу
на суму погашення майна (відновлення). В даному випадку – відновлення
землі, що регламентувалось Інструкцією від 11 травня 1899 р. За цією ж
Інструкцією до витрат, які зменшували валовий дохід, включалася
орендна плата за земельні ділянки 6, с. 277–278 .
Указом «Про доповнення деяких постанов діючого закону, що
стосується селянського землеволодіння й землекористування» від 9
листопада 1906 р. була започаткована аграрна реформа П. Столипіна. Її
суть зводилася до створення земельного фонду й передачі земель із нього
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селянам. Розподіл землі відбувався таким чином: ділянки класифікувалися
за якістю, бажаючі їх купити вносили на торгах відповідні кошти, які
потім у порядку компенсації надходили тим, кому дісталися гірші землі.
Ділянки середньої якості надавались у користування без доплат.
Покупцями землі були общини, товариства та приватні селяни 8, с. 127 .
Значне місце у проведенні аграрної реформи належало Селянському
поземельному банку, на який покладалося завдання купівлі поміщицьких
землеволодінь і продажу земельних ділянок селянам за пільговими
цінами.
Отже, в сільському господарстві була сформована багатоукладна
економіка, яка ґрунтувалась на чотирьох укладах: державному,
общинному, великому приватному та сімейно-трудовому (малому
приватному).
У 1917 р. був опублікований «Християнський наказ про землю», де
були висунуті вимоги щодо відміни поміщицької власності на землю і
встановлення рівноправного та безкоштовного землекористування. Даний
наказ став основою для подальшого реформування 1, с. 91 . В основу
земельної політики більшовиків було покладено Декрет про землю,
прийнятий ІІ Всеросійським з’їздом рад 8 листопада 1917 р., дія якого
автоматично була поширена і на Україну. Він проголошував
націоналізацію земельного фонду Росії, передбачав конфіскацію
поміщицьких, удільних, монастирських і церковних земель та передачу їх
у розпорядження волосних земельних комітетів і повітових рад
селянських депутатів, а також містив вимогу забезпечення зрівняльного
землекористування 4, с. 13 .
На території України 29 квітня 1918 р., в день обрання гетьманом
П. Скоропадського, було видано маніфест – «Грамоту до всього
українського народу», яким проголошувалося відновлення права
приватної власності, свобода укладення договорів з купівлі-продажу землі.
Проте дані норми були скасовані після припинення існування Гетьманату
7, с. 9 .
Декретом від 14 лютого 1919 р. все сільське господарство країни
перетворене на єдину агрофабрику, а селяни ставали її робітниками, яким
заборонялось мати приватну власність, включаючи землю, прибудинкові
ділянки 6, с. 451 .
Відновлення приватної власності на землю відбулося з прийняттям у
1922 р. Земельного кодексу, який гарантував довічне спадкове володіння
землею тим, хто її обробляв, але водночас підтверджував, що земля є
власністю держави. Фактично визнавалися три форми власності на землю:
приватна, за якою передбачалося існування селянського господарства;
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кооперативна; суспільна або громадська 8, с. 131 .
Подальший крок у земельних відносинах на українських землях
було зроблено у грудні 1927 р. проголошенням курсу на колективізацію
сільського господарства. 15 грудня 1928 р. був прийнятий Закон «Загальні
начала землекористування і землеустрою», де націоналізація земель
визнавалась основою всього радянського земельного ладу. Право
виключної державної власності на землю визначалось за Союзом РСР 2 .
Було відмінено закони про оренду землі і найм праці, до мінімуму
скорочувалися присадибні ділянки колгоспників. У 1937 р. на території
України налічувалось 28,3 тис колгоспів, у яких було сконцентровано
96,1% селянських господарств і 99,7% посівних площ 8, с. 132 .
Таким чином, було скасовано приватну власність на землю,
заборонялась купівля-продаж землі, справжнім власником землі стала
держава.
Важливе значення для подальшого розвитку земельних відносин
мало прийняття в 1968 р. Основ земельного законодавства СРСР та
союзних республік. Цей документ став основним законодавчим актом
щодо регулювання земельних відносин і проведення державного
землевпорядкування, який був спрямований на жорстку централізацію й
командне управління сільським господарством. З метою розвитку і
доповнення цього документу в Україні у 1970 р. був прийнятий Земельний
кодекс, який проте не міг внести за існуючого політичного режиму щось
нове і важливе для земельних відносин в Україні 2 .
У 70–80–х рр. розвиток земельного законодавства почав
спрямовуватися у бік кооперування селян. У 70–ті рр. до традиційного
міжгосподарського і внутрішньогосподарського землевпорядкування
додалися нові напрями в організації використання земель, зокрема,
прогнозування і планування використання земель у Генеральних схемах
використання земельних ресурсів, схемах землевпорядкування областей і
районів країни, рекультивація земель, проведення земельно-кадастрових
робіт, робоче проектування, пов’язане з поліпшенням окремих земельних
ділянок. Постанова Ради Міністрів СРСР від 10 червня 1977 р. «Про
порядок ведення державного земельного кадастру» сприяла розгортанню
широкого фронту робіт із земельного кадастру, визначення продуктивної
здатності земель різної якості, в результаті чого була створена єдина
загальносоюзна методика з оцінки земель. Запроваджувалася державна
реєстрація землеволодінь і землекористувань як складова земельного
кадастру, який забезпечує вивчення правового і визначає господарський
стан земель, бонітування ґрунтів (порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх
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основними природними властивостями, які мають сталий характер та
суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур,
вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах) та економічну
оцінку земель 2 .
