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УДК: Б57.633:005.22
Пальцун І.М.,
Тохтарова Н.М.
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АУДИТУ
ІНФОРМАЦІЇ ПРО НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
В МЕЖАХ МІЖНАРОДНИХ КОНЦЕПЦІЙ ОЦІНКИ
ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
У статті наведена порівняльна характеристика міжнародних концепцій оцінки
ефективності системи внутрішнього контролю під час аудиту інформації про нематеріальні
активи. Розглянуто основні елементи внутрішнього контролю щодо нематеріальних активів
з боку зовнішнього аудитора.
Ключові слова: концепція, внутрішній контроль, елементи внутрішнього контролю,
нематеріальні активи.

Paltsun I., Tohtarova N.
METHODOLOGICAL APPROACH TO AUDIT
INFORMATION ON INTANGIBLE ASSETS
WITH ININTERNATIONAL CONCEPTS EVALUATION
OF EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL
In the article the comparative characteristic of international concepts assessment of the
effectiveness of the internal control system during the audit information about intangible assets. The
key elements of internal control regarding intangible assets by the external auditor.
Key words: concept, internal control, internal control elements, intangible assets.

Пальцун И.Н., Тохтарова Н.Н.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АУДИТУ
ИНФОРМАЦИИ О НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВАХ
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В статье приведена сравнительная характеристика международных концепций
оценки эффективности системы внутреннего контроля во время аудита информации о
нематериальных активах. Рассмотрены основные элементы внутреннего контроля
относительно нематериальных активов со стороны внешнего аудитора.
Ключевые слова: концепция, внутренний контроль, элементы внутреннего контроля,
нематериальные активы.
Пальцун І.М., Тохтарова Н.М.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
сучасної фінансово-економічної кризи великим підприємствам необхідно
здійснювати комплекс заходів щодо удосконалення їхньої діяльності для
підтримки конкурентоспроможності на ринку та підвищення
прибутковості. Наявність нематеріальних активів (НМА) у складі ресурсів
збільшує ринкову вартість підприємств, підвищує інвестиційну
привабливість та забезпечує захист їхніх прав.
Нематеріальні активи є одним із найбільш складних об’єктів
дослідження з боку зовнішнього аудитора, оскільки не мають матеріальної
форми та невідчутні на дотик, а при їх придбанні підприємства сплачують
гроші. Саме тому необхідність оцінки НМА важлива при продажі
компаній, їхніх злиттях і поглинаннях, при ситуаціях, пов’язаних із
примусовим ліцензуванням і відшкодуванням збитку, заподіяного в
результаті порушення виключних прав. Таким чином, використання
підприємствами НМА надає їм певні переваги і довгострокові права, а
також завдяки наявності контролю за ефективністю використання НМА
створює позитивний імідж підприємству та збільшує вхідні грошові
потоки. При цьому, аудитор повинен вивчати як систему бухгалтерського
обліку, так і систему внутрішнього контролю НМА.
В останні роки підвищену увагу внутрішньому контролю
приділяється з боку аудиторів, менеджерів, бухгалтерів, юристів. В
результаті були розроблені концепції, метою яких є визначення, оцінка,
опис та удосконалення внутрішнього контролю, що дозволяє більш
комплексно проаналізувати подібності й розходження підходів до
стандартизації процесу внутрішнього контролю.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемам аудиту і внутрішнього контролю присвячені
дослідження
Л.О.Сухаревої,
С.М.Бичкової,
В.Ф.Максимової,
В.П.Пантелеєва, І.М.Дмитренко, М.В.Борисенко, Н.І. Дорош та інших.
Щодо проблем аудиту інформації про нематеріальні активи, значний
внесок здійснили В.В.Бабич, І.А.Бігдан, Ф.Ф. тинець, Г.М.Давидов,
Н.І.Дорош. Проте, визнаючи значний доробок цих вчених, слід зазначити,
що існуючі роботи мають переважно теоретичний характер, а сучасні
умови господарювання ставлять нові завдання до вирішення проблем
аудиту нематеріальних активів.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження методологічного
підходу до аудиту інформації про нематеріальні активи в межах
міжнародних концепцій оцінки ефективності системи внутрішнього
контролю.
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Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно МСА 315
«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння
суб’єкта господарювання і його середовища», внутрішній контроль –
процес, розроблений, запроваджений і підтримуваний тими, кого наділено
найвищими повноваженнями, управлінським персоналом, а також іншим
працівникам, для забезпечення обґрунтованої впевненості досягненні
цілей суб’єкта господарювання стосовно достовірної фінансової звітності,
ефективності і результативності діяльності, а також дотриманні
застосованих законів і нормативних актів [1].
Аудит інформації про НМА активів пов’язаний із вирішенням
наступних завдань:
встановленням
правомірності
відображення
об’єктів
інтелектуальної власності та інших прав у складі НМА;
дослідженням правильності документального оформлення
операцій з НМА;
перевіркою організації бухгалтерського обліку операцій з НМА:
правильності та обґрунтованості формування первісної вартості;
обґрунтованості
визначення терміна
корисного
використання;
правильності нарахування амортизаційних відрахувань; своєчасності
відображення в бухгалтерському обліку операцій з надходження, вибуття,
надання та отримання прав на НМА;
перевіркою правильності розкриття інформації про НМА в
облікових регістрах та бухгалтерській звітності;
перевіркою правильності нарахування амортизації на НМА;
проведенням аналізу ефективності використання НМА на
підприємстві; розробкою рекомендацій щодо підвищення ефективності
управління НМА та ін.
Ґрунтуючись на вітчизняних і закордонних здобутках науковців
щодо оцінки ефективності внутрішнього контролю [7], вважаємо за
потрібне розглянути існуючі концепції та виокремити їх специфіку саме
щодо НМА.
Концепція – 1) система поглядів, те чи інше розуміння явищ,
процесів; 2) єдиний визначаючий задум [5].
На сучасному етапі для допомоги в розробці ефективної системи
внутрішнього контролю на міжнародному рівні розроблені певні
концепції, які необхідно застосовувати для розробки методик
внутрішнього контролю у тому числі за станом відображення в обліку
НМА, а саме COSO «Внутрішній контроль: інтегрований підхід» (дана
концепція розроблена Комітетом спонсорських організацій Комісії
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Тредуея), SAC «Контроль і аудит систем» (розроблена Дослідницьким
фондом Інституту внутрішніх аудиторів), СOBIT «Цілі контролю при
використанні інформаційних технологій» (дана концепція розроблена
Асоціацією аудиту та контролю інформаційних систем ISACA), SAS 55 та
SAS 78 (стандарти про розгляд структури внутрішнього контролю при
аудиті фінансової звітності затверджені Американським інститутом
дипломованих бухгалтерів).
Концепція COSO «Внутрішній контроль: інтегрований підхід»
визначає основні положення побудови внутрішнього контролю,
орієнтованого на відстеження економічних ризиків. На сьогодні ці
положення покладені в основу більшості розробок у цій сфері та набули
найширшого використання. Суть ризик-орієнтованого підходу полягає в
тому, що планування робіт із внутрішнього аудиту організовується в
заздалегідь окреслених сферах, що підлягають суттєвому ризику [3].
Згідно з документом COSO розглянемо щодо нематеріальних
активів елементи системи внутрішнього контролю:
1) контрольна процедура (у вигляді політик та процедур, які
допомагають забезпечити виконання директив управлінського персоналу
відносно НМА);
2) стан або результат дії (правила і процедури, призначені для
здійснення контролю за НМА, а результатом може бути, наприклад,
неефективна система внутрішнього контролю);
3) дія (контролювати – регулювати, установлювати політику
контролю за НМА).
Відповідно до цієї концепції система внутрішнього контролю за
НМА є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в
більш ефективну форму, орієнтовану на ризик.
Управління ризиками організацій має основну передумову: кожна
організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін,
зацікавлених у її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в
результаті розміщення ресурсів, до яких належать персонал, капітал,
технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди
перевищували понесені витрати на ресурси. Отже, нематеріальні активи
впливають на створення вартості підприємства, що, в свою чергу, впливає
на управління ризиками організацій.
Концепція SAC «Контроль і аудит систем» пропонує підтримку
аудиторам у питаннях контролю та аудиту в умовах інформаційних
систем, надає детальне керівництво щодо вивчення впливу різних
компонентів інформаційних технологій на систему внутрішнього
контролю [4].
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За даною концепцією обов’язком внутрішнього аудитора є
забезпечення адекватності системи внутрішнього контролю, надійності
даних, ефективного використання ресурсів організації, у т.ч. НМА.
У стандарті СOBIT «Цілі контролю при використанні
інформаційних технологій» сформульовано послідовність дій та критерії
оцінки внутрішнього контролю інформаційної системи для управління (її
конфіденційності, цілісності, відповідності критеріям ефективності,
продуктивності, безпеки, узгодженості, надійності) [6].
Згідно із стандартом СOBIT «Цілі контролю при використанні
інформаційних технологій», інформація про НМА повинна відповідати
наступним критеріям, щоб узгоджуватися з цілями організації, а саме:
- ефективність – актуальність інформації про стан обліку і ВНК
НМА, гарантія регулярного отримання правильної інформації;
- продуктивність – забезпечення доступності інформації про облік
НМА, завдяки найбільш продуктивному використанню ресурсів;
- конфіденційність – забезпечення захисту інформації про НМА від
неавторизованого його оформлення;
- цілісність – точність, достовірність, повнота інформації про НМА
відповідно до вимог бізнесу;
- придатність – надання інформації про НМА на вимогу бізнеспроцесів (розробку, придбання, виробництво, продаж і поширення
продукції та послуг суб’єкта господарювання; забезпечення дотримання
вимог законів і нормативних актів; запис інформації, включаючи облікову
та звітну фінансову інформацію);
- узгодженість – відповідність інформації про об’єкти НМА
законам, правилам, договорам.
Стандарти SAS 55 та SAS 78 (стандарти про розгляд структури
внутрішнього контролю при аудиті фінансової звітності) надають вказівки
зовнішнім аудиторам стосовно вивчення впливу внутрішнього контролю
на планування і проведення аудиту фінансової звітності установами, де
адаптовано елементи внутрішнього контролю за концепцією COSO [6].
Розглянемо порівняльну характеристику міжнародних концепцій
оцінки ефективності системи ВНК щодо нематеріальних активів (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика міжнародних концепцій
оцінки ефективності системи ВНК щодо НМА [6]
1
Основна цільова
аудиторія

COBIT
2
Менеджмент,
користувачі,
аудитори
інформаційних
систем

SAC
3

COSO
4

SAS 55, 78
5

Внутрішні
аудитори

Менеджмент

Зовнішні аудитори
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Продовж. табл. 1
1

2

3

4
Процес, що
здійснюється радою
директорів
Норми, процедури,
організації,
Сукупність
прийоми й
менеджментом,
процесів,
організаційні
іншим персоналом,
функцій, дій,
структури,
призначений для
підсистем і
розроблені для
забезпечення
людей,
забезпечення
розумної гарантії
Внутрішній
об’єднаних
розумної гарантії
досягнення цілей в
контроль являє
разом, чи свідомо
того, що бізнес-цілі
наступних
собою
розподілених,
будуть досягнуті, а
категоріях:
призначена для
небажані події
1.ефективність і
забезпечення
будуть
результативність
ефективного
попередженні або
операцій,
досягнення цілей
виявлені та
2.надійність
і завдань.
виправлені.
фінансової звітності,
3.дотримання
існуючих законів і
правил.
Ефективність і
результативність
операцій з обліку
НМА (перевірка
Ефективність і
відповідності обліку результативність
Ефективність і
НМА законодавчим операцій з обліку
результативність
нормах),
НМА надійна
операцій з обліку
конфіденційність,
фінансова
Цілі ВНК
НМА, надійна
цілісність та
звітність в
нематеріальних
фінансова звітність в
доступність
частині обліку
активів
частині обліку
інформації щодо
НМА,
НМА, дотримання
об’єктів НМА,
дотримання
законів та правил
надійна фінансова законів та правил
щодо об’єкта НМА
звітність, а саме в
щодо об’єкта
частині обліку
НМА
НМА, дотримання
законів та правил,
щодо об’єкта НМА
Контроль
Компоненти:
Компоненти:
здійснюється по
середовище
Внутрішнє
наступними зонами:
контролю
середовище
планування та
(організаційна
(корпоративна
організація обліку
структура,
політика,
НМА, придбання та
структура
задокументовані
Компоненти та
впровадження
контролю за
процедури),
зони ВНК НМА:
об’єктів НМА,
станом обліку
постановка цілей,
доставка та
НМА і
виявлення
підтримка об’єктів
процедури, а
потенційних подій
НМА, нарахування також зовнішній (можливості мають
та списання
вплив), ручні та
ураховуватись
амортизації НМА,
автоматизовані
керівництвом при
моніторинг за
системи,
формуванні
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5
Процес, що
здійснюється радою
директорів організації,
менеджментом, іншим
персоналом,
призначений для
забезпечення розумної
гарантії досягнення
цілей в наступних
категоріях:
1.надійність фінансової
звітності,
2.ефективність і
результативність
операцій,
3.дотримання існуючих
законів і правил.

Ефективність і
результативність
операцій з обліку
НМА, надійна
фінансова звітність в
частині обліку НМА,
дотримання законів та
правил щодо об’єкта
НМА

Компоненти:
середовище контролю
(організаційна
структура, структура
контролю, норми і
процедури, а також
зовнішній вплив),
оцінка ризиків (аналіз
ризиків з урахуванням
їх імовірності, розмір з
точки зору наявного і
остаточного ризику),
дії по здійсненню
контролю, інформація
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Продовж. табл. 1
1

Фокус

2

4
5
стратегії, цілей),
оцінка ризиків
(аналіз ризиків з
урахуванням їх
імовірності, розмір з
точки зору наявного
і остаточного
ризику), реагування
на ризик
(уникнення,
та комунікація
зниження,
(передача інформації в
прийняття, передача
строки, що дозволять
ризику), контрольні
співробітникам
процедури
процедури (заходи,
виконувати їх
контролю
що забезпечують
функціональні
(загальні,
реагування на ризик
обов’язки, обмін
станом обліку НМА.
прикладні та
з боку керівництва),
інформацією),
компенсуючи
інформація та
моніторинг (у межах
засоби
комунікація
поточної діяльності
контролю).
(передача
керівництва або
інформації в строки,
шляхом проведення
що дозволять
періодичних
співробітникам
перевірок).
виконувати їх
функціональні
обов’язки, обмін
інформацією),
моніторинг (у межах
поточної діяльності
керівництва або
шляхом проведення
періодичних
перевірок).
Інформаційна
Інформаційна
Вся організація
Фінансова звітність в
технологія,
технологія, яка
частині відображення
пов’язана із обліку пов’язана
із
НМА
НМА
обліком НМА
За період часу
За період часу
На момент часу
За період часу

Оцінка
ефективності
ВНК
щодо
НМА
Відповідальніст Керівництво
ь за СВК

3

Керівництво

Керівництво

Керівництво

Як видно із табл. 1, у перших двох документах внутрішній контроль
розуміється як певна система, що існує в організації. Документи COSO,
SAS 55, SAS 78 визначають внутрішній контроль в частині НМА як
процес, спрямований на досягнення певних цілей. Різниця полягає в тому,
що документ COSO до першочергових цілей відносить ефективність і
результативність операцій з НМА. Контроль ефективності визначає, чи
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відповідають за обсягами отримані результати від використання НМА
понесеними ними витратами.
Метою контролю ефективності є оцінка повноти досягнення
запланованих цілей, виявлення проблем у використанні та обліку НМА та
розробка пропозицій щодо підвищення ефективності використання даних
ресурсів), а SAS 55, SAS 78 – надійність фінансової звітності в частині
відображення стану НМА (правильність відображення НМА в формах
фінансовій звітності).
Документи COBIT, SAC, COSO, SAS 55/78 відрізняються
адресністю (цільовою групою, якій адресовані), переслідуваною метою,
рівнем деталізації, який наданий керівництву. COBIT звернений до трьох
цільових груп: керівництво, користувачі та аудитори інформаційних
систем, SAC в основному розрахований на внутрішніх аудиторів, COSO –
на менеджерів і раду директорів, а SAS 55/78 – на зовнішніх аудиторів.
Документ COBIT сфокусовано виключно на засоби контролю в
інформаційних технологіях, які пов’язані з обліком НМА в підтримку
бізнес-цілей. SAC робить акцент на інформаційній технології, яка
пов’язана з обліком НМА, COSO представляє широкий погляд з рівня
організації, а SAS 55/78 фокусуються на аудиті фінансовій звітності, в
тому числі в частині відображення стану НМА. SAC і COSO –
самодостатні документи. SAS 55/78 є частиною стандартів. Ці чотири
документа доповнюють і підтримують один одного. SAC, COSO і SAS
55/78 корисні для основних цільових груп, для юристів, акціонерів та
інших осіб, зацікавлених в розумінні і вдосконалення внутрішнього
контролю. Таким чином, порівняння концепцій внутрішнього контролю,
щодо обліку НМА, викладених у цих документах, представляє інтерес
членів всіх трьох цільових груп. Отже кожна концепція в цілому
фокусується на внутрішньому контролі щодо стану обліку НМА для
потреб кожної конкретної цільової групи (наприклад, на внутрішніх
аудиторів, менеджменті, зовнішніх аудиторів [6].
Таким чином, оцінка внутрішнього контролю за НМА в діяльності
зовнішнього аудитора являє собою систему певних правил та процедур,
спрямованих на збір аудиторських доказів, проведення аналізу,
спрямованих на досягнення мети підприємства з позиції оцінки
управлінської діяльності щодо різних рівнів управління нематеріальними
активами в частині ідентифікації і зниження ризику ведення бізнесу .
Контроль за НМА можна розглянути як систему певних
компонентів. Розглянемо компоненти контролю, які визначаються
міжнародними документами (табл.2).
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Таблиця 2
Визначення елементів системи внутрішнього контролю
міжнародними документами*
Елементи системи
SAS 55,
МСА
COSO
SAС
внутрішнього контролю
78
Контрольне середовище
+
+
+
+
Процедури контролю
+
+
+
+
Ручні і автоматизовані
+
системи
Здійснення моніторингу
+
+
+
Ефективна комунікація
+
+
+
Оцінка ризиків
+
+
+
* Складено на підставі [6]
Як видно із табл. 2, усіма документами одностайно визначаються
елементами системи внутрішнього контролю контрольне середовище та
процедури контролю. Інші елементи виділяються лише окремими
документами.
Отже, найбільш логічно виділяти компоненти системи
внутрішнього контролю, наведені в МСА 315 «Ідентифікація та оцінка
ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і
його середовища»: 1) середовище контролю, 2) процес оцінки ризиків
суб’єкта господарювання, 3) інформаційна система, включаючи пов’язані
бізнес–процеси, доречні для фінансової звітності, та повідомлення
інформації, 4) заходи контролю, 5) моніторинг заходів контролю, бо вони
дають можливість аудиторам найбільш повно розглядати різні аспекти
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання, які можуть вплинути
на аудит НМА (рис. 1).
Слід зауважити, що далеко не всі методичні розробки, що
стосуються проведення аудиту, які втілюються в практичній діяльності
багатьох західних фірм, втілюються в Україні, а саме Закон СарбейнсаОкслі (згідно якого керівництво міжнародних компаній зобов’язано
підтверджувати правильність фінансової звітності та відповідати за
ефективність системи внутрішнього контролю) та 8-а Директива
Європарламенту і Ради «Про обов’зковий аудит щорічної та
консолідованої звітності» (згідно якої роль системи внутрішнього
контролю у мінімізації фінансових, операційних ризиків і ризиків
відповідності, підвищення якості фінансових звітів).
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Елементи ВНК відносно НМА з боку зовнішнього аудитора

Контрольне
середовище

Заходи контролю

Моніторинг

Ефективність
інформації та
комунікації

Контрольне середовище повинно забезпечувати розподіл функцій,
що дозволяють керівникам всіх рівнів ухвалювати комплексні
управлінські рішення, що стосуються в першу чергу використання
НМА організації. Ефективність контрольного середовища відносно
НМА залежить від: професійної чесності й етичних цінностей
працівників які повідомляють інформацію про НМА, прихильність
до компетентності персоналу, філософії та стилю роботи
управлінського персоналу, організаційної структури підприємства,
розподілу повноважень та відповідальності, кадрової політики.

Заходи контролю НМА зазвичай обмежуються тими, які стосуються
достовірності фінансової звітності в частині відображення НМА.
Заходи контролю НМА включають огляди й аналізи фактичних
результатів, порівняно з прогнозами та результатами попередніх
періодів, огляд функціональних показників або показників
діяльності, фізичні заходи контролю (надання дозволів на доступ
до комп’ютерних програм і файлів даних, періодичний підрахунок
та порівняння із сумами, наведеними у контрольних записах) та
інші.
Моніторинг заходів контролю відносно НМА може включати
наступні дії: перевірка управлінським персоналом чи готується
своєчасно інформація о НМА, чи відбувається звірка даних
відносно обліку НМА, оцінка аудитором дотримання персоналом
нормативно-правового забезпечення відносно об’єктів НМА
(наприклад, дотримання Наказу про Облікові політику), а також
нагляд юридичного відділу за дотриманням етичних або бізнеснорм.
Ефективність інформації про НМА залежить від наступних
чинників: обсягу реєстрації операцій з НМА, своєчасності
відображення операцій з НМА з достатнім рівнем деталізації для
фінансової звітності, визначення періоду часу, протягом якого
відбуваються операції з НМА, щоб дозволити реєстрацію операцій
у відповідному обліковому періоді, належне подання операцій з
НМА та їх розкриття у фінансовій звітності.

Рис. 1. Елементи внутрішнього контролю НМА для їх оцінки
зовнішнім аудитором
Бо з одного боку системи ВНК на підприємствах або взагалі немає,
або вона неефективна, або відсутній інструментарій з оцінки ВНК,
враховуючи вітчизняну специфіку ведення бізнесу. На специфіку ведення
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бізнесу безпосередньо впливає як стан економіки, політики, права, умови
історичного розвитку, так і вагомим чинником є ментальність населення.
Проведенню аудиту НМА перешкоджає наявність проблем,
зумовлених специфікою об’єкта аудиту та відсутністю належно
розробленої методики. З метою підвищення ефективності управління
наявними на підприємствах НМА необхідно удосконалювати методичний
підхід до контролю ефективності використання НМА, тобто перевірку
економічності, продуктивності та результативності використання НМА в
діяльності підприємства для реалізації поставлених перед ним цілей.
Використання методичного підходу дозволить визначити ступінь
результативності використання НМА в інноваційній діяльності
підприємства.
Аудит інформації про НМА в межах міжнародних концепцій оцінки
ефективності системи внутрішнього контролю дозволяє аудитору
набагато чіткіше спланувати подальші дії для того, щоб результативність
контролю була максимальною.
Висновки. Таким чином, порівняння концепцій оцінки
внутрішнього контролю щодо обліку НМА, викладених у цих документах,
представляє інтерес для кожної цільової групи. Документ COBIT – це
загальновизнаний набір цілей контролю, організованих в процеси і зони, і
пов’язаних з бізнес – вимогами до інформації. SAC пропонує детальне
керівництво на вплив різних аспектів інформаційної технології на систему
коштів внутрішнього контролю. COSO представляє загальне визначення
внутрішнього контролю і робить акцент на тому, що кошти внутрішнього
контролю допомагають організаціям досягти ефективних і результативних
операцій, надійної фінансової звітності та відповідності з відповідними
законами і правилами. Документ забезпечує керівництвом за оцінкою
систем контролю, з надання зовнішньої звітності про внутрішній
контроль, за проведення оцінок систем контролю. Документ SAS 55,
змінений документом SAS 78, адаптує 5 компонентів внутрішнього
контролю документа COSO, описує вплив внутрішнього контролю
організації на планування і проведення аудиту фінансової звітності,
звертається до взаємозв’язку між засобами внутрішнього контролю та
ризиком контролю. Процес оцінки ефективності системи ВК НМА,
необхідно розпочинати з розгляду елементів внутрішнього контролю
НМА та їх взаємозв’язки. Що дозволяють визначити вплив системи ВК
відносно НМА на показники, які характеризують досягнення основних
цілей підприємства.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є
порівняльний аналіз елементів внутрішнього контролю відносно
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нематеріальних активів в контексті міжнародних концепцій оцінки
ефективності контролю, визначення особливостей цих елементів щодо
НМА як на міжнародному так і на національному рівні.
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В статті розглянуто особливості «креативного обліку» в Україні та їх вплив на
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Панченко И.А.
«КРЕАТИВНЫЙ УЧЕТ» КАК СПОСОБ МАНИПУЛИРОВАНИЯ
ВЕЛИЧИНОЙ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В статье рассмотрено особенности ―креативного учета‖ в Украине и их влияние на
величину финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: креативный учет, прибыль, финансовые результаты.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Останні
десятиліття в наукових колах гостро дискутується питання щодо
достовірного представлення в фінансовій звітності інформації про
фінансово-майновий стан суб’єктів господарювання. На сьогодні
проблема достовірності представлення інформації має всеохоплюючий
характер і не обмежується рамками однієї взятої країни. Однак наслідки
цієї проблеми відрізняються залежно від економічного розвитку країни, її
інвестиційної привабливості та рівня розвитку фондового ринку. Ці
фактори визначають масштаби впливу недостовірності даних на
управлінські рішення інвесторів, їх ефективність та результати діяльності.
В останній час значного поширення набуває позиція, що недостовірна
звітність породжена існуванням креативного обліку, який є засобом
викривлення звітних показників та маніпулювання фінансовими
результатами діяльності залежно від цілей власників та управлінського
персоналу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням креативного обліку, його сутності, методам,
наслідкам і засобам запобігання присвячено праці ряду українських
вчених: Ф.Бутинця, С.Голова, А.Хмелевської, М.Пушкаря, І.Чалого,
С.Легенчука, А.Рабошук, Ю.Чацкіса, Н.Малюги.
Цілі статті. Мета дослідження полягає у виявленні особливостей
«креативного обліку» в Україні, факторів впливу на його застосування, а
також впливу методів його ведення на величину фінансових результатів
діяльності.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розглядаючи
сутність креативного обліку, слід звернути увагу на протилежні позиції
науковців стосовно його легальності та законності методів його
здійснення. Зокрема, С.Ф. Голов визначає креативний облік як формальне
застосування або цілеспрямований вибір методів і принципів
бухгалтерського обліку для забезпечення показників фінансової звітності,
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які відповідають цілям окремих осіб, але вводять в оману широке коло
користувачів [1, с. 33].
Проф. Легенчук С.Ф. акцентує увагу на необхідності виділення у
складі креативного обліку умовно-креативного обліку, який ведеться в
межах законодавства з дотриманням принципів обліку та агресивного
обліку, який ведеться з порушенням чинного законодавства та принципів
бухгалтерського обліку [2, с. 485]. Застосування принципу креативності до
обліку, на думку проф. М.С. Пушкаря, не означає руйнування існуючої,
обмеженої фінансовим аспектом системи обліку та її зміну. Мова йде про
зміни, пов’язані з природнім розширенням кола об’єктів обліку, набуттям
системою гнучкості в застосуванні традиційно існуючих і уведенні
принципово нових видів обліку, зміною ролі облікового працівника
(бухгалтера) в управлінні господарськими процесами через розширення
обсягу інформаційних ресурсів [3, с. 50].
Аналізуючи вище наведені позиції науковців, слід зазначити що
недотримання чинного законодавства при веденні бухгалтерського обліку
свідчить не про креативний підхід бухгалтера до його організації та
ведення, а про порушення, які спрямовані на викривлення інформації про
реальний стан суб’єкта господарювання, що тягнуть за собою настання
відповідальності. Легальна сторона досліджуваного явища – використання
альтернативних з переліку дозволених чинним законодавством процедур
для ведення обліку і представлення інформації у звітності – передбачає
вибір оптимальних методів обліку, які дозволяють маніпулювати
величиною фінансових результатів звітного та наступних звітних періодів.
Щодо вище наведеної думки М.С. Пушкаря, то його позиція стосуються
не стільки принципу креативності обліку в традиційному його розумінні, а
необхідності адаптації історично усталеної системи бухгалтерського
обліку до нових економічних змін, розширених запитів користувачів
бухгалтерської інформації щодо тих показників, які раніше не
розраховувалися та не обліковувалися. Така адаптація вимагає чіткого
налагодження комунікаційних прямих та зворотних зв’язків між
підсистемами управління всередині підприємства і їх зв’язків із зовнішнім
середовищем з приводу формування та надання інформації на запити
користувачів.
Дослідження сутності та мети «креативного обліку», на нашу
думку, не може бути відірване від розгляду наслідків креативних підходів
бухгалтерів до обліку. Відповідно наслідками застосування креативного
обліку є надання користувачам інформації, яка є викривленою і не
відповідає реальності. З цього приводу С.Ф. Голов [1, с. 33] зазначає, що
22

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

надання такої інформації вводить в оману її користувачів, а з іншого боку
підриває довіру суспільства до професії бухгалтера.
Цікаві результати соціологічних досліджень з приводу
маніпулювань в сфері бухгалтерського обліку та викривлень показників
звітності, проведених Фондом ІТМ, оприлюднив І. Чалий у своїй праці
«БуХХХоблік для дорослих. МСФЗ-трансформація. Управління
прибутком. Податки» [4, с. 333], зокрема на питання про те, чи доводилося
бухгалтеру свідомо маніпулювати методологією обліку з метою
досягнення поставлених цілей, 19% опитаних відповіли, що роблять це
часто, а 61% опитаних відповіли, що займаються цим іноді. На питання
про те, заради кого складалися «неточні» звіти, українські бухгалтери
відповіли так: 33% – в икривлені звіти направлялися кредиторам; 50% –
викривлені звіти надавалися державним контролюючим органам; 17% –
викривлення звітів мало на меті дезінформувати власників компанії.
На підставі результатів проведених досліджень можна
стверджувати, що на сьогодні в Україні «креативний облік», в переважній
більшості випадків направлений не стільки на інвесторів (реальних чи
потенційних) як це поширено в економічно-розвинених країнах, скільки
на засновників, учасників, акціонерів та державні регуляторні органи в
особі контролюючих органів.
В таких умовах свідоме застосування «креативного обліку»
управлінським персоналом спрямоване на приховування прибутку для
зменшення суми його розподілу на виплату дивідендів учасникам та
акціонерам, а також на приховування реальної величини прибутку для
цілей оподаткування. Діюча в Україні система нормативно-правового
регулювання, в більшості випадків, дозволяє здійснювати вище окреслені
дії в рамках правового поля, що стимулює управлінський персонал
маніпулювати величиною фінансових результатів залежно від
поставлених цілей.
До основних факторів, що визначають можливість застосування
креативного підходу до ведення бухгалтерського обліку в Україні можна
віднести: рівень професійної етики і професійної культури управлінського
персоналу та суб’єктів ведення бухгалтерського обліку в основі якої
лежить національна ментальність, вимоги діючого законодавства та
існування альтернативних позицій щодо можливості їх застосування;
вибір облікової політики суб’єктом господарювання або її відсутність;
нерозуміння відповідальності за порушення, що тягнуть за собою
настання кримінальної відповідальності, цілі власників та (або)
управлінського персоналу, спрямовані на викривлення інформації.
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Аналізуючи цілі викривлення інформації, слід зазначити, що саме
вони передбачають вибір прийомів та способів здійснення порушень чи
оптимізаційних процедур, а також визначають вид креативного підходу до
відображення інформації у бухгалтерському обліку. Чалий І. [4, с. 334–
339] виділяє декілька підходів інвесторів до класифікації креативного
обліку, розглядаючи такі його види як голлівудський облік, вудубухгалтерський облік, бухгалтерський облік «чорного ящика», за
балансове фінансування, характеристика яких наведена в табл. 1.
Таблиця 1
Характеристика видів креативного обліку за І.Чалим
Вид креативного
обліку

Характеристика

Характеризує таке ведення обліку, при якому високі доходи не
супроводжуються відображенням високого прибутку через
роздування накладних витрат
Будь-який вид обліку, при веденні якого не дотримується правило
обачності (після досягнення цілі, заради якої штучно
збільшувалася рентабельність, прибуток магічно зникає).
Вуду-бухобік включає в себе методики:
1) «наповнення каналів» – використовується для нарощення
показника доходу в кінці звітного періоду;
2) «велика баня» – в збиткових звітних періодах фінансовий
результат викривляється в сторону ще більшого зменшення з
метою, щоб в наступному звітному періоді мати запас
прибутковості для відображення більш вражаючих фінансових
Вуду-бухоблік
результатів;
3) «коробка печива» – суть методики полягає в згладжуванні
прибутку (в прибуткові роки компанії нараховують зайві резерви,
які знижують звітний прибуток з метою, щоб у менш успішних
періодах шляхом сторнування резервів збільшити звітний
прибуток);
4) невиправдана капіталізація – передбачає збільшення активів
замість зменшення прибутку (замість того, щоб списати поточні
витрати в зменшення звітного прибутку, підприємство здійснює їх
капіталізацію)
Передбачає застосування заплутаної методології обліку:
Бухгалтерський
використання невиправдано складних формул і механізмів
облік
(здійснюється для того, щоб максимально ускладнити проведення
«чорного ящика»
аналізу звітності зовнішніми користувачами)
Забалансове
Передбачає відображення частини реальних зобов’язань компанії
фінансування
за балансом
Голлівудський
облік
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В українській обліковій практиці серед видів «креативного обліку»,
що застосовується суб’єктами господарювання значного поширення
набув, так званий «голлівудський» облік, який характерний для більшості
підприємств, які застосовують креативний підхід до обліку шляхом
маніпулювання розміром витрат в бік їх завищення для зменшення бази
оподаткування податком на прибуток.
Найчастіше застосовуваними процедурами таких маніпуляцій є:
безпідставне відображення витрат в бухгалтерському обліку (відсутність
факту здійснення операції при дотриманні формальної сторони –
наявності документального підтвердження), завищення витрат,
застосування нераціональних форм та систем оплати праці, формальність
зв’язку здійснених операцій з господарською діяльністю для цілей
оподаткування тощо. Типові порушення, які можуть виникати у суб’єктів
господарювання за операціями з формування фінансових результатів та
свідчити про застосування креативних підходів до обліку відповідних
операцій, можна згрупувати за наступними групами:
– визнання доходів в бухгалтерському обліку: доходи
відображаються без ув’язки зі збільшенням активу та зменшенням
зобов’язань(т.б. без переходу права власності та передачі вигід і ризиків,
пов’язаних з передачею активів); недостовірне визнання суми доходів, які
підлягають оподаткуванню; не визнання доходів за операціями, які
потребують такого визнання згідно чинного законодавства;
– визнання витрат в бухгалтерському обліку: витрати
відображаються без ув’язки зі зменшенням активу та збільшенням
зобов’язань; порушення періоду визнання витрат; завищення (заниження)
витрат звітного періоду; визнання витрат за операціями, які за своєю
економічною сутністю не можуть бути включені до складу витрат; не
дотримання вимог податкового законодавства в частині відображення
витрат для цілей оподаткування та включення при визначенні бази
оподаткування витрат подвійного призначення;
– невідповідність класифікації доходів та витрат виходячи з їх
економічної сутності вимогам національним (міжнародних) стандартів та
податкового законодавства при відображенні відповідних операцій в
системі бухгалтерського обліку та звітності;
– розкриття інформації про фінансові результати в звітності:
неповне відображення передбаченої нормативними вимогами інформації в
звітності; згорнуте відображення статей доходів та витрат; представлення
недостовірної інформації про фінансові результати діяльності;
– розподіл та використання прибутку: незаконне відображення в
обліку додатково вкладеного капіталу і його використання; неправомірний
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розподіл прибутку; відсутність підтверджуючих документів про розподіл
та використання прибутку;
– нарахування податку на прибуток: поточний податок на прибуток
визнається зобов’язанням у сумі, більшій/меншій за ту, що підлягає сплаті;
невідображення в системі бухгалтерського обліку та звітності узгодження
поточного податку на прибуток та податку на прибуток, розрахованого
згідно стандартів обліку з відображенням відстрочених податкових
активів та зобов’язань.
Наявність у суб’єктів господарювання наведених вище порушень
може свідчити про свідоме маніпулювання величиною фінансових
результатів для досягнення поставлених цілей щодо викривлення
інформації про фінансовий стан.
Висновки. Дослідження природи «креативного обліку» передбачає
вивчення «творчих» підходів бухгалтера до ведення обліку та відповідно
представлення інформації в звітності, що пов’язані або з незнанням
діючого законодавства, або свідомим його ігноруванням, або чітким
виконанням завдань власників або управлінського персоналу щодо
необхідності представлення інформації в прикрашеному або навпаки
погіршеному вигляді. Застосування в Україні облікових процедур
«креативного» характеру спрямоване на маніпулювання величиною
фінансових результатів для цілей оптимізації дивідендної політики та
(або) ухилення від оподаткування.
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Паславська О.О.
Львівська комерційна академія
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АВТОГОСПОДАРСТВАХ
У статті досліджено питання обліку фінансових результатів операційної діяльності
та запропоновано шляхи вдосконалення обліку доходів, витрат і фінансових результатів
операційної діяльності в автогосподарствах.
Ключові слова: фінансові результати, облік, доходи, витрати, операційна діяльність,
автогосподарства.

Paslavska O.O.
IMPROVING THE ACCOUNTING OF FINANCIAL RESULTS
FROM OPERATING ACTIVITIES IN TRANSPORT ENTERPRISES
This article explores the issue of accounting the financial results from operating activities
and suggested ways to improve the accounting of revenues, expenses and financial results from
operating activities in the transport enterprises.
Key words: financial results, accounting, revenues, expenses, operating activities, transport
enterprises.

Паславская Е.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АВТОПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье исследовано вопросы учета финансовых результатов операционной
деятельности и предложены пути совершенствования учета доходов, затрат и финансовых
результатов операционной деятельности в автопредприятиях.
Ключевые слова: финансовые результаты, учет, доходы, затраты, операционная
деятельность, автопредприятия.

Постановка проблеми у загальному її вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сучасному
етапі розвитку автогосподарств найважливішою характеристикою
ефективного їх функціонування є показник фінансових результатів.
Зростання показника фінансових результатів створює основу для
самофінансування діяльності підприємства, а також визначає можливість
подальшого розвитку підприємства шляхом розширення виробництва,
Паславська О.О.

27

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

оновлення його основних фондів, впровадження нових технологій. За
таких умов зростає роль обліку доходів, витрат та фінансових результатів
операційної діяльності. Саме показники операційної діяльності є вихідною
точкою у визначенні кінцевого фінансового результату, а тому
дослідження питань їх обліку є завжди актуальним.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Значний внесок у вивчення теорії, організації та методології
обліку фінансових результатів діяльності підприємств зробили такі
вітчизняні науковці як Білуха М.Т., Бланк І.А., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф.,
Сопко В.В., Пушкар М.С., Ткаченко Н.М., Філімоненков О.С. Питанням
обліку фінансових результатів значну увагу в своїх працях приділяли і
зарубіжні вчені, серед яких Захарьїн В.Р., Керімов В.Е., Козлова Є.П.,
Кондраков Н.П., Пошерстник Н.В., Рудановський О.П.
Проте, більшість цих економістів досліджували проблеми
формування та обліку кінцевого результату діяльності підприємств, а
питання обліку фінансових результатів операційної діяльності відносили
на другий план. У зв’язку з цим постає необхідність дослідження та
вдосконалення обліку фінансових результатів операційної діяльності
підприємств.
Цілі статті. Метою статті є дослідження та вдосконалення
теоретичних та практичних аспектів обліку фінансових результатів
операційної діяльності в автогосподарствах. Для досягнення мети
необхідно розглянути і вирішити наступні завдання: дослідити праці
вітчизняних і зарубіжних вчених щодо обліку фінансових результатів
операційної діяльності; виділити найбільш проблемні ділянки в обліку
фінансових результатів операційної діяльності автогосподарств;
запропонувати шляхи усунення виявлених недоліків та напрямки
вдосконалення обліку фінансових результатів операційної діяльності.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Діяльність будьякого автогосподарства пов’язана із залученням необхідних ресурсів, які
використовуються у процесі надання послуг перевезення, реалізацією цих
послуг та отриманням фінансових результатів, які є основним показником
результативності й ефективності функціонування підприємства.
На сьогодні діє цілий ряд нормативних актів, що впливають на
облік і склад фінансових результатів. До числа найважливіших із них
належать П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(С)БО 3
«Звіт про фінансові результати».
П(С)БО 3 [2] передбачає розподіл фінансових результатів на два
види: фінансовий результат від звичайної діяльності та фінансовий
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результат від надзвичайної діяльності. У структурі фінансових результатів
звичайної діяльності автогосподарств особливе місце відведене
фінансовим результатам операційної діяльності, оскільки вихідною
точкою формування чистого прибутку (збитку) є саме операційний
прибуток (збиток).
Розглядаючи питання обліку фінансових результатів операційної
діяльності автогосподарств, неможливо не торкнутися питань обліку
операційних доходів та витрат. Так, Сопко В.В. зазначає, що «оскільки
фінансовий результат – прибутки або збитки – є арифметичним
результатом порівняння доходів із затратами, організація обліку
фінансового результату залежить уже від конкретних умов двох
попередніх об’єктів організації: доходів та затрат» [7, с. 298].
Бутинець Ф.Ф. у своїх працях стверджує, що «ключовими
елементами в процесі визначення фінансових результатів діяльності
підприємства є доходи і витрати» [5, с. 324].
Дещо схоже трактування ролі доходів та витрат у процесі
формування фінансових результатів дає Пошерстник Н.В. Вона писала:
«Базовими елементами бухгалтерського обліку, які формують фінансовий
результат діяльності підприємства, є доходи і витрати. Різниця від
порівняння сум доходів та витрат підприємства і є фінансовим
результатом» [6, с. 361].
Ми погоджуємось із думкою науковців, і тому дослідження обліку
фінансових результатів операційної діяльності автогосподарств
розглядатимемо у розрізі доходів та витрат.
На нашу думку, основними питаннями, що потребують більш
детального дослідження на даній ділянці обліку, є необхідність отримання
інформації про перевезення і про отриманий дохід не лише за видами
перевезень, але й за кожним перевезенням через митну територію
України; дотримання принципу нарахування та відповідності доходів та
витрат; методика обліку витрат на відрядження водіїв, які здійснюють
перевезення.
Отримання достовірної інформації про перевезення та про
отриманий дохід від їх реалізації неможливе без наявності відповідної
номенклатури аналітичних рахунків з обліку доходів від перевезень.
Дослідження показали, що аналітичний облік цих доходів
автогосподарствами майже не ведеться. Тому, для деталізації інформації з
обліку доходів від перевезень рекомендуємо відкрити наступні рахунки
аналітичного обліку до рахунку 70 «Доходи від реалізації» субрахунку 703
«Дохід від реалізації робіт і послуг»:
- 7031 «Дохід від реалізації послуг з перевезень всередині країни»;
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- 7032 «Дохід від реалізації послуг з міжміських перевезень»;
- 7033 «Дохід від реалізації послуг з міжнародних перевезень».
Відповідно, для достовірного визначення фінансових результатів
операційної діяльності в частині валового прибутку (збитку), доцільно до
рахунку 90 «Собівартість реалізації» субрахунку 903 «Собівартість
реалізованих робіт і послуг» відкрити відповідні субрахунки –
9031,9032,9033.
Важливим моментом у розрахунку чистого доходу (виручки) від
реалізації послуг з перевезення є облік міжнародних перевезень. Існують
випадки, коли перевезення згідно з договірними зобов’язаннями
оформляються двома документами (до кордону України – один документ,
а від кордону до одержувача послуг – інший документ). Відповідно,
перевезення, оформлене першим документом, не вважається експортом.
Прийняття Податкового Кодексу значно спростило правила
оподаткування податком на додану вартість операцій з надання послуг з
міжнародних перевезень. Так, відповідно до ст. 195 Податкового Кодексу
України [1] операції з міжнародного перевезення з місця прийняття
вантажу або пасажирів для перевезення до місця доставки, якщо такі місця
знаходяться у двох різних країнах оподатковуються податком на додану
вартість за нульовою ставкою без поділу маршруту перевезення на
відрізки по Україні та за її межами, за умов коли таке перевезення
здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом.
Як показує практика обліку, в автогосподарствах досить часто
виникає питання встановлення моменту визнання доходу. Іноді такі
підприємства надають послуги з перевезення через декілька днів після
отримання грошових коштів. Згідно П(С)БО 15 «Дохід» [3], дохід не може
визнаватись, доки послуги не надані і не підтверджені відповідними
документами, а отримані грошові кошти повинні бути відображені як
аванси отримані.
Передоплата
може
здійснюватись
в
місяць
надання
автотранспортних послуг чи в місяці, що передує місяцю надання таких
послуг. Якщо слідувати положенням П(С)БО 15, то в момент отримання
грошових коштів у формі передоплати, дохід не може визнаватись. Якщо
ж дотримуватись принципів періодичності, відповідності та обачності у
випадку, коли автогосподарство повністю впевнене, що послуги з
перевезення будуть надані у звітному періоді, в якому була здійснена
передоплата, вважаємо, що цю передоплату можна визнати доходом.
Незалежно від розглянутих варіантів, сума передоплати
визначається наперед, отже зі сторони замовника послуг вона є оплатою в
кінцевий розрахунок. Тому в обліку суми передоплати і визнаного доходу
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від надання послуг перевезення варто відображати як аванс, оскільки за
таких умов, по-перше, чітко дотримуються положення П(С)БО 15 про
невизнання доходу до надання послуг, та, по-друге, такий варіант може
застосовуватись в обліковій практиці, незалежно від того, здійснені
перевезення в місяць отримання суми передоплати чи в наступному
місяці.
Особливої уваги в практиці діяльності автогосподарств заслуговує
питання відображення витрат на відрядження водіїв, які компенсуються
(не компенсуються) замовником. В економічній літературі це питання
майже не розглядається, тому постає необхідність визначення порядку їх
відображення та обліку.
Якщо згідно договору замовник оплачує автогосподарству
нульовий пробіг та витрати на відрядження у фактичному розмірі та за
погодженими тарифами, то пробіг транспортного засобу від
автогосподарства до місця доставки доцільно відображати як дохід від
реалізації послуг.
Відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах
України та за кордон № 59 [4], якщо сторона, яка приймає, забезпечує
працівника додатковими коштами у вигляді компенсації поточних витрат,
то сторона, яка направляє, виплату йому добових витрат зменшує на суму
додатково наданих коштів.
На нашу думку, оскільки витрати на відрядження водія (фактичні
витрати на поштові послуги, зв’язок та інші) відшкодовуються
замовником, вони не повинні відображатися у складі витрат, і тим більше
у складі доходів.
У випадку, коли витрати на відрядження не компенсуються
замовником, в літературі та на практиці застосовуються різні підходи до
обліку таких витрат: одні відносять витрати прямо на собівартість наданих
послуг, інші – на загальновиробничі, адміністративні чи інші витрати
операційної діяльності. Ми вважаємо, що витрати на відрядження
доцільно відносити на собівартість наданих послуг з перевезення, оскільки
вони обумовлені виконанням конкретного завдання і відносяться до
конкретного виду перевезення.
Висновки. Проведене дослідження показало, що з метою
отримання оперативної та точної інформації про фінансові результати
автогосподарств потрібно чітко розмежовувати їх за видами діяльності.
Правильний розрахунок фінансових результатів операційної діяльності
автогосподарств залежить від науково обґрунтованої методики ведення
обліку доходів та витрат, дослідження якої є перспективою наших
досліджень.
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ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ:
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Стаття присвячена ретроспективному дослідженню вітчизняного досвіду
оподаткування прибутку підприємств та використання його у сучасній практиці прямого
оподаткування. Дано порівняльну характеристику зарубіжної та вітчизняної системи
оподаткування прибутку.
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CORPORATE INCOME TAX: RETROSPECTIVE ANALYSIS AND
INTERNATIONAL EXPERIENCE
Article is devoted to a retrospective study of domestic experience corporate income taxand
its use in modern practice of direct taxation. Given the comparative characteristics of foreign and
domestic tax revenue.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Статья посвящена ретроспективному исследованию отечественного опыта
налогообложения прибыли предприятий и использование его в современной практике
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прямого налогообложения. Дана сравнительная характеристика зарубежной
отечественной системы налогообложения прибыли.
Ключевые слова: налог, прибыль, налоговая система, налоговая ставка.

и

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний стан
вітчизняної економічної системи та формування фінансових відносин в
Україні вимагає акцентованої уваги до проблем оподаткування, зокрема,
до формування зваженого підходу до проблем податкового навантаження
на господарські суб’єкти.
У цьому контексті виникає необхідність аргументованого підходу
до визначення переваг та недоліків системи оподаткування прибутку
підприємств, який доцільно сформувати на основі ретроспективного
дослідження минулого вітчизняного досвіду та аналізу зарубіжного
досвіду прямого оподаткування.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемні питання оподаткування прибутку підприємств та
визначення податкового тиску розглядалися рядом вітчизняних та
зарубіжних вчених-економістів, молодих науковців, спеціалістів у сфері
практики оподаткування. Вагомий внесок у становлення теоретичних
основ оподаткування зробили видатні економісти А.Сміт, Д.Рікардо,
У.Джевонс, К.Менгер, Л.Вальрас, А.Маршал, В.Парето, А.Пігу,
А.Лаффер, М.Фрідмен.
Серед найбільш суттєвих розробок теоретичної основи системи
оподаткування українськими вченими слід назвати праці М.Я.Дем’яненка,
В.Л.Андрущенка,
М.І.Бадиди,
О.І.Барановського,
Б.М.Бордюка,
В.М.Братішка,
С.А.Буковинського,
З.С.Варналія,
О.Д.Василика,
В.І.Грушко, А.І.Даниленка, О.Д.Данілова, В.М.Литвина, О.В.Нідзельської,
С.В.Онишко,
В.М.Опаріна,
О.М.Пилипченка,
А.М.Поддєрьогіна,
Д.В.Полозенка, О.С.Редькіна, А.М.Соколовської, М.І. Сивульського,
І.Г.Ткачука, В.М.Федосова та інших.
Значний доробок у теорію та практику прямого оподаткування
внесли праці М.М.Садовенко, С.О.Левицької, Р.В.Шумського та інших.
В працях вчених-економістів глибоко досліджено теоретичні
аспекти проблеми оподаткування, особливості їх реалізації в специфічних
умовах ринкової трансформації економіки, а саме: економічна сутність
податку на прибуток, його роль та місце в податковій системі.
Цілі статті: дослідження місця податку на прибуток у системі
прямого оподаткування; порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного
досвіду стягнення податку на прибуток, у тому числі аналіз
обґрунтованості податкових ставок, визначених на сьогодні діючим
законодавством.
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Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Стягнення будьякого податку забезпечує, перш за все, фіскальну функцію держави, а
тому обов’язково і чітко нею регламентується.
Ретроспективи
нормативно-законодавчого
регламентування
оподаткування прибутку підприємств показують, що перехід до
податкової форми взаємовідносин між підприємствами і державою в
Україні складний і суперечливий. Починаючи з народження України як
самостійної, незалежної держави, зароджувалася і її система
оподаткування. Формування власної податкової системи в Україні
розпочалося відразу ж після проголошення незалежності. Так, першим
кроком до її становлення стало прийняття та введення в дію 1 жовтня
1991р. Закону України «Про систему оподаткування» [1], який
трансформувався та доповнювався поправками аж до кінця 2010 р. (табл.
1).
Таблиця 1
Порівняльне визначення податку на прибуток на різних етапах [8]*
Нормативний акт
(редакція)
1
Закон Української РСР
«Про систему
оподаткування» від
25.06.1991 р., № 1251XII
Закон України «Про
оподаткування доходів
підприємств і
організацій»
від 21.02.1992 р.

Декрет Кабінету
Міністрів України
«Про податок на

Визначення податку
2
Податок на прибуток

Загальна характеристика документу
3
Це був доволі недосконалий нормативний акт.
Недосконала була його структура, а також
дуже громіздкий другий розділ, в якому
описувалися конкретні податкові механізми.

Податок на прибуток

Закон діяв на території України на протягом
всього 1992 року. З’явився механізм
нарахування податку на доходи.
Податок на прибуток Оподаткування доходів підприємств
іноземних юридичних відбувалось за ставкою 18%. Новим для
осіб від діяльності в
податкового законодавства стало
Україні
використання механізму податкового кредиту.
Повернули в дію закон з ІІ кварталу 1993 р.,
Податок на доходи
бюджетним законом подовжено дію закону і в
1994 р., хоча із низкою змін не на користь
платника. Об’єктом оподаткування знову став
дохід. Така зміна пояснюється спробою будьякими методами скласти державний бюджет,
не збільшуючи при цьому його дефіцит.
Одним із важелів цієї політики було
повернення до більш напруженого
податкового пресу.
Податок на прибуток Декрет почав діяти з першого кварталу 1993 р.
Основним прямим податком для юридичних
осіб став податок на прибуток. Але, не
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Нормативний акт
(редакція)
1
прибуток підприємств
і організацій» від
26.12.1992 р.

Визначення податку
2

Загальна характеристика документу

3
дивлячись на більш прогресивний характер,
цей декрет був відмінений законом «Про
державний бюджет України на 1993 рік»
продовжується використання механізму
податкового кредиту. Ставка – 30%.
Закон України «Про
Податок на доходи
З 1 січня 1995 р. Основним прямим податком
оподаткування
підприємств і
для юридичних осіб став податок на
прибутку
організацій
прибуток, введений Законом № 334/94-ВР.
підприємств» від
Функціонування його забезпечувалося
28.12.1994 р.
значною кількістю (близько 1500)
№ 334/94-ВР
нормативно-правових актів та інструктивних
документів. Об’єктом оподаткування був
прибуток, що визначався як виручка від
реалізації, з якої вираховувалась собівартість.
При цьому не враховувалися витрати, які були
понесені в даний період, але не знайшли
відображення у собівартості. Це витрати на
створення виробничих запасів, що будуть
використовуватися в майбутньому періоді.
Підприємства практично зазнавали великих
втрат і не мали обігових коштів, а об’єкт
оподаткування з бухгалтерського обліку був
виведений. Результат таких дій – «вимивання»
оборотних коштів. Ставка оподаткування –
30%.
Закон України «Про
Податок на прибуток Було запропоновано принципово новий підхід
оподаткування
підприємств, у тому
до визначення об’єкта оподаткування.
прибутку
числі дивіденди, що
Прибуток визначався шляхом зменшення
підприємств» від
сплачуються до
суми валового доходу звітного періоду на
22.05.1997 р.
бюджету державними суму валових витрат платника податку, а
№283/97-ВР
не корпоратизованими також на суму амортизаційних відрахувань.
казенними або
Такий метод обчислення бази оподаткування
комунальними
призводив до виникнення різних показників
підприємствами;
прибутку. У бухгалтерському обліку це
показник прибутку, який виведений за
правилами такого обліку, а для обчислення
прибутку, що підлягає оподаткуванню,
потрібно вести податковий облік
Закон України «Про
Податок на прибуток Закон почав діяти з 1 січня 2003 р., хоча був
внесення змін до
опублікований вперше лише 22 січня 2003 р.
Закону України «Про
Закон провів «податкову революцію».
оподаткування
Радикально змінені правила податкового
прибутку
обліку, що призвело до збільшення прірви між
підприємств» від
бухгалтерським та податковим обліком.
24.12.2002 р. № 349-IV
Ставка оподаткування прибутку – 30%.
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Нормативний акт
(редакція)
1

Визначення податку
2

Загальна характеристика документу
3
Законом передбачено, що з 1 січня 2004 року
ставка оподаткування буде знижена до 25%.
Проектом передбачалось збереження
податкової ставки на рівні 30%. У даній
редакції прийнятий не був

Проект податкового
Податок на доходи
Кодексу, що пройшов суб’єктів
перше читання в
господарювання
2000р.
(податок на прибуток)
Податковий Кодекс
Податок на прибуток Узагальнений нормативний документ, мета
02.12.2010 № 2755-VI.
якого-створення єдиної законодавчої бази
щодо оподаткування. Попри очікування, має
ряд неточностей, запозичених з попередніх
нормативних актів, а також вимагає
врахування достатньо великого обсягу інших
інструктивних документів. Відсутнє поняття
валових доходів та валових витрат, є певне
наближення податкового та бухгалтерського
обліку. Позитивним є і скорочення
податкового навантаження з податку на
прибуток (поступове скорочення ставок з 25%
до 16%)

* Доопрацьовано та розширено автором
Це був основний регулятивний документ, що встановлював
правочинність податкових правовідносин між Україною як державою та її
громадянами і суб’єктами господарювання як носіями податкового
обов’язку. Власне, ним і було визначено перелік загальнодержавних та
місцевих податків і зборів, що підлягають сплаті юридичними та
фізичними особами. Формування власної податкової системи, що було
зафіксовано в першій редакції Закону «Про систему оподаткування»,
відбувалося в дуже стислі строки.
Тому ухвалений наприкінці 1991 р. закон фактично продублював
чинний раніше в СРСР «Закон про податки з підприємств, об’єднань,
організацій», який майже зразу був відкоригований [3].
Стаття 14 цього закону «Загальнодержавні податки і збори
(обов’язкові платежі)» поряд із іншими визначала і податок на прибуток
як складову сукупності основних загальнодержавних податків.
Склад податкової системи, відбитий у другій редакції закону від
1994 р., більшою мірою відповідав умовам ринкової економіки. Виняток
становив податок на дохід (а не прибуток) підприємств. Процеси
роздержавлення і приватизації тільки починалися. Державні підприємства
до цього моменту вже мали права самостійно установлювати форми і
розміри оплати праці, чим вони і користувалися, природно, у бік її
36

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

зростання. У зв’язку з цим прибуток як об’єкт оподаткування істотно
зменшувався або взагалі зникав. Вирішити цю проблему можна було
двома шляхами. По-перше, обмеженням розмірів оплати праці, що
відноситься на собівартість (подібний порядок застосовувався ще в СРСР і
в початковий період становлення податкової системи України). По-друге,
через установлення об’єктом оподаткування не чистого доходу
підприємства (прибутку), а валового (суми прибутку і заробітної плати),
що створювало передумови скасування обмежень щодо оплати праці [3].
У 1994 р. при переході від податку на дохід до податку на прибуток
ставка оподаткування була знижена приблизно на третину.
Проект податкового Кодексу, що пройшов перше читання у 2000 р.,
передбачав зниження рівня оподаткування за податком на прибуток – із 30
до 20–25%. Його не було прийнято, однак Законом України «Про
оподаткування прибутку підприємств» [7], що регулював порядок
оподаткування прибутку юридичних осіб з 1995 р. по 2011 р., було
встановлено базову загальну ставку 30%, а з 2004 р. – 25%. Зниження
ставки на 5% поклало початок скороченню податкового навантаження на
суб’єкти господарювання з метою детінізації їх доходів.
У 2011 році набрав чинності податковий Кодекс України [2], що
поклав початок новітньому етапу розвитку податкових відносин в Україні.
Згідно нього, основною ставкою податку на прибуток визначено 16%.
Однак, для повільного і безболісного для бюджету переходу від 25 до 16
відсотків розроблено перехідні положення податкового Кодексу, пунктом
10 яких визначено порядок встановлення ставок оподаткування у
наступному порядку:
- з 1 квітня по 31 грудня 2011 р. включно – 23%;
- з 1 січня по 31 грудня 2012 р. включно – 21%;
- з 1 січня по 31 грудня 2013 р. включно – 19%;
- з 1 січня 2014 р. – 16%.
Введення в дію податкового Кодексу викликало багато дискусій.
Особливою мірою це стосується думки, що він направлений тільки на
підтримку великого бізнесу (про що говорить як скорочення переліку
самих податків і зборів, так і зниження ставки ПДВ до 17%, і податку на
прибуток до 16% тощо). Аналітики зазначають, що норми Кодексу мають
як позитивний, так і негативний вплив на бізнес і з 2011 р. багато компаній
змушені переглянути й перебудувати свої бізнес-процеси [4]. Аудитор
Л.Тимофєєва та бухгалтер-експерт Г.Тиравська при оцінці окремих
положень Кодексу вважають, що значним мінусом документа є те, що
нічого не змінюється. Як були спірні питання і нечіткість норм, скажімо, у
Законі «Про оподаткування прибутку підприємств» чи у Законі про ПДВ,
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так вони й перейшли до Кодексу [5]. А ще й з’явився ряд нових
проблемних питань щодо оподаткування прибутку, як то: відсутність
різниці у формулюванні доходів і витрат (які були у визначені раніше як
валові) для цілей податкового та бухгалтерського обліку. І, не дивлячись
на їх наближення, знак рівності між бухгалтерськими і податковими
доходами і витратами все ж поставити не можна. Змінився і підхід до
визначення об’єкта оподаткування. Тобто прибуток визначається шляхом
зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих
товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного
податкового періоду. Зовсім не те, що ми мали досі [5].
Громадський діяч О. Верголяс у своєму інтернет-виданні
«Професійний аналіз Податкового Кодексу Азарова-Тігіпка» стосовно
новацій з податку на прибуток зазначає, що в цілому цей розділ отримав
небагато змін у порівнянні з першою редакцією Кодексу, і стосується
більшою мірою перехідного періоду зниження ставки, аніж самої суті
податку на прибуток [6].
Як бачимо, експерти дають все ж більше негативних оцінок
новаціям Кодексу з податку на прибуток. Ми вважаємо, що дійсно, все
неоднозначно, і поспішати з висновками не варто. По-перше, для
об’єктивної оцінки ситуації необхідно більше практики застосування
нових положень. І вона вже показує, що Кодекс не ідеальний. Про це
говорить хоча б той факт, що з дня введення його у дію до сьогодні розділ
ІІІ «Податок на прибуток» має близько ста доповнень, уточнень та змін по
окремим пунктам.
По-друге, більш об’єктивні оцінки можливі при аналізі зарубіжного
провідного досвіду оподаткування та порівнянні його із вітчизняним, адже
Україна є активним учасником світових економічних процесів, прагне
наближення рівня економічного життя до європейських держав і має
враховувати найкращі здобутки для оптимізації свого фіскального
навантаження.
У рейтингу Світового банку, який визначає сприятливі умови для
ведення підприємницької діяльності, Україна посідає 145-е місце з 183
країн світу. Наші сусіди у рейтингу – Сирія, Гамбія, а з країн колишнього
СРСР гірше, ніж в Україні, лише в Узбекистані [5].
Умови ведення підприємницької діяльності – це, перш за все,
сприятливий інвестиційний клімат, який неможливо створити без
стабільного, прогнозованого, в міру обтяжливого податкового поля. Так,
податок на прибуток як основний прямий податок посідає значне місце в
податковій системі різних країн. При цьому, головною функцією цього
податку у розвинених країнах є не тільки фіскальна, а й стимулююча.
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Є країни, де податок на прибуток становить до 35–40% в бюджеті
держави. У деяких країнах він є також джерелом фінансування місцевих
бюджетів. Але порядок сплати цього податку в різних країнах різний [10].
Наприклад, у Великобританії корпоративний податок, чи прибутковий
податок з компаній, був введений в 1965 р. [9]. На сьогодні там діють такі
ставки: 33% і 24% (для малого бізнесу) [9]. У Франції найважливішим із
прямих податків є прибутковий податок з юридичних осіб, ставка якого
становить 34% . У Німеччині корпоративний податок стягується за двома
ставками: на нерозподілений прибуток – 45% і на розподілений у вигляді
дивідендів – 36%, у США ставка податку на прибуток становить 34% [9].
Податок на прибуток бізнесу діє в усіх країнах, і його питома вага в
бюджетах різних країн становить від 10% (у Швейцарії) до 53% (в Італії).
У 28 найрозвиненіших країнах світу середня ставка становить 36,25%.
Так, у Новій Зеландії вона дорівнює 48%, у Бельгії та Польщі – 40%, в
Австрії, Чехії – 39%, в Ірландії, Канаді – 38%, в Японії – 37,5%. Нижчі
ставки діють в Угорщині – 18%, Швеції – 28%, Туреччині – 27,5%,
Австрії, Данії – 34%. В цих країнах на початку дев’яностих років були
проведені податкові реформи, що внесли суттєві зміни в практику
оподаткування прибутку, які надали значного полегшення вітчизняному
виробнику [8].
З урахуванням того, що цей податок має різні ставки оподаткування
в різних країнах, перед державами постає проблема його уніфікації. Мета
уніфікації полягає в тому, щоб полегшити (особливо для країн – членів
ЄС) доступ на внутрішній ринок, а також збільшити іноземні інвестиції
шляхом утворення різних філій та дочірніх компаній. З цією метою
передбачається:
- зближення ставок оподаткування;
- усунення подвійного оподаткування між державами;
- взаємозв’язок і взаємоповага між різними країнами – членами ЄС
тощо.
Може здатися, що Україна має одні з найсприятливіших умов
оподаткування прибутку. Дійсно, ставка є однією з найнижчих у Європі.
Однак, при оцінці податкового навантаження не слід використовувати
лише показник розміру ставки.
На нашу думку, для визначення податкового тиску слід
враховувати:
- загальну кількість податків і зборів, що покладаються на бізнес;
- стабільність податкового законодавства;
- складність адміністрування;
- відсутність економічно-обґрунтованих преференцій;
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- кількість платників податків;
- тиск з боку міжнародних фінансових організацій тощо.
Так, популярним є сьогодні порівняння податкової реформи
України та Грузії. Остання внаслідок податкової реформи, отримала
всього п’ять видів податків, серед яких є і податок на прибуток. На відміну
від України, де податкова система – це тягар, від якого тікає увесь бізнес, у
Грузії це – реальний спосіб залучення іноземних інвестицій. [11]. Не
дивлячись на скорочення переліку податків, уряд Грузії віднайшов
резерви і до скорочення ставки податку на прибуток з 20% до 15%. А це
ще нижче, ніж передбачено вітчизняним податковим Кодексом. Крім того,
значно спрощено систему адміністрування податків, що сприяє
підвищенню податкової дисципліни платників. Доцільно було б Україні
скористатися таким досвідом більш поглиблено.
Отже, можна зробити висновок, що спрощення адміністрування,
прозорість і передбачуваність змін (або незмінні ставки, або зниження) –
це найкращий інвестиційний клімат для зарубіжних грошей.
Висновки. У результаті дослідження були зроблені висновки:
- з прийняттям податкового Кодексу знижено податкове
навантаження на прибуток підприємств;
- чинне податкове законодавство залишається певною мірою
неврегульованим;
- вітчизняний податок на прибуток немає жодного відношення до
фінансового результату діяльності підприємства, і його основні функції –
стимулююча і регулююча – фактично не спрацьовують;
- залишається актуальним питання податкових преференцій для
виробничих підприємств.
У цілому, підсумовуючи аналіз становлення і розвитку податкової
системи в Україні, слід зазначити, що цей процес був досить складним,
суперечливим і багато в чому спонтанним. Але загальний напрям цих
процесів у цілому все ж є правильним – формування податкової системи і
встановлення рівня оподаткування, характерного для ринкової економіки.
Прийняття податкового Кодексу не слід оцінювати полярно, а ти паче –
різко негативно, адже будь-які зміни завжди викликають соціальний
резонанс і потребують звикання до них.
Надалі вся увага має бути зосереджена на поступовому поетапному
удосконаленні механізму справляння окремих податків, у тому числі
податку на прибуток, спираючись на новітні досягнення та провідний
зарубіжний досвід.
У цьому ключі вбачаємо перспективним подальше дослідження
зарубіжного досвіду і обґрунтування ставки податку на прибуток як
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стягнення з розподіленого та нерозподіленого (реінвестованого) прибутку
з метою стимулювання інвестиційного процесу, здійснення розширеного
відтворення, а відтак – стимулювання вітчизняного виробництва. Такий
підхід, на нашу думку, підтвердить економічну функцію податку на
прибуток, водночас, не нівелюючи фіскальної, і, як наслідок, забезпечить
очікуване наповнення бюджету для здійснення перерозподілу податкових
надходжень.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ»
Досліджено еволюцію поняття «власний капітал», визначено причини виникнення
різних його назв, здійснено порівняння вітчизняної назви «статутний капітал» із назвами
капіталу в зарубіжних країнах, розкрито проблеми класифікації видів капіталу у науковій
літературі.
Ключові слова: капітал, власний капітал, статутний капітал, акціонерний капітал.

Petrenko N.I.
EVOLUTION OF THE CONCEPT «OWNERS’ EQUITY»
Evolution of the concept «owners’ equity» has been researched; reasons for emergence of
its various names have been determined; comparison of the national name «authorized capital» with
the names of capital in foreign countries has been made; problems of classifying various kinds of
capital in the scientific literature have been disclosed.
Key words: capital, owners’ equity, authorized capital, shareholders’ equity.

Петренко Н.И.
ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ»
Исследовано эволюцию понятия «собственный капитал», определено причины
возникновения различных его названий, проведено сравнение отечественного названия
«уставный капитал» с названиями капитала в зарубежных странах, раскрыто проблемы
классификации видов капитала в научной литературе.
Ключевые слова: капитал, собственный капитал, уставный капитал, акционерный
капитал.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Дослідження
сутності капіталу та його класифікації за різними ознаками дозволило
виявити більше дев’яносто видів капіталу. Проте не всі з них є об’єктами
бухгалтерського обліку, а деякі, наприклад, статутний капітал, який є
елементом власного капіталу має безліч назв-аналогів у вітчизняній та
зарубіжній літературі, що ускладнює їх теоретичне розуміння та
практичне застосування у бухгалтерському обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженням різних видів та форм капіталу, вивченням
Петренко Н.І.

42

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

проблем їх класифікації займаються вчені та науковці різних країн:
Ю.А.Бабаєв, Ф.Ф.Бутинець, І.П.Комісарова, І.В.Малишев, М.Ю.Мєдвєдєв,
Е.Райс, І.Й.Яремко, С.Л.Коротаєв та ін. До того ж трактування понять
капіталу, різних його видів та форм наводиться у фінансвових та
бухгалтерських словниках під ред. А.А.Благодатіна, А.Г.Загороднього,
Г.Л.Вознюк,
Л.Ш.Лозовського,
С.В.Мочерного,
Г.О.Партина,
Б.А.Райзберга та ін. Зроблено значний внесок у вирішення зазначеної
проблеми, створено чимало різних підходів до визначення сутності того
чи іншого виду капіталу.
Цілі статті. Мета дослідження полягає у вивченні еволюції поняття
«власний капітал» та встановленні причин виникнення різних його назв,
здійсненні порівняння вітчизняної назви «статутний капітал» із назвами
капіталу в зарубіжних країнах за для розкриття проблем класифікації
видів капіталу у науковій літературі.
Викладенння основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Рахунок власного
капіталу в систему рахунків бухгалтерського обліку введено ще у XIV ст.
Він створений за часів виникнення подвійного запису для відображення
взаємних прав та обов’язків, оскільки кожна господарська операція
розглядалась як юридичний акт, в якому одночасно один суб’єкт щось
отримує, а інший щось віддає [5, с. 4–5]. Рахунок власного капіталу
відображав передачу майна фізичної особи – власника юридичній особі –
підприємству. Майно, що надійшло до підприємства таким чином
відображалося за дебетом, а права на нього – за кредитом на рахунку
«Власний капітал». Згодом із розвитком суспільно-виробничих відносин
почали виникати й інші назви капіталу, що зумовлено впливом наступних
факторів: розвитком приватної власності на майно; розвитком різних
організаційно-правових форм власності підприємств; втручанням держави
у господарську діяльність; потребою в інформуванні власників;
виникненням корпоративного права.
На нашу думку, виникнення назви стартового (початкового)
капіталу спричинено необхідністю інформування власників підприємства
про ефективність його роботи як основоположної (вихідної) величини.
Наприклад, для розуміння того, як працює підприємство і чи доцільно
взагалі працювати, власнику слід порівняти поточні показники з
вихідними (початковими). Капітал, у початковій його вартості став
називатися початковим або стартовим. Проте зміна розміру стартового
капіталу не обов’язково вказує на результати діяльності підприємства,
адже змінитися вона може внаслідок додаткової емісії акцій або
додаткових внесків засновників, безоплатного отримання активу,
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отримання прибутку або збитку як фінансового результату, вилучення
частини майна, залучення «чужого» капіталу тощо. Тому цілком логічним
є інтерес власника до причин зміни цього капіталу (рис. 1).
Капітал = n

Господарська діяльність

Капітал = n ± n´

Додаткова емісія акцій
Збиток
Залучений капітал

Чому?
За рахунок чого?
Внаслідок яких подій?

Безоплатне отримання активів
Прибуток

Рис. 1. Інтерес власників до зміни капіталу у процесі господарської
діяльності
За статтею «Статутний капітал» відображається сума коштів,
виділена власниками підприємства для здійснення господарської
діяльності. Дані засоби називаються по-різному залежно від
організаційно-правової форми підприємства. Ковальов В.В. та Патров В.В.
відмічають, що: «Оскільки господарські товариства не мають у складі
засновницьких документів статуту, у них вищезгадані засоби називаються
«складський капітал». Всі інші підприємства мають статут, в якому
вказується величина засобів, виділених власниками, тому в назві цього
джерела (окрім виробничих кооперативів, де він називається «Пайові
внески») фігурує слово «статутний». Проте державні і муніципальні
унітарні підприємства не наділені правом власності на ці засоби, що
належать їм на праві господарського ведення або оперативного управління
(власником засобів є державні органи або органи місцевого
самоврядування), тому дане джерело засобів називається «Статутний
фонд». Джерело засобів відображаються в рядку 410 балансу, має одну з
наступних назв: складський капітал (господарські товариства); статутний
фонд (державні і муніципальні та унітарні підприємства); пайові внески
(виробничі кооперативи); статутний капітал (всі інші підприємства)» [3, с.
65].
Згодом, в результаті розвитку права, втручання держави у
господарську діяльність та реєстрацію вартості цього початкового
капіталу у державних органах, його закріпленні у відповідних документах
зумовив виникнення такої назви як статутний (засновницький) капітал,
декларований. Внаслідок можливості внесення частинами статутного
капіталу з’явилися такі назви як оплачений та неоплачений. Для більш
наочного розуміння трансформації даних назв ми відобразили її на рис. 2,
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використавши акціонерне товариство як зразок однієї з організаційноправових форм власності підприємства.
Підприємницький
капітал

Авансований капітал

Власний капітал

Початковий (стартовий)
капітал

Залучений капітал

Для акціонерного
товариства

Статутний /
засновницький капітал

Декларований
капітал

Акціонерний капітал

Передплатний капітал

Дозволений капітал

Оголошений капітал

Оплачений організацій
капітал
Неоплачений
капітал

Номінальний капітал

Рис. 2. Еволюція власного капіталу
На рис. 2 можемо побачити як взаємозамінні назви статутного
капіталу, так і просто розвиток його від первісної назви «власний». Адже
до часів виникнення необхідності у залученні зовнішніх джерел
фінансування весь капітал, що використовувався у господарській
діяльності був власним. Згодом, коли набули розвитку договірні
відносини, і для початку власної справи потрібні були додаткові кошти,
капітал, що використовувався для цієї мети і складався з власного і
залученого – став називатися початковим або стартовим. Цілком
ймовірно, що в процесі ведення спільної діяльності, як це часто
трапляється і сьогодні, неодноразово почали виникати проблеми з
розподілом отриманого прибутку, з розподілом майна при бажанні одного
з учасників припинити свою діяльність у підприємстві, що і призвело до
виникнення потреби у захисті інтересів прав власності на державному
рівні та врегулюванні таких відносин за допомогою юрисдикції. Так,
стартовий або початковий капітал почав зазначатися в установчих
документах – в статуті, з чітким визначенням частки участі в
господарській діяльності кожного із засновників (учасників). Отже,
остання назва капіталу трансформувалась у засновницький або статутний.
Нами на підставі джерел [8; 9] досліджено найменування одного й того ж
об’єкта бухгалтерського обліку в різних країнах (табл. 1).
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Таблиця 1
Дефініції назви «статутний капітал» в різних країнах

Капітал

Оплачений
номінальний
(статутний)
капітал

Номінальний
(статутний)
капітал

3
+
+
+
+
+
+

Статутний
фонд

2
Росія
Білорусь
Україна
Ізраїль
Таджикистан
Казахстан
Польща
Чехія
Словаччина
Молдавія
Франція
Гвінея-Бісау
США
Англія
Азербайджан

Статутний
капітал (фонд)

Країна

Статутний
капітал

Назва капіталу

4

5

6

7

8

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

Як бачимо, назва «статутний капітал», що застосовується в Україні,
має варіації в інших країнах, хоча, по-суті, мова йде про капітал, що
вказаний в установчих документах та належить власникам. Для більш
наочного відображення вищезазначеної проблеми щодо різних назв
статутного капіталу, необхідно розглянути їх сутність (табл. 2).
Таблиця 2
Трактування капіталу в різних літературних джерелах
Назва капіталу
1
Статутний
[7, с. 301]
Декларований
[1, с. 280–284]
Пайовий
[1, с. 280–284]

Трактування
2
Початкова сума капіталу акціонерного підприємства,
визначена його статутом
Капітал акціонерного товариства, вказаний у його
засновницьких документах; особистий капітал, задекларований
у податковій декларації
Капітал, сформований із внесених учасниками підприємства
паїв
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Продовж. табл. 2
1
Підприємницький
[6, с. 195]
Авансований
(advanced capital)
[10, с. 2]
Оголошений
(stated capital)
[10, с. 2,188]
Засновницький
[10, с. 257]
Номінальний
[7, с. 301]
Інвестований*
[12, с. 17].
Передплатний
(підписний)
[2, с. 247]
Початковий
(стартовий)
[1, с. 280–284]

2
Капітал, задіяний в підприємницькій діяльності
Капітал у вигляді грошових засобів або майнових цінностей,
вкладений, інвестований у справу, до того як бізнес став
приносити дохід
Капітал акціонерного товариства, вказаний в його
засновницьких та інших документах, що відображає кількість і
вартість акцій, які товариство відповідно до прийнятого
зборами акціонерів рішення може розмістити на первинному
ринку цінних паперів
Зафіксований в статуті капітал підприємства, створений за
рахунок внесків його співвласників; частина власного капіталу
підприємства
Сумарна вартість, на яку планують випустити акції засновники
акціонерного товариства
Cума коштів, вкладених в підприємство його акціонерами,
тобто його власниками. Іншими словами, це власний капітал
акціонерів – те, з чого підприємство стартує. В особистому
персональному балансі він відповідає рядку «Спадок»
Величина капіталу, на яку отримано письмові зобов’язання
акціонерів чи пайовиків юридичної особи на внесення коштів
за передплатою (підприскою) на акції (паї)
Капітал, необхідний підприємцеві для відкриття власної
справи, створення підприємства

*Ентоні Р. [12, с. 17] під інвестованим капіталом не має на увазі кошти,
вкладені в підприємство тільки на початку його діяльності. Автор розуміє
кошти, вкладені акціонерами в підприємство у будь-який момент, – які у
будь-який момент свого життя ви можете отримати у спадок. Сутність
полягає у тому, що це гроші, які підприємству не довелося заробляти.
Як видно з табл. 2, існує маса дефініцій практично одного й того ж
виду капіталу, розмежування назв якого зумовлене різними факторами. Їх
існування зовсім не безпідставне і має право на визнання, проте для цілей
бухгалтерського обліку така кількість не потрібна, оскільки вона
вноситиме невизначеність та плутанину в обліковий процес. В плані
рахунків бухгалтерського обліку для українських підприємств у класі
четвертому «Власний капітал» виділено статутний капітал, пайовий
капітал, резервний та додатковий капітали. Проте з нашого дослідження
очевидно, що у формі звіту № 1 «Баланс» у рядках статутний та пайовий
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капітал знаходить своє відображення один і той же показник, але в умовах
різних організаційно-правових форм підприємств (такої ж думки
В.А.Кулик [4, с. 111]). В цих рядках зазначається вартість внесків
власників (учасників), що відповідає установчим документам цих
підприємств. В такому разі, цілком допустимо, виключити один з
вищезгаданих рахунків з фінансової звітності та плану рахунків
бухгалтерського обліку, оскільки одночасне їх застосування неможливе на
одному підприємстві і застосування одного автоматично виключає
застосування іншого. Натомість пропонуємо використовувати назву
«Установчий капітал», яка, на нашу думку, найоптимальніше підходить
для відображення даного об’єкта бухгалтерського обліку, а також
повністю задовольнятиме потреби суб’єктів фінансової звітності. Разом з
тим, хотілося б зазначити, що згідно Господарського кодексу України
склад установчих документів для окремих видів господарських товариств
є різним. Акціонерні товариства, товариства з обмеженою і додатковою
відповідальністю створюються і діють на підставі статуту; повне та
командитне товариства – на підставі установчого договору. У таблиці 2
увагу на себе привертає підхід, який застосовується в Азербайджані, де в
плані рахунків, по аналітиці розділені такі види капіталу, як «Номінальний
(статутний) капітал» і «Сплачений номінальний (статутний ) капітал».
Саме тому в ході дослідження нами обрана назва «установчий» капітал,
яка поєднуватиме різні організаційно-правові форми підприємств в
частині засновницьких документів, а також пропонується введення
аналітичного рахунку «Номінальний капітал», на якому слід відображати
зареєстровану суму установчого капіталу. А за умови, що всі засновники
внесли повністю свою частку, розмір номінального капіталу буде
дорівнювати розміру установчого капіталу.
Сьогодні на практиці з усіх вказаних на рис. 2 капіталів у
бухгалтерському обліку знаходять своє відображення лише статутний
капітал та неоплачений. Очевидно, що статутний капітал складається з
номінального, оплаченого та неоплаченого, адже згідно Господарського
кодексу України визначений в статуті розмір статутного капіталу може
формуватися протягом першого року з дня створення підприємства.
Власники (учасники) товариства для початку його діяльності можуть
здійснити внески у розмірі, що становитимуть не менше 50 %, тобто та
частина, яку вони фактично внесли й буде називатися оплаченим
капіталом, решта – неоплаченим. Оплачений капітал на сьогоднішній день
визначається шляхом віднімання неоплаченого капіталу (контрпасивного
рахунку 46) від загальної суми власного капіталу, у зв’язку з цим
вважаємо, що він є складовою частиною статутного капіталу (який як
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запропоновано вище слід називати установчим капіталом), а тому повинен
відображатися на аналітичних рахунках за аналітикою (табл. 3).
Таблиця 3
План рахунків бухгалтерського обліку в частині відображення
установчого капіталу
Синтетичні рахунки
(рахунки першого
порядку)
Код
Назва
Установчий
40
капітал

Субрахунки
(рахунки другого порядку)
Код
401
402

Назва
Номінальний капітал
Неоплачений капітал

Сфера
застосування
Усі види
діяльності

Відображення оплаченого капіталу у звітності підприємств дасть
змогу користувачам фінансової звітності бачити за рахунок якої частини
внесків підприємство функціонує на даний момент часу, що дозволить
оцінити ефективність його діяльності. Така дія, в свою чергу, може
визначити необхідність здійснення іншої частини внесків, адже згідно
статті 144 Цивільного кодексу України якщо учасники до закінчення
першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не
повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з
таких рішень: про виключення із складу товариства тих учасників, які не
внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку
перерозподілу часток у статутному капіталі; про зменшення статутного
капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному
капіталі; про ліквідацію товариства [11]. Тому цілком можлива ситуація,
що в результаті оцінки діяльності товариства за рахунок здійснених
внесків (оплаченого капіталу) власники приймуть рішення про зменшення
розміру статутного капіталу або ліквідацію підприємства.
Ефективність такого поділу в фінансовій звітності полягає в тому,
що він повністю задовольнить інформаційні потреби користувачів як
внутрішніх, так і зовнішніх, а також забезпечить виконання контрольної,
інформаційної та аналітичної функцій в частині обліку власного капіталу,
що дасть змогу пришвидшити прийняття управлінських рішень на
практичному рівні та чітко розмежувати категоріальний апарат
бухгалтерського обліку у визначенні його об’єктів.
Проте, зазначення вартості статутного капіталу як сум оплаченого
та неоплаченого капіталів буде викривляти бухгалтерські дані у балансі,
адже в активі буде відображатися вартість фактично внесеного майна,
тобто оплачений капітал, а зазначення в ньому ще й неоплаченого –
завищуватиме суму пасиву. Тому, доцільним, ми вважаємо введення ще
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одного виду капіталу, який пропонуємо називати передбаченим, під яким
розумітимемо величину капіталу, яку власники (учасники) зобов’язуються
внести при заснуванні підприємства, сума якого буде передбачена в
установчих документах. Нами запропоновано коригувати бухгалтерський
баланс як форму звітності в частині відображення статутного капіталів
(табл. 4), де відображатиметься оплачений та неоплачений капітали.
Перший розраховуватиметься як різниця між номінальним і неоплаченим.
Таблиця 4
Частина форми звітності № 1 «Баланс»,
скоригованої в частині відображення статутного капіталу
Пасив
I. Власний капітал
Установчий капітал:
Оплачений капітал
Номінальний капітал

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

310
320

25 *
50

40*
50

Неоплачений капітал
360
( 25 )
( 10 )
* дані суми пропонується включати до валюти пасиву бухгалтерського
балансу
Висновки. В ході дослідження встановлено, що поняттям, що дало
поштовх до виникнення такого різноманіття назв капіталів, було поняття
власного капіталу. Під дією різних факторів та у ході розвитку суспільства
назва ―власний капітал‖ трансформувалась та набула значної кількості
дефініцій. Саме таке різноманіття похідних назв створило неузгодженість
та суперечливість у категоріальному апараті бухгалтерського обліку, що і
зумовило хибність розуміння деяких термінів.
Встановлено недоцільність застосування окремого рахунку
«Пайовий капітал» в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності,
оскільки його сутність як об’єкта бухгалтерського обліку повністю
відповідає сутності статутного. Натомість зроблено спробу для
задоволення потреб користувачів об’єднати назви початкових капіталів
підприємств різних організаційно-правових форм в одну – «Установчий
капітал». Запропоновано та доведено доцільність відображення
неоплаченого капіталу як аналітики до установчого капіталу, а також
зроблено відповідні коригування у плані рахунків бухгалтерського обліку
та формі звітності № 1 «Баланс» в частині відображення статутного
капіталу.
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ПЛАНУВАННЯ ТА ЕТАПИ АУДИТУ ОПОДАТКУВАННЯ
У статті викладено сутність планування і зміст основних етапів аудиторської
перевірки системи оподаткування та податкової звітності підприємств.
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Petrik O.
PLANNING STAGES AND AUDITING TAXATION
The article presents the essence of planning and content of the main stages of the auditof the
tax system and tax reporting.
Петрик О.А.
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Петрик Е.А.
ПЛАНИРОВАНИЕ И ЭТАПЫ АУДИТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В статье изложено необходимость планирования и содержание основных этапов
аудиторской проверки системы налогообложения и налоговой отчетности предприятия.
Ключевые слова: аудит, налогообложение, планирование, этапы аудита.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Реформування
податкової системи України, часто суперечливе нормативне регулювання,
нові аспекти податкових розрахунків і відображення їх в обліку та
звітності (фінансовій і податковій) значною мірою вплинули на методику
та організацію аудиту взагалі та аудиту оподаткування підприємств
зокрема, його види і роль в контексті загальної системи податкового
контролю та податкового адміністрування, значення для клієнтів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Законодавство України у сфері оподаткування останнім часом
зазнало суттєвих змін у зв’язку з прийняттям та введення в дію з 2011 р.
Податкового кодексу України (ПКУ) [3]. Сучасні публікації вітчизняних
авторів з питань аудиту оподаткування майже відсутні або мають
фрагментарний характер. При комплексному дослідженні проблем
податкового аудиту заслуговують на увагу окремі нормативні акти та
спеціалізовані видання Російської федерації [1, 4].
Цілі статті. Метою дослідження є обґрунтування необхідності
планування аудиту оподаткування підприємств, а також визначення змісту
та послідовності етапів аудиту системи оподаткування та податкової
звітності суб’єктів господарювання. Завданнями статті стали: визначення
аудиторських процедур аудиту оподаткування у розрізі його етапів та
джерел отримання аудиторських доказів, розробка рекомендацій щодо
змісту плану аудиту оподаткування та підсумкового аудиторського звіту.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
Аудит
оподаткування підприємств умовно можна поділити на кілька етапів:
1. Попередня
оцінка
існуючої
системи
оподаткування
господарюючого суб’єкта;
2. Планування аудиту оподаткування;
3. Перевірка та підтвердження правильності нарахування та сплати
підприємством податків і зборів у бюджет та позабюджетні фонди;
4. Узагальнення результатів перевірки, складання аудиторського
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звіту чи іншого підсумкового документа, який відповідає характеру
аудиторського завдання, розробка рекомендацій для клієнта з питань
оподаткування.
Коротко зупинимось на сутності кожного із зазначених етапів.
Перший етап – попередня оцінка існуючої системи оподаткування
господарюючого суб’єкта передбачає виконання аудитором наступних
дій:
а) загальний аналіз і розгляд елементів системи оподаткування
економічного суб’єкта;
б) визначення основних чинників, що впливають на податкові
показники;
в) оцінка методики нарахування податкових платежів;
г) правова і податкова експертиза існуючої системи господарських
взаємовідносин;
д) оцінка документообігу та вивчення функцій і розподіл
повноважень служб і виконавців, відповідальних за нарахування і сплату
податків;
е) попередній розрахунок податкових показників економічного
суб’єкта.
Аудитор повинен ознайомитись із особливостями основних
господарських операцій підприємства та з`ясувати існуючі об’єкти
оподаткування, правомірність застосування податкових пільг, оцінити
відповідність чинному законодавству застосовуваного підприємством
порядку оподаткування, оцінити величину податкових зобов’язань та
потенційних податкових порушень.
Аудитор повинен зробити огляд організації функціонування
системи бухгалтерського обліку, отримати дані про облікову політику і
процедури, які застосовувалися протягом звітного періоду, і звернути
увагу на юридичні аспекти створення і функціонування підприємства,
можливі проблеми у податковій сфері.
Варто провести експрес-аналіз фінансового стану підприємства,
розрахувати основні показники, що характеризують його діяльність
(рентабельність, ліквідність, залежність від залученого капіталу та інші).
За результатами такого аналізу і попереднього огляду рахунків
податкових зобов’язань аудитор зможе визначити основні зони ризику, які
мають особливе значення і потребують більше уваги. На цьому етапі
обов’язково проводять попередню оцінку надійності системи
внутрішнього контролю підприємства-клієнта за станом податкових
розрахунків.
Для отримання необхідних даних аудитор може провести особисті
бесіди з керівництвом підприємства, анкетування персоналу, вивчити
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матеріали попереднього податкового аудиту, ознайомитись з установчими
документами, дослідити бухгалтерські записи і звіти, оцінити результати
роботи внутрішнього аудитора. Доцільно передати замовнику перелік
необхідних документів та звітів, які необхідні для перевірки.
Джерелами інформації для аудиту оподаткування можуть слугувати:
- законодавчі та нормативні акти з питань оподаткування;
- наказ про облікову політику в частині податкових розрахунків;
- первинні документи, що є підставою для виникнення податкових
зобов’язань та податкового кредиту;
- регістри бухгалтерського та податкового обліку;
- бухгалтерська та податкова звітність;
- договори, контракти з контрагентами, протоколи накази,
інформація відділу кадрів підприємства;
- відповіді на запит аудитора від третіх осіб (банків, кредиторів,
дебіторів, юристів, суду та ін.);
- результати усного та письмового опитування з питань
оподаткування керівництва підприємства та управлінського персоналу;
- результати спостережень, отримані в ході аудиторської перевірки.
Важливим завданням аудитора на цьому етапі є оцінка елементів
системи внутрішнього контролю підприємства за податковими
розрахунками:
1. Організаційна структура податкового контролю (на підприємстві
повинен бути план проведення контрольних заходів, розподіл
відповідальності за управління і контроль з метою уникнення дублювання
функцій і оптимізації їх ефективності).
2. Правильний розподіл функціональних обов’язків: як одна з форм
контролю дає можливість уникнути податкових зловживань при
виконанні однією посадовою особою декількох несумісних обов’язків.
3. Фізичний контроль наявності: відноситься до перевірки
збереження активів (наприклад підакцизних товарів) і включає процедури
та певні заходи по обмеженню доступу до активів за виключенням
уповноваженого персоналу; упередження крадіжок; періодичне
проведення інвентаризацій; застосування змінюваних через певні
проміжки часу кодів і паролів.
4. Санкціонування і дозвіл: усі господарські операції зі здійснення
податкових зобов’язань чи податкового, мають бути санкціоновані
відповідальними службовцям.
5. Арифметичний і бухгалтерський контроль: перевірка повноти,
точності обліку нарахування та сплати податкових платежів та зборів.
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6. Персонал: перевірка кваліфікації і досвіду працівників, які
здійснюють податкові розрахунки та складають декларації; періодичне
підвищення їх кваліфікації; навчання персоналу; інструктаж службовців.
7. Спостереження: будь-яка система внутрішнього контролю
повинна включати спостереження відповідальними працівниками за
господарськими операціями і реєстрацію їх здійснення.
Визначаючи ефективність внутрішнього контролю і оцінюючи його
надійність щодо податкових аспектів, аудитор повинен зважати на певні
його обмеження (таємна змова; зловживання посадовим становищем і
контрольними функціями; тиск на працівників підприємства, наприклад
тиск, спрямований на штучне заниження прибутку і як наслідок,
зменшення суми – податкових платежів; людський фактор у допущенні
помилок (недбалість, недостатність часу)).
Відповідальність за налагодження системи внутрішнього контролю
покладається на керівника підприємства, а не на аудитора. Але аудитор
повинен дослідити існуючу систему і визначити, в якій мірі він може
довіряти інформації, що міститься в облікових та податкових записах і
документації внутрішнього аудитора. Якщо система надійна і діє
ефективний внутрішній контроль, то аудитор може дозволити собі
провести менш детальне тестування достовірності податкового обліку і
звітності. У випадку ненадійності внутрішнього контролю або при його
повній відсутності аудитору слід впевнитись у точності звітності за
допомогою виконання великої кількості детальних перевірок, фактично
виконується суцільна перевірка. Особливістю аудиту оподаткування
підприємств є те, що, як правило, аудитори надають перевагу суцільній, а
не вибірковій перевірці, оскільки похибка аудиторської вибірки може
дорого коштувати замовнику.
На основі сукупності зібраних попередніх даних аудитор оцінює
загальну величину податкового та аудиторського ризиків, які значною
мірою залежать від дій платника податку по зменшенню податкових
платежів, складності розуміння податкового законодавства, що
призводить до конфлікту підприємства із податковими органами та
фінансових санкцій.
Крім оцінки податкового та аудиторського ризиків аудитору
належить визначити припустиму величину суттєвості помилки при аудиті
оподаткування, яка не вплине на достовірність показників податкових
розрахунків та звітів. При цьому слід мати на увазі, що незалежно від
суми, викривлення інформації щодо податкових розрахунків, яке виникло
у результаті прямого порушення чинного законодавства, вважається
суттєвим.
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Аудитор повинен реально оцінити можливість якісного виконання
аудиту оподаткування та врахувати вимоги професійних етичних правил.
Другий етап – планування аудиту оподаткування є суттєвим
елементом аудиторської перевірки, оскільки дозволяє:
- впевнитись, що перевірку виконано у достатньому обсязі;
- переконатись, що роботу аудитора було зосереджено на найбільш
ризикованих аспектах оподаткування і напрямах ведення обліку;
- уникнути проблем у взаєминах аудитора і підприємства-клієнта,
досягти узгодженості їх роботи;
- скоротити витрати на аудит та раціоналізувати процес аудиту.
Аудитор розробляє план та програму податкового аудиту, а також
має обговорити з керівником підприємства організаційні деталі перевірки,
узгодити строки представлення аудиторського звіту.
В плані аудиту оподаткування підприємства доцільно виокремити
такі види робіт і аудиторських процедур: отримання загальної інформації
про систему оподаткування підприємства; перевірка постановки на облік
платника податків в державних та податкових органах; перевірка
відповідності операцій підприємства законодавству, статуту, дозволам та
ліцензіям; попередня оцінка системи бухгалтерського і податкового
обліку податків та системи внутрішнього контролю податкових аспектів;
визначення аудиторського ризику та суттєвості помилок; розробка плану і
програми аудиту оподаткування; експертиза облікової політики
підприємства в частині нарахування і сплати податків і зборів, отримання
інформації про всі види податків, які має сплачувати підприємство;
перевірка підстав для пільг та звільнення від податків, застосування
спеціальних податкових режимів; перевірка ведення податкового обліку
згідно з нормами чинного законодавства та його відповідність даним
бухгалтерського обліку; перевірка розрахунку бази для оподаткування та
застосовуваних ставок податків у звітному періоді; перевірка усунення
недоліків ведення податкового обліку, виявлених при попередньому
аудиті; перевірка нарахування та сплати загальнодержавних податків та
зборів (податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних
осіб, податку на додану вартість, акцизного податку, збору за першу
реєстрацію транспортного засобу, екологічного податку, плати за землю,
інших загальнодержавних податків та зборів); аудит місцевих податків та
зборів (податок на нерухоме майно, єдиний податок, збір за провадження
деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця паркування
транспортних засобів, туристичний збір); перевірка правильності
встановлення податкового періоду у відповідності до діючого
законодавства; перевірка дотримання порядку і строків сплати податків до
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бюджету; аудит податкових звітів (декларацій) та бухгалтерської звітності
в частині податкових зобов’язань (щодо її повноти та достовірності);
складання аудиторського звіту та інших підсумкових документів,
розробка рекомендацій аудитора з питань оподаткування.
Планування податкового аудиту повинно відбуватись на основі
положень МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» [2], та із
дотриманням таких принципів: цілісність, неперервність, доречність,
ефективність та оптимальність, гнучкість, контроль.
Третій етап аудиту оподаткування є основним, це – перевірка та
підтвердження правильності нарахування та сплати підприємством
податків і зборів у бюджет та позабюджетні фонди. З цією метою аудитор
вивчає схему податкового документообігу на підприємстві, визначає
послідовність здійснення відповідних операцій (хто складає документи,
скільки екземплярів документів, куди вони направляються, способи
обробки документів, їх зберігання, облікова та податкова реєстрація
тощо). Особливу увагу слід приділити контролю дотримання
підприємством чинного податкового законодавства.
Аудитор повинен оцінити записи податкового та бухгалтерського
обліку і податкову звітність за твердженнями, які викладено у МСА 315.
Якщо аудитором на цьому етапі буде виявлено помилок більше, ніж
він попередньо очікував, то йому слід зробити відповідні коригування
плану і програми податкової аудиторської перевірки. Під час виконання
аудиторських процедур виявляються помилки і неточності, інші
проблеми, які можуть призвести до висловлення аудитором умовнопозитивної, негативної думки, або відмови від думки чи включення до
безумовно-позитивного висновку пояснювального параграфу при
складанні аудиторського звіту щодо достовірності податкових показників.
Про всі виявлені на даному етапі аудиту недоліки повідомляється у
письмовому вигляді керівнику підприємства-клієнта.
Четвертий етап податкового аудиту, заключний – узагальнення
результатів перевірки, складання аудиторського звіту чи іншого
підсумкового документа, який відповідає характеру аудиторського
завдання, розробка рекомендацій для клієнта з питань оподаткування.
Аудитор має підвести підсумок виконаної роботи та отримані результати
передати замовнику. Особливу увагу слід приділити повідомленню про
податкові ризики, які можуть виникнути у підприємства в силу
недостатнього урегулювання окремих питань чинним податковим
законодавством.
Важливою частиною аудиторської перевірки оподаткування
підприємства є узагальнення отриманих результатів внаслідок виконання
визначених аудиторських процедур.
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За результатами аудиту оподаткування аудитор складає два
документи:
а) аудиторський звіт, у якому він висловлює думку щодо повноти та
правильності нарахування, сплати та відображення у звітності
(бухгалтерській та податковій) платежів у бюджет та позабюджетні
фонди, про правильність застосування податкових пільг та дотримання
суб’єктом господарювання чинного податкового законодавства України;
б) лист до керівництва підприємства – документ, в якому аудитор
більш докладно, у розгорнутому вигляді може розкрити для клієнта
результати перевірки та надати відповідні рекомендації по усуненню
податкових порушень і їх наслідків, щодо удосконалення системи
оподаткування та оптимізації податкового навантаження, удосконалення
обліку податкових розрахунків тощо.
На основі адаптації до реалій вітчизняної аудиторської практики
форми звіту аудитора за результатами податкового аудиту, що наведена у
російській Методиці аудиторської діяльності «Налоговый аудит и другие
сопутствующие услуги по налоговым вопросам. Общение с налоговыми
органами» [1], пропонуємо у структурі аудиторського звіту за
результатами податкового аудиту, який можуть застосовувати українські
аудитори (аудиторські фірми) варто виділяти вступну, аналітичну та
підсумкову частини.
Висновки. У статті обґрунтовано чотири основних етапи аудиту
оподаткування. За результатами податкової аудиторської перевірки
складають аудиторський звіт, який не заміняє аудиторський звіт щодо
перевірки бухгалтерської фінансової звітності. Він передається виключно
замовнику аудиту. Аудиторська фірма не зобов’язана надавати результати
податкового аудиту третім особам, крім випадків передбачених чинним
законодавством.
Подальшого дослідження потребують питання організації і
методики виконання аудиторських процедур для перевірки системи
оподаткування і податкової звітності підприємств
1. Методика аудиторской деятельности «Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги
по налоговым вопросам. Общение с налоговыми органами», одобрена Комиссией по
аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации 11 июля 2000 г.,
протокол № 1 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://bestpravo.ru/fed2000/
data04/tex16787.htm
2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг: видання 2010 року. Частина 1. / Пер. з англ.: Ольховікова О.Л., Селезньов
О.В., Зєніна О.О., Гик О.В., Біндер С.Г. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів,
Аудиторська палата України, 2010. – 842 с.
3. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755–VII (зі змінами та
доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/
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Дело и Сервис, 2009. – 192 с.
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ПОТОКИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
В статті проаналізовано ситуацію на ринку тарифів на послуги ЖКГ і стан
реформування галузі на даному етапі, проаналізовано діючі елементи фінансових потоків у
сферу ЖКГ, зроблено рекомендації щодо залучення додаткових фінансових коштів у галузь.
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FLOW OF FINANCIAL RESOURCES
IN THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
In article the situation in the market of tariffs for housing and communal services and a
condition of reforming of branch at the present stage is analysed, operating financial streams in
housing and communal services sphere are analysed, recommendations about attraction of
additional financial resources in branch are made.
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ПОТОКИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье проанализирована ситуация на рынке тарифов на услуги ЖКХ и состояние
реформирования отрасли на современном этапе, проанализированы действующие
финансовые потоки в сферу ЖКХ, сделаны рекомендации по привлечению
дополнительных финансовых ресурсов в отрасль.
Ключевые слова: реформирование, тарифы, финансовые потоки, инвестиции,
финансовое обеспечение

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Нині ситуацію,
що склалася в Україні у сфері неринкового сектора економіки (зокрема з
галузі ЖКГ), можна охарактеризувати як дуже складну. Головними
Петрушевський Ю.Л.
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причинами такого положення є постійне зростання вартості сировини і
енергоресурсів, низька конкурентоспроможність більшої частини послуг,
що надаються, значний знос основних засобів. Більшість підприємств
знаходяться в стані, близькому до банкрутства. Виникають значні
зобов’язання перед бюджетами різних рівнів. В результаті підприємства
не в змозі не лише проводити осмислену і ефективну інвестиційну
політику, але навіть фінансувати поточні заходи з підтримки технічного
стану інженерних мереж і споруд, що знаходяться на балансі. Стабілізація
і подальший розвиток галузі багато в чому визначаються об’ємом
фінансових ресурсів і раціональністю їх використання. Актуальною на
даний момент в Україні являється і завдання залучення позабюджетних
джерел і створення ринкового середовища у галузі ЖКГ.
Цілі статті. Метою статті є аналіз використання фінансових
ресурсів у сфері ЖКГ, розкриття інформації про ситуацію на ринку
тарифів на житлово-комунальні послуги і стан реформування галузі на
сучасному етапі, розробка пропозицій щодо залучення додаткових
фінансових ресурсів у галузь.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Аналізом потоків у фінансовому середовищі сфери ЖКГ
займалися такі українські вчені, як Бражнікова Л. [2], Абрамович И.,
Нєсторова Г., Пучко Н. [1], Тарадайко Д. [8], а також російські вчені
Каменева Е. [4], Плеханов А. [5]. Викладені ними теоретичні положення і
отримані наукові результати є базою для подальшої систематизації і
узагальнення наукових знань у сфері фінансового забезпечення
реформування і розвитку ЖКГ України, що і обумовило актуальність
даного дослідження.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У житловому
господарстві, де досі бюджетні асигнування є основним джерелом
фінансування, гостро стоїть питання вдосконалення процесу управління
фінансовими потоками, і переходу галузі в режим беззбиткового
функціонування. Це є однією з причин переосмислення практики
управління, і керівництво держави та міністерств все більше починає
схилятися до думки про необхідність переходу від адміністративнокомандних методів управління до ринкових, направляючи свої зусилля на
використання знань, накопичених сучасною наукою управління. Головну
мету реформування галузі у такому разі, можна визначити як підвищення
рівня життя населення, усе більш повне задоволення його потреб в
продукції і послугах житлово-комунального комплексу.
Простір ЖКГ необхідно розглядати, з одного боку, як структурносистемну основу держави і усієї системи влади – це фундамент, в якому
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закладаються принципи функціонування соціальної сфери, сфери
культури, сфери освіти і виховання, усього гуманітарного простору
національної держави. А з іншого боку, ЖКГ і є тим простором, в якому
держава реалізує свою місію забезпечення безпечних умов життєдіяльності своїх громадян, що являються, у свою чергу, єдиним джерелом
влади і носіями суверенітету цієї держави.
Послуги ЖКГ є одним з елементів життєвих ресурсів для населення.
Головним завданням в економіці ЖКГ є поліпшення економічної роботи в
цій галузі з метою підвищення ефективності використання засобів, що
виділяються на її розвиток й утримання, а також зниження темпів
зростання експлуатаційних витрат. Найважливішим напрямом пошуку
шляхів ефективнішого використання витрат на житлово-комунальне
господарство і зниження темпів зростання витрат є концентрація
підприємств цієї галузі у відомстві місцевих органів влади. Це у свою
чергу дозволить ширше вести роботи по спеціалізації підприємств і
інтенсифікації виробництва, зниженню собівартості послуг, що надаються
ними.
Якщо підвищувати тарифи на ці послуги, то зростуть витрати
споживачів цих послуг, тобто населення. Це збільшення повинне
відшкодовуватися або за рахунок підвищення заробітної плати, або за
рахунок асигнувань з централізованого фонду фінансових ресурсів бюджету у вигляді дотацій підприємствам і організаціям, що надають
послуги населенню. Виділення дотацій ЖКГ слід розглядати як один із
способів відшкодування підприємствам їх витрат живої і матеріалізованої
праці, а працівникам – витрат на відтворення робочої сили. В той же час
слід визнати, що дотаційність виробництва і реалізації ряду видів
продукції, товарів і послуг негативно відбивається на розвитку
комерційного розрахунку, не сприяє посиленню інтенсивних методів
господарювання, підвищенню
зацікавленості в економнішому
використанні матеріальних і фінансових ресурсів. В умовах ринкових
стосунків проблема дотацій стає ще актуальнішою.
Джерелами фінансування витрат на утримання і розвиток ЖКГ є:
- бюджетні кошти;
- кошти, що отримуються підприємствами за реалізацію своїх
послуг і продукції юридичним і фізичним особам;
- кошти підприємств на утримання житлово-комунальних об’єктів,
що належать їм.
Роль бюджетних коштів у фінансуванні окремих підгалузей ЖКГ
неоднакова. Повністю за рахунок бюджетних асигнувань фінансуються
дорожнє господарство, озеленення, освітлення і прибирання територій
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населених місць. Водопровідно-каналізаційне господарство отримує лише
кошти бюджету на капітальні вкладення. Міський пасажирський
транспорт, житлове господарство і теплоенергетика для опалення
житлових будинків вимагають виділення бюджетних дотацій.
Аналіз, діяльності підприємств ЖКГ показує, що у зв’язку з дією
ряду чинників (підвищення вартості сировини, палива, матеріалів,
основних засобів, заробітної плати та ін.) собівартість їх послуг постійно
зростала. Темпи зростання їх витрат випереджали темпи зростання
продуктивності праці.
Наприклад, за даними Державного комітету статистики, у 2011 р.
роздрібні тарифи на електроенергію в Україні виросли для споживачів
першого класу на 16,7% – з 57,47 коп. за кВт/год. у січні до 67,1 коп. за
кВт/год. у грудні, для споживачів другого класу – на 21,6% – з 72,03 коп.
за кВт/год. у січні до 87,62 копійок за кВт/год. у грудні.
У січні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги
збільшилися на 7,6%, або на 897,5 млн грн до 12 млрд 695,3 млн грн [7].
В Україні платоспроможний попит на послуги ЖКГ визначає не
рівень їх споживання, а рівень збору платежів. Саме зниження платіжної
дисципліни при підвищенні цін (за інших рівних умов) свідчить про
наявність негативній ціновій еластичності. Ключовим чинником
дисципліни платежів є не просто тарифи, а співвідношення «тарифдоход». Економетричний аналіз показав, що коефіцієнти еластичності
рівня збору платежів за показником «тариф-доход» негативні. Твердження
про нееластичність плати за послуги ЖКГ від тарифів необґрунтовані [2].
Узагальнення залежності рівня збору платежів від долі витрат на
комунальні послуги показано в табл. 1.
Таблиця 1
Зв’язок порогових значень можливості сплачувати послуги
ЖКГ з найважливішими показниками стану ЖКГ [3]
Індикатор
1
Частка витрат на послуги ЖКГ при
середньому доході
Частка витрат на послуги ЖКГ при
середньому доході 80% населення
(без врахування 20% найбільш
забезпеченого населення)
Частка населення, яка має право на
субсидії

Частка витрат на послуги ЖКГ
при середньому доході в родині
Перший поріг Другий поріг Поза порігом
2
3
4
6–7%

15%

22%

9%

22%

32%

20–34%

49–64%

71–90%
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Продовж. табл. 1
1
Частка населення, яка отримує
субсидії
Якість комунальних послуг
Платіжна дисципліна
Вірогідність збереження
перехресного субсидіювання
Привабливість ЖКГ для приватного
бізнесу
Вірогідність підвищення доходів
населення

2

3

4

10–20%

20–30%

30–60%

задовільна

дуже низька

95%

65–75%

немає
можливості
надійно
поставляти
послуги
40–64%

низька

висока

дуже висока

висока

низька

дуже низька

висока

низька

дуже низька

До першого порогу готовності і здатності населення платити за
послуги еластичність платіжної дисципліни за ціною негативна, але
помірна за величиною. Після цього порогу вона досягає значення «-1»,
тобто зростання відношення «тариф-доход» на 1% призводить до
зниження збору також на 1%. Отже, постачальник послуг досягає рівня
максимуму платіжної здатності населення, а подальше зростання тарифів
веде тільки до накопичення боргів, стягнути які майже неможливо.
Точніше, додаткові витрати на їх стягнення стають настільки високими,
що істотно перевищують додатковий збір платежів. До речі, аналогічне
явище спостерігалося і з податком на прибуток.
Середня готовність і здатність населення платити за послуги складає
5–7% усіх доходів населення. Саме у цьому діапазоні крива залежності
перетинає рівень платіжної дисципліни в 95%. Рівень в 100% практично
недосяжний ні в одній країні. На рівні не більше 6% доходу платять за
послуги і забезпечені верстви населення – навіть при повному покритті
ними витрат на житлово-комунальні послуги. Це – жорстка і стійка
пропорція в структурі споживчих витрат не лише в Україні. Тільки з
такою долею вдається за умови застосування «жорстких заходів» до
боржників утримати платіжну дисципліну на рівні 95%. Якщо бажаний
рівень дисципліни платежів нижчий (скажімо, 90%), то порогом буде
значення 8% витрат на послуги від доходів населення.
Підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги можна до
рівня, при якому платежі за послуги не перевищать 6% середнього доходу
населення або 15% бюджету прожиткового мінімуму [6].
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В даний момент наша держава і сфера ЖКГ рухаються у напрямі
реформування галузі. Планується, що реформування галузі поведеться
повністю по усій Україні до 2015 р. Основним із завдань реформування
ЖКГ є скорочення витрат на утримання житлово-експлуатаційних контор
та підвищення якості послуг, які повинна надавати галузь ЖКГ
населенню. Це планується досягнути шляхом формування класу власників
житла, здатних приймати рішення щодо експлуатації і змісту загального
майна. Якість послуг збираються підняти за допомогою залучення
приватного бізнесу в сферу ЖКГ. Мета реформи – перетворити
«депресивну» галузь на прибуткову і здатну запропонувати споживачеві
широкий спектр якісних послуг.
Теоретично цей крок повинен виробити почуття відповідальності за
надані послуги і привести до підвищення якості обслуговування. Проте
прихід приватних компаній на ринок не означає, що усі вони будуть
зразками надійності і професіоналізму. Згідно з досвідом деяких держав,
які впровадили у себе ринковий механізм у галузі ЖКГ, дуже часто
спостерігається нераціональна витрата коштів галузі, безвідповідальне
відношення до проблем конкретних жителів будинків, невчасна допомога
згідно звертань жителів.
Згідно досвіду реформи, впровадженої в декількох районах окремих
міст України (зокрема в Дніпропетровську та Івано-Франківську), було
впроваджено єдиний розрахунковий центр, де буде прийматися сплата за
всі комунальні послуги, за прибирання в будинках та прибудинкових
територіях, ремонт, налагодження або інші послуги. Тепер за це відповідає
приватне підприємство. Але поряд з тим, скоротили робочі місця, і
раціоналізувавши таким чином фінансові витрати галузі, у місті
збільшився рівень безробіття, що є, можливо більш негативним соціальноекономічним явищем, ніж позитивний ефект від скорочення витрат коштів
на заробітну плату звільненим робітникам.
Ще одним з напрямків реформи, що повинен позитивно вплинути на
якість послуг та оновлення основних засобів комунального господарства,
є такий вид фінансового потоку, як залучення інвестицій у галузь.
Проте потрібно розуміти, що власників приватних інвестицій
сьогодні цікавлять більш рентабельні і менш проблемні галузі. До
останнього часу цей ринок був закритим для входу приватних інвесторів,
проте вже з’являються правила роботи, прозорості, адекватного
державного регулювання.
Тому треба розуміти, що приватний капітал буде націлений
передусім на постачальників комунальних послуг, як правило,
монополістів. Проблеми споживача їх цікавитимуть в останню чергу.
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Якщо завчасно не надати населенню механізми, відповідно до яких
регулюватимуться взаємовідносини з постачальниками ЖК послуг, то уся
реформа галузі зведеться до того, що просто станеться зміна власників
тепломереж і водоканалів, тоді як принципи роботи залишаться
колишніми. Комунальні підприємства багато разів переходитимуть з рук в
руки, а в капіталізації бізнесу і залученні довгострокових інвестицій ніхто
зацікавлений не буде. І цей процес може розтягнутися на десятиріччя [9].
Єдиною дійсно зацікавленою стороною в питаннях необхідності
змін і реформ ЖКГ є споживач, який хоче розуміти, за що він платить і
отримувати послуги належної якості з адекватною вартістю. Тому
завданням першорядної ваги є врегулювання взаємовідношення саме в
житловому секторі, який є основним споживачем комунальних послуг і
останньою ключовою ланкою в ланцюжку споживання енергоресурсів [8].
При реформуванні сфери ЖКГ на ринкових принципах саме
держава має бути ключовим гравцем на ринку ЖКГ, щоб гарантувати
громадянам забезпечення їх конституційних прав і свобод у сфері, яка і
призначена забезпечити громадянам формування безпечного простору їх
життєдіяльності.
В якості напрямів залучення інвестицій в розвиток діяльності
підприємств ЖКГ можуть виступати різні джерела (рис. 1).
Залучення
ресурсів
міжнародних
фінансових
Розвиток
концесійних
схем
залучення
інвестицій

Залучення
ресурсів
банку

Напрямки
залучення
позикових
коштів

Залучення
ресурсів
фізичних
осіб
Залучення
ресурсів
венчурних
фондів

Муніціпальні
облігаційні
позики

Рис. 1. Напрями залучення інвестицій в розвиток діяльності
підприємств ЖКГ
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Залучення коштів банків і інших юридичних осіб представлене в
Україні в основному іноземними інвесторами. Це свідчить про відсутність
у вітчизняних банків економічних стимулів кредитування інвестицій в
ЖКГ, наявність підвищеного ризику під час надання таких кредитів.
Проте сьогодні, в умовах низького кредитного рейтингу України
отримання таких кредитів може розглядатися тільки в якості додаткових, а
не основних джерел фінансування інноваційних ініціатив підприємств
ЖКГ. Сучасний інвестиційний клімат в українському ЖКГ не забезпечує
масового припливу іноземних інвестицій. Одиничні вливання окремих
приватних інвесторів в ті або інші господарства в окремих регіонах
держави не можуть вирішити багаторічні проблеми розвитку галузі, що
вимагають багатомільйонних інвестицій. Крім того, задоволення попиту
на технологію в житлово-комунальному секторі економіки України
переважно за рахунок імпорту не лише обтяжливо, але і прирікає країну
на pоль науково-технічного аутсайдера.
Поширений досвід випуску муніципальних житлових облігацій, що
дозволяють населенню, шляхом поступового придбання пакету облігацій,
здійснювати купівлю квартири і покращувати свої житлові умови. Дуже
перспективним напрямом видається використання муніципальних
облігаційних позик за комунальними послугагами. Доходність таких
позик може бути забезпечена за рахунок ефективності інноваційного
проекту. Відсотки по облігаціях можуть бути передбачені у вигляді
компенсації вартості комунальних платежів [2].
Одним з найбільш перспективних напрямів розвитку комунальних
підприємств вважається інститут довірчого управління. Багато зарубіжних
країн давно успішно залучають інвестиції, використовуючи договірні
стосунки – концесійні угоди між державою і приватним інвестором.
Згідно дослідженням Плеханова О.С., щорічно на основі концесійних
механізмів у світову економіку інвестується більше 80 млрд дол. На думку
аналітиків, приведення в дію механізму залучення сторонніх (приватних)
інвесторів, вітчизняного і зарубіжного капіталу на основі довірчого
управління муніципальною власністю здатне привести до підвищення
якості і надійності обслуговування споживачів комунальних послуг [2].
Отже, проаналізувавши різні фінансові потоки, можна поєднати їх в
загальну схему (рис. 2).
Концесія припускає, що приватний інвестор вкладає в об’єкт кошти
і потім отримує прибуток, але після закінчення певного терміна об’єкт
повертається у власність держави.
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Рис. 2. Загальна схема фінансового потоку в сфері ЖКГ
Світовий досвід показує, що одним з найбільш ефективних способів
фінансової підтримки інноваційної діяльності є створення ринку
венчурного фінансування. Сучасна економічна наука розглядає венчурне
фінансування, як виділення засобів на реалізацію науково-технічних
проектів в приватному бізнесі без яких-небудь гарантій на успіх [5].
Зіставлення ознак венчурного фінансування і фінансування
інноваційної діяльності підприємств ЖКГ дозволяє зробити висновок, що
інвестування інноваційних проектів ЖКГ України має усі ознаки
ризикового фінансування.
Висновки. Таким чином, уся вищенаведена інформація свідчить
про необхідність серйозного підходу до питань ефективного використання
фінансових ресурсів, що направляються на утримання об’єктів ЖКГ та
оплату праці робітникам цієї сфери. Головним завданням при цьому має
бути дослідження шляхів зниження темпів зростаючих витрат, також
потрібні залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації
комунального господарства. Тільки таким чином може бути досягнута
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основна мета здійснюваної житлово-комунальної реформи - поліпшення
якості послуг для населення і інших споживачів.
Основне навантаження по утриманню і обслуговуванню житлового і
нежитлового фондів лежить на підприємствах житлового господарства.
Від ефективності їх роботи і залежить, в принципі, і ефективність усієї
сфери ЖКГ.
Згідно до планів щодо реформування галузі, метою є розвиток у
комунальному господарстві конкурентних стосунків. Але потрібно
враховувати, що приватні інвестори та підприємці, які будуть займатися
наданням послуг ЖКГ, можуть не відповідально підходити до своїх
обов’язків. Тому потрібне право на втручання і контроль з боку держави,
особливо на початковому впровадженні реформи у життя.
1. Абрамович И. Нетрадиционный способ привлечения инвестиций в коммунальное
хозяйство / И.Абрамович, Г.Несторова, Н.Пучко // Экономика Украины. – 1998. – № 10. –
С. 90.
2. Бражникова Л.Н. Стратегическое управление финансовой деятельностью предприятий
ЖКХ: монография / Л.Н.Бражникова; НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. –
Донецк: Юго-Восток, 2010. – 499 с.
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22 грудня 2011 р.
№4282-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/4282-17
4. Каменева Е. А. Финансы жилищно-коммунального хозяйства / Е.А.Каменева,
С.В.Барулин. – М.: Ось-89, 2003. – 270 с.
5. Плеханов А.С. Опыт стран ЦВЕ по управлению коммунальным хозяйством /
А.С.Плеханов // Вопросы экономики. – 2009. – № 7. – С. 17.
6. Люта Г. Десять дискуссионных аргументов реформирования ЖКХ / Г.Люта // Зеркало
недели. – 2007. – №3. – С. 4 – 5.
7. Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у січні 2012 р. К.: Державна служба
статистики України. – 2012. – № 05/5 – 69/77. – С. 9 – 12.
8. Тарадайко Д. О. Сутність і особливості формування ринку венчурного капіталу в
сучасних умовах інформаційного розвитку // Вісник Донецького університету економіки
та права. – Донецьк: ДонУЕП, 2005. – №2. – С. 49–51.
9. Хиврич Ю. Е. Реформа ЖКХ от А до Я / Ю.Е.Хиврич, О.И.Адамов. – К.: ЦСТРИ, 2010. –
95 с.

68

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

УДК 65.398
Півнюк О.П.
Луцький кооперативний коледж
Львівської комерційної академії
ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ МЕТОДУ «СТАНДАРТ-КОСТ»
НАД НОРМАТИВНИМ МЕТОДОМ ОБЛІКУ ЗАТРАТ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
Досліджено та систематизовано метод стандарт-кост та нормативний метод затрат,
його переваги та проблеми на підприємствах споживчої кооперації
Ключові слова: стандарт-кост, нормативний метод затрат, підприємства споживчої
кооперації, облікова теорія, методи обліку виробничих витрат.

Pivniuk O.
ADVANTAGES AND PROBLEMS OF METHOD
«STANDARD COAST» OVER STATUTORY ACCOUNTING
METHOD COSTS ENTERPRISES
CONSUMER COOPERATION UKRAINE
Studied and systematized method of standard-cost and standard cost method of its
advantages and problems in the business of consumer cooperatives.
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Пивнюк О.П.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ МЕТОДА «СТАНДАРТ-КОСТ»
НАД НОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ УЧЕТА ЗАТРАТ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ УКРАИНЫ
Исследованы и систематизированы метод стандарт-кост и нормативный метод
затрат его преимущества и проблемы на предприятиях потребительской кооперации.
Ключевые слова: стандарт-кост, нормативный метод затрат, предприятия
потребительской кооперации, учетная теория, методы учета производственных затрат.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Облік витрат на
підприємствах споживчої кооперації є джерелом інформації, необхідної
для управління виробництвом і формування цінової політики, служить
Півнюк О.П.
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базою для оцінки обсягу необхідних матеріально-виробничих запасів,
основою для розробки та реалізації заходів, щодо своєчасного виявлення
непродуктивних витрат.
Україна інтегрується в світову економіку, для якої характерні
процеси глобалізації ринків, що підсилюється конкуренцією, підвищення
рівня механізації і автоматизації виробництва.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Ідея обліку витрат за нормами привела до розробки двох
методів: у вітчизняної облікової теорії і практиці – «нормативного методу
обліку витрат і калькулювання собівартості», а в зарубіжній – системи
«стандарт-кост».
Проблеми нормативного методу обліку та «стандарт-кост»
досліджували вчені-кооператори ще дореволюційної Росії – С.А.Андрєєв,
І.І.Василевський, А.М.Галаган, А.Ф.Ломовиський, Н.С.Лунський та ін.
Вагомий внесок у вирішення цих проблем у подальші часи зробили
вітчизняні вчені-економісти А.В.Алексєєва, М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець,
Ю.А.Верига, С.Ф.Голов, Б.В.Гринів, Н.М.Грабова, С.М.Деньга,
Л.В.Нападовська, В.О.Озеран, М.С.Пушкар, В.С.Рудницький, В.В.Сопко,
Б.Ф.Усач, Н.В.Чебанова, М.Г.Чумаченко, а також зарубіжні науковці
Р.Я.Вейцман, Д.П.Гафанович, К.Друрі, С.М.Капелюш, М.М.Ряузов,
Дж.Сигел, Я.В.Соколов, Дж.Фостер, Ч.М.Хорнгрен, Дж.Шим, А.Яругова
[1; 2; 3].
Сучасні
наукові
досягнення
не
отримали
належного
розповсюдження. Застосовувана нині форма нормативного обліку є
спрощеною, багато в чому формальною, що втратила контрольноаналітичні функції.
Зазначені
проблеми
вимагають
глибокого
теоретичного
обґрунтування і подальшого практичного дослідження. У зв’язку з цим
тема статті є досить актуальною.
Цілі статті. Мета і завдання дослідження полягає у систематизації
переваг та проблем методу «―стандарт-кост» над нормативним методом
обліку затрат на підприємствах споживчої кооперації.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Якісна оцінка
господарських явищ виходить на перший план, тому кількісно-вартісний
облік стає недостатнім. Однак бухгалтерський апарат продовжує
займатися фіксацією витрат виробничих ресурсів, не оцінюючи
доцільність та ефективність цих витрат. В постановах Уряду вказано на
недоліки в організації бухгалтерського обліку: слабкий економічний
аналіз, відсутність зв’язку між аналізом та інформацією бухгалтерського
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обліку. З’являється критика планування досягнутого, непродуманої
інвестиційної політики, обмеження прав і самостійності керівників.
Дискусія ця була безплідною, причини кризи бухгалтерської науки
лежали не в галузі методології.
Та ж проблема на Заході давно привела до переходу від
традиційного оперативного обліку до управлінського, аналітичного.
В основу системи нормативного обліку виробничих витрат
покладені наступні найважливіші принципи:
- розробка нормативних калькуляцій на початок звітного періоду;
- систематичний та своєчасний облік змін норм і оперативне
визначення впливу цих змін на собівартість продукції;
-передчасний контроль витрат на основі первинних документів і
фіксація відхилень від норм в момент їх виникнення з одночасним
виявленням причин та винних;
- щоденна інформація про відхилення від норм.
Нормативний облік передбачає, що поточне виявлення відхилень від
норм та змін норм органічно включається в систему бухгалтерського
обліку і в основу розрахунку звітної собівартості продукції.
Таким чином, система нормативного обліку створює умови для
організації управління виробництвом за відхиленнями від норм у
оперативному режимі. Саме в цьому полягає головна мета нормативного
обліку.
Основні відмінності двох систем представлені нами в табл. 1.
Таблиця 1
Порівняння методу «стандарт-кост» та нормативного методу обліку
Область порівняння
1
Цілеспрямованість
системи
Функції управління, які
реалізуються системою

«Стандарт-кост»
Нормативний метод
2
3
Система орієнтована на
Система зосередже-на на
процес реалізації
виробництві
Планування, аналіз,
Облік, контроль
контроль
Технологічні норма-тиви,
кошториси затрат на
Дослідницько-статистичні
Види та кількість
управління, витрати на норми, затрати за нормами
застосованих норм
продаж, на опанування
споживання
нових видів продукції
Можливість обліку змін Зміни норм відбуваються у
Системний облік змін
норм
виняткових випадках
норм
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Продовж. табл. 1
1
Порядок переоцінки
залишків незавершеного
виробництва
Обов’язковість
документування
відхилень

2
Переоцінка залишків
незавершеного
виробництва не
відбувається

3
Залишки незавершеного
виробництва
переоцінюються за рівнем
поточних норм

Документування відхилень Обов’язкове пер-винне
не обов’язкове
документування відхилень

Широко використовується
для оцінки запасів
Можливість
ТМЦ.залишків
застосування для оцінки
незавершеного
ТМЦ
виробництва та готової
продукції

Для цих цілей не
використовується

Починається з калькулювання нормативної
собівартості но-сія затрат
Зв’язок з
та завершується
калькулюванням
складанням калькуляції
фактич-ної собівартості
одиниці продукції
Використання
Використовується
Факторний аналіз не
факторного аналізу
факторний аналіз
використовується
Відображення на
По кожній статті затрат та Лише по готовій продукції
рахунках за факторами за факторами (норми, ціни)
та матеріалах
Відносяться на винних осіб
Порядок списання
Списуються на виробничі
чи списуються на
відхилень
рахунки
фінансові результати
Один спеціалізований
Система спеціалізованих
рахунок на якому
Рахунки, які
рахунків для обліку затрат
виявляється сума
застосовуються в
за нормами та виявлення
відхилень фактичної
бухгалтерському обліку
відхилень від норм
собівартості від вартості за
обліковими цінами
Безпосередньо не
пов’язаний з
калькулюванням
фактичної собівартості
одиниці продукції

Сутністю облікового методу, іменованого на Заході «стандарткост», є попереднє нормування і стандартизація виробничого процесу та
його окремих стадій – постачання, виробництво, збут продукції.
«Стандарт-кост» шляхом порівняння фактичних даних з нормативами і
аналізу відхилень дозволяє оперативно реагувати на збої у виробництві і
коректувати прийняті управлінські рішення.
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Зміст системи стандарт-кост полягає в тому, що обліковується лише
те, що повинно відбутись, а не те, що відбулося, враховується не реальне,
а належне, і обґрунтовано відображаються відхилення, які виникли. В
основі лежить чітке, тверде запровадження норм витрат матеріалів,
енергії, робочого часу, праці, зарплати та інших витрат, пов’язаних з
виготовленням будь-якої продукції або напівфабрикатів. До того ж
встановлені норми не можна недовиконати. Перевищення норми над
фактом означає, що вона була встановлена помилково. Взагалі нормативи,
як правило, є незмінними протягом всього строку виготовлення цієї
продукції. Тільки суттєві зміни (наприклад, освоєння нового виробу)
потребують перегляду нормативів, але це вже зовсім інший продукт.
Перевага системи стандарт-кост перед іншими методами обліку
витрат на виробництво полягає в наступному.
По-перше, на підставі встановлених стандартів можна заздалегідь
визначити суму очікуваних витрат на виробництво і реалізацію виробів,
обчислити собівартість одиниці виробу для визначення цін, а також
скласти звіт про доходи. При цій системі керівництво фірми
забезпечується інформацією про величину відхилень від нормативів і про
причини їх виникнення, яка використовується для оперативного
прийняття управлінських рішень.
По-друге, менш складна техніка ведення обліку виробничих витрат і
калькулювання собівартості продукції, оскільки картки стандартної
собівартості друкуються заздалегідь із зазначенням нормативної кількості
виробничих витрат. Картка нормативної собівартості виробу показує всі
повні витрати на його виготовлення, що виключає повторне обчислення
виробничих витрат по операціях аби замовленнях. Коли операції
автоматизовані, стандартні умови вводяться в програму ЕОМ, яка
управляє виробничим процесом, будь-яке відхилення від стандартів
виявляється моментально, поправки вносяться в процесі роботи.
По-третє, при правильній постановці системи потрібен менший
бухгалтерський штат, ніж при обліку минулих витрат, бо в межах цієї
системи облік ведеться за принципом виключення, тобто враховуються
лише відхилення від стандартів. Чим стабільніше працює підприємство і
чим більш стандартизовані виробничі процеси, тим менш трудомістким
стає облік і калькулювання.
Одна з основних переваг системи «стандарт-кост» полягає в тому,
що якщо внаслідок суттєвих змін у ціновій політиці (інфляція) загальна
сума витрат збільшиться, це не вплине на керівників цехів, оскільки вони
несуть відповідальність не у вартісному вимірі, а у натуральних
показниках. Перевитрати можна отримати, як уже зазначалося, тільки у
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випадку суттєвих змін цього виробу, тобто якщо змінюється сам виріб [3,
с. 56–78].
Таким чином, система «стандарт-кост» може вплинути на
підвищення доходності підприємства за наступними трьома напрямками:
- виявлення перевитрат (несприятливих відхилень), які знижують
прибуток підприємства;
- надання менеджерам точних даних про собівартість виробництва,
на підставі яких відділ збуту може планувати обсяги продажу і
встановлювати оптимальні ціни;
- мінімізація облікової роботи, яка пов’язана з калькулюванням.
Для вирішення всіх трьох задач система «стандарт-кост» є більш
придатною в порівнянні з системою обліку минулих витрат.
Слід зазначити, що треба не тільки опанувати методику і техніку
обліку за нормативними витратами, а й зрозуміти, в чому полягають
відмінності вітчизняного нормативного методу і методу «стандарт-кост»,
наскільки вони суттєві та, головне, визначитися, в якому напрямку треба
вдосконалювати нормативний метод в умовах ринкової економіки в
Україні.
Порівняння вітчизняного нормативного обліку витрат на
виробництво з американською системою «стандарт-кост» дозволяє
встановити дуже суттєві відзнаки. Наприклад, при застосуванні
нормативного методу обліку витрат за нормами та відхиленнями від них
входить в загальну систему бухгалтерського обліку витрат на виробництво
і калькулювання собівартості продукції. Виявлена величина витрат від
зміни норм, а також відхилень від норм за статтями витрат щомісячно
списується або на собівартість продукції, або на винних. Для цього облік
відхилень пропонувалось вести за калькуляційними статтями за
напрямками з визначенням:
- об’єктів калькуляції у розрізі статей;
- цехів у розрізі об’єктів калькуляції і статей;
- причин і винних;
- елементів витрат.
Норми витрат переглядаються в міру здійснення організаційнотехнічних заходів, тоді як при «стандарт-кост» це не передбачається. В
міру здійснення заходів переглядаються також нормативні калькуляції на
вироби, якщо у нормативне бюро надходять повідомлення про зміни норм
витрат. Для прийняття управлінських рішень відхилення за місцями їх
виникнення виявляються в оперативному порядку на підставі сигнальної
та іншої документації. На відміну від системи «стандарт-кост» відхилення
від норм за статтями витрат на окремих рахунках не обліковуються.
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Величина витрат за відхиленнями відображається у оборотних відомостях
витрат і випуску продукції з виробництва за окремими видами виробів, а
також у калькуляціях фактичної собівартості цих виробів.
Висновки. Проведений аналіз переваг та недоліків двох методів
обліку витрат та калькулювання собівартості продукції досить очевидно
розкриває обставини, чому в системі управління виробництвом на наших
підприємствах не зайняв належного місця аналог американської системи
«стандарт-кост» – нормативний метод. Цьому завадили певні причини.
По-перше, труднощі впровадження «стандарт-кост» були
обумовлені такою вимогою до бухгалтерського обліку, як достовірність.
Вважається, що на це вплинуло те, що наукові впровадження не так
жорстко вимагалися, як виконання інших обов’язкових нормативних
документів. Надзвичайно деталізований облік потрібен був лише для
одного – оперативного реагування на діючі у виробництві процеси та
пошуку винних у перевитратах, які б їх відшкодували. Слід зауважити, що
у західній практиці при виникненні відхилень різницю відносять на
фінансові результати, а не шукають винних, адже їх може і не бути.
По-друге, нормативний облік витрат як аналог «стандарт-кост» і
постачальник оперативної інформації про витрати для управлінців різних
рівнів не придбав для самих управлінців такого вагомого значення, як у
закордонному управлінському циклі, тобто виявився непотрібним. Якби
керівники підприємств хотіли працювати за жорсткими нормами, вони,
безумовно, вводили б цей облік.
Отже, ми підійшли до головної причини, чому нормативний метод
не зайняв у вітчизняному управлінні виробництвом того місця, яке йому
належить за правом у всіх розвинутих країнах. Причина полягає в тому,
що одні не змогли розібратися, хто буде виконувати цю роботу
(бухгалтери або спеціалісти управлінського кола – менеджери, техніки,
інженери), а іншим не потрібні були такі дані. Однак, не дивлячись на це,
теорія наведених методів залишається незмінною, вони є універсальними
і, за думкою багатьох дослідників можуть застосовуватися при кожному
методі обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості
продукції.
В підсумку слід зазначити наступне: нормативний метод тільки тоді
буде найбільш ефективним, коли він не фрагментарно, а повністю буде
відповідати закордонному взірцю «стандарт-кост», який є надзвичайно
прогресивним і актуальним у теперішній час. Це не тільки оперативне
планування витрат, яке необхідно керівникам. Це також їх облік на
бухгалтерських рахунках не за документами за фактичними витратами, а
за нормативними документами з одночасним відображенням відхилень
лише у фінансових результатах.
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Для широкого використання у вітчизняній практичній діяльності цій
методиці потрібно, з одного боку, щоб керівники захотіли отримувати
таку інформацію, а з іншого – зацікавити морально і матеріально
бухгалтерський апарат у виконанні такої роботи.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Необхідність
розширення системи бухгалтерського обліку як основного джерела
формування фінансової та управлінської звітності обумовлена потребою
сучасного інформаційного забезпечення прийняття ефективних
управлінських рішень. Залишається важливим розкриття концептуальних
підходів щодо визначення основоположних принципів ведення
бухгалтерського обліку і складання звітності, як фінансової, так і
управлінської.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. При написанні даної роботи автором використовувались
наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, аналіз яких
свідчить про недостатність розроблення концептуальних підходів щодо
визначення основоположних принципів ведення бухгалтерського обліку і
складання звітності, як фінансової, так і управлінської. Також в
економічній літературі приділяється значно менше уваги питанням
розкриття змісту принципів ведення управлінського обліку та формування
управлінської звітності, ніж іншим видам звітності.
Цілі статті: поглиблення економічної сутності облікових принципів
шляхом їх уточнення та доповнення новими як базовими положеннями
щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової й
управлінської звітності.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розвиток
структурних складових бухгалтерського обліку (фінансового та
управлінського обліку) на певних етапах стикається з необхідністю
перегляду первісно прийнятих концептуальних підходів щодо розкриття
сутності облікових принципів, з метою їх більш глибокого розуміння
(уточнення), або доповнення новими.
Питанню розкриття сутності облікових принципів присвячені, як
праці вітчизняних науковців: Ф.Ф. Бутинця [1, с. 52], М.П.Войнаренка [2,
с. 702], С.Ф.Голова [3, с. 46; 4, с. 54], О.М.Коробко [5, с. 257],
Л.В.Нападовська [6, с.18], О.В.Петраковської [7, с. 193], В.В.Сопко [8, с.
114], В.Г.Швець [9, с. 41], так і праці зарубіжних авторів: І.В.Алексєєва
[11, с. 27], В.П. Астахов [11, с. 15], Е.А. Бойко [12, с. 9], В.В.Ковальова,
Віт.В.Ковальова [13, 34–23], В.Ф.Палій [14, с. 618], Я.В.околова [15, с. 25],
О.В.Соловйової [16, с. 49–51], Е.С.Хендріксена і М.Ф.Ван Бреда [17, с.
100]. Але, існують певні розбіжності у трактуванні сутності даного
поняття.
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Дослідження визначень різних енциклопедій щодо змісту терміна
принцип (від латинського principium – початок, основа) [18; 19; 20],
дозволяє зробити висновок, що його можна трактувати як: основоположна
істина, закон, базове положення, ідея що лежить в основі інших істин,
законів, положень, ідей; керівне положення, основне правило, настанова
(припис, вимога) для будь-чого; переконаність в чому-небудь (перевірене
припущення), точка зору на що-небудь (судження); основна особливість
устрою (структури) чого-небудь, дії механізму, приладу тощо.
Згідно П(С)БО 1«Загальні вимоги до фінансової звітності»,
принципом бухгалтерського обліку – є «правило, яким слід керуватись
при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при
відображенні їх результатів у фінансовій звітності» [21, п. 3].
Подібне за суттю визначення принципу бухгалтерського обліку
наведено у роботах С.Ф.Голова [3, с. 46], М.П.Войнаренка [2, с. 702],
О.М.Коробко [5, с. 257] , О.В.Петраковської [7, с. 193]. Даний підхід
значно звужує розуміння принципів бухгалтерського обліку та зводить
обліковий процес до стадії оброблення облікової інформації – складання
звітних форм.
Я.В.Соколов освітлює сутність принципу, як «базове положення,
що визначає все наступне, яке випливає з його твердження» [15, с. 25].
Подібне визначення надає В.Г.Швець: «принцип – вихідне положення
будь-якої теорії, науки, що визначає всі наступні положення, які
випливають з його твердження» [9, с. 41]. Ф.Ф.Бутинець розглядає
принципи бухгалтерського обліку як базові положення облікової політики
підприємства, те на основі чого будується облікова політика [1, с. 52]. В.В.
Сопко підкреслює необхідність застосування загальноприйнятих у
міжнародній практиці базових принципів ведення бухгалтерського обліку,
які мають бути покладені в основу процесу уніфікації облікової системи та
її адаптації до міжнародних стандартів [8, с. 114].
Зарубіжні науковці В.В.Ковальов та Віт.В.Ковальов трактують
сутність принципів бухгалтерського обліку, як вимоги бухгалтерського
обліку, тобто як деякі загальноприйняті базові домовленості щодо правил
визнання, виміру і розкриття фактів господарського життя, які
відображаються в системі обліку [13, с. 34–35]. Вчені Е.С.Хендріксен і
М.Ф. Ван Бреда визначають принципи бухгалтерського обліку як «основні
положення, які істинно являються фундаментом обліку» [17, с. 100].
Концептуальна основа складання і подання фінансових звітів
КМСФЗ містить такі основоположні припущення: принцип нарахування і
безперервність [22, с.49]. У МСБО 1 «Подання фінансових звітів»
наведено такі судження загального характеру: правдиве подання і
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відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності, облікова
політика, безперервність, принцип нарахування у бухгалтерському обліку,
послідовність подання, суттєвість та об’єднання, згортання, порівняльна
інформація [23, п.п. 10–41].
У вітчизняній законодавчій базі (Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», П(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [24; 21]), основоположні
припущення та фундаментальні судження загального характеру,
визначено як принципи бухгалтерського обліку. Так згідно п. 18 даного
П(С)БО [21], фінансова звітність підприємства формується з дотриманням
таких принципів: автономності підприємства, безперервності діяльності,
періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та
відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності,
обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового
вимірника.
Деякі науковці до облікових принципів відносять і якісні
характеристики фінансової звітності. Так Концептуальна основа КМСФЗ
визначає чотири основні якісні характеристики облікової інформації:
зрозумілість, доречність, достовірність і можливість зіставлення [22, с. 50].
Характеристику доречності деталізує характеристика суттєвості
інформації, достовірність інформації посилюють характеристики
правдивості, превалювання сутності над формою, нейтральності,
обачності і повноти [22, с. 51–54]. Вітчизняні характеристики якості
звітної інформації визначені у П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» [21, п. 14–17] і практично збігаються з міжнародними
правилами, а саме: дохідливість, доречність, достовірність, порівнянність.
Чи можна вважати характеристики облікової інформації
принципами бухгалтерського обліку? На нашу думку характеристики
бухгалтерської звітності, як фінансової, так і управлінської – є вимогами
щодо якості представленої у звіті інформації, а тому – основними
положеннями щодо неї.
Так, наприклад, вчені О.М. Коробко [5, с. 258] та О.В. Петраковська
[7, с. 194] наполягають на віднесенні до якісних характеристик облікової
інформації принцип періодичності, з чим не можна погодитися, так як
дана характеристика розкриває не вимоги до якості інформації, а вимоги
до порядку її складання і представлення (частота подання).
У своїх працях В.В.Ковальов та Віт.В. Ковальов [13, с. 34–35]
наполягають на доповнення вітчизняних принципів вище зазначеними
принципами міжнародних стандартів, що розкривають вимоги до якості
звітної інформації: суттєвість як характеристику лише такої інформації,
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що може бути корисною для прийняття рішень. У цьому зв’язку
О.В.Соловйова [16, с. 49–51] освітлюючи вимоги до якості інформації,
класифікує таку вимогу як корисність – можливість використання для
прийняття рішень.
Вчені О.М.Коробко [5, с. 258] та В.П.Астахов [11, с. 15]
характеризують таку вимогу як раціональність (економічність) інформації,
згідно якої необхідно порівнювати важливість інформації з витратами на її
одержання. Також В.П.Астахов [11, с. 15] і В.В.Ковальов, Віт.В.Ковальов
[13, с. 34–35] виділяють ще одну якісну характеристику інформації як
вимогу своєчасності її представлення.
Крім того В.В.Ковальов та Віт.В.Ковальов [13, с. 34–35] виділяють
такі вимоги до формування звітності як об’єктивність та уніфікованість, де
до уніфікованості відноситься вимога необхідної уніфікації
(стандартизації) показників звітних форм, а до об’єктивності відноситься
вимога обов’язкової реєстрації в регістрах бухгалтерського обліку
господарських операцій.
Вирішенням наукової дискусії щодо віднесення деяких положень
формування звітності, як принципів або вимог, або характеристик якості –
є різнобічне тлумачення сутності «принцип» бухгалтерського обліку та
звітності.
Виходячи з вищенаведеного, принцип бухгалтерського обліку та
звітності, з нашої точки зору, можна розглядати як вихідні (базові)
положення; основні правила, вимоги; основоположні припущення,
професійні судження; особливості організації структури та дій.
Отже, принципи бухгалтерського обліку та звітності мають
розглядатися як система вихідних вимог і правил, виконання яких
забезпечує досягнення основних цілей інформаційного забезпечення
користувачів звітності. Принцип - це настанова (припис), як діяти для
досягнення поставлених цілей щодо інформаційного забезпечення потреб
управління та інших потреб користувачів звітності. Він включає знання
про закономірності і протиріччя облікового процесу, вимоги та правила їх
виконання та умови реалізації принципу.
Критична оцінка наведених визначень поняття «принцип
бухгалтерського обліку» дозволила уточнити його сутність. А саме:
обліковим принципом є основне вихідне положення (вимога, правило та
умова) бухгалтерського обліку, покладена в основу оцінки, визнання і
реєстрації господарських операцій в обліку та відображення їх результатів
у звітності.
Дане визначення принципу бухгалтерського обліку дозволяє
розглядати окремо принципи покладені в основу оцінки, визнання і
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реєстрації господарських операцій в обліку та принципи відображення
результатів цих господарських операцій у звітності. Тобто принципи
формування самої бухгалтерської звітності, що є елементом методу
бухгалтерського обліку як завершальна стадія відображення результатів
господарських операцій у звітних документах за певний проміжок часу.
Таким чином до принципів складання бухгалтерської звітності
необхідно віднести три групи принципів: концептуальні принципи щодо
визнання облікових об’єктів елементами звітності; принципи, що
визначають порядок формування (відбору, визнання та структурування)
показників звітності; принципи, що описують процес складання звітності.
Тобто, перша група принципів – це теоретична основа фінансової та
управлінської звітності. Друга група принципів – це базові положення
щодо змісту і структури звітності. Третя група принципів – це положення
щодо техніки складання управлінської звітності.
На сьогодні