У 1990 р. прийнято Земельний кодекс Української РСР, який
визначав завдання земельного законодавства, рівноправність державної,
колективної і приватної форм власності на землю та розподіл земель на
сім категорій за цільовим призначенням. Цей Кодекс діяв до прийняття
Земельного кодексу України, чинного на сьогодні.
Отже, у 90–х рр. ХХ ст. на території України знову розпочались
земельні реформи. Основоположні засади земельної реформи закладені у
Декларації про державний суверенітет України (липень 1990 р.). Ще до
прийняття Акту проголошення незалежності України (1990 р.), Верховна
Рада Української РСР одночасно із Земельним кодексом прийняла
постанову «Про земельну реформу», яка була представлена як складова
частина переходу держави до ринкових відносин. Передбачалося
здійснення перерозподілу земель з одночасною передачею їх хліборобам у
приватну та колективну власність, а також у користування підприємствам,
установам і організаціям з метою створення для рівноправного розвитку
різних форм господарювання на землі, формування багатоукладної
економіки, раціонального використання та охорони земель. Оголошено,
що з 15 березня 1991 р. всі землі України є об’єктом земельної реформи. У
жовтні 1991 р. було затверджено концепцію роздержавлення і
приватизації землі 3, с. 9 .
У незалежній Україні у 1992 р. Верховна Рада України постановою
«Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі» зобов’язала
відповідні органи забезпечити здійснення земельної реформи і
запровадити колективну і приватну форму власності, що було унормовано
прийняттям у 1992 р. Закону України «Про форми власності на землю». У
цьому ж році прийнято Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство», чим започатковано визначення майнового
паю кожного члена КСП; Закон України «Про плату за землю», яким
передбачалося встановлення розмірів та порядку сплати за використання
земельних ресурсів.
У 1994 р. прийнято Кодекс України про надра та Лісовий кодекс, які
врегулювали використання земельних ділянок для користування надрами
та лісовими ресурсами, а в наступному році – Водний кодекс України, що
визначав основи використання водних ресурсів та земель водного фонду.
Проголошено Укази Президента України «Про невідкладні заходи
щодо прискорення реформи у сфері сільськогосподарського виробництва»
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(1994 р.) та «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування
аграрного сектора економіки» (1999 р.), відповідно до якого планувалось
здійснити організаційні заходи щодо реформування протягом 1999–
2000рр. колективні сільськогосподарські підприємства на засадах
приватної власності на землю 1, с. 91 .
25 жовтня 2001 р. прийнято новий Земельний кодекс України, яким
передбачено три форми власності на землю (приватну, комунальну та
державну), право постійного користування, оренду та надання інших прав;
визначено принципи земельного законодавства, поділ земель за цільовим
призначенням.
У 2003 р. прийнято Закони «Про землеустрій», «Про охорону
земель», «Про державний контроль за використанням та охороною
земель», «Про фермерське господарство», «Про оцінку земель», якими
визначено правові, економічні та соціальні основи діяльності та
регулювання відповідних питань.
У 2010 р. прийнято Податковий кодекс України, який був введений
в дію з наступного року і містить розділ «Плата за землю», чим замінено
відповідний закон. 2011 р. ознаменувався прийняттям закону «Про
державний земельний кадастр», який регламентує ведення Державного
земельного кадастру, визначає склад його відомостей.
Висновки.. При розгляді обліково-правових аспектів земельних
відносин проведено аналіз подій, що відбувалися на всіх етапах розвитку
людства. Зокрема розглянуто нормативне забезпечення, яке регулювало
земельні відносини на території України в складі Російської імперії та
СРСР.
В процесі дослідження встановлено, що:
земельні відносини виникли ще в часи існування первісного
суспільства;
форми власності на землю постійно змінювалися, переходячи від
суспільної до приватної та навпаки, при цьому виникали відносини
землекористування (зокрема орендні);
облік земель починався із обмірювання земель, визначення їх
якості з метою оподаткування, обліку земель землевласників; наступним
кроком було створення реєстрів земель; в подальшому піднімалося
питання оцінки майна, в тому числі земель; відбувалося формування
авторських підходів до ведення обліку в сільському господарстві із
визнанням земельної ділянки як об’єкта обліку або невизнанням;
на початку ХХ ст. почали видаватися різні нормативні акти, що
регулюють земельні відносини, а до кінця ХХ ст. їх було вже значно
більше, при цьому регламентування стало більш детальним і стосувалося
перш за все оподаткування, прав на землю, реформування земельних
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відносин, організації господарства на землі;
на сучасному етапі реформування та розширення бази земельного
законодавства не припиняється, що свідчить про зміну вимог
законодавства в сфері земельних відносин, а відповідно, здійснюється
вплив на облікове відображення.
Це дозволяє зрозуміти необхідність існування різних форм власності
на землю; формування в країні досконалого та справедливого земельного
законодавства; важливість обліку земельних ресурсів, який повинен бути
достатньо аналітичним і розкривати інформацію не лише про кількісні,
але й про якісні характеристики землі; а також необхідність відображення
в обліку змін земельного законодавства.
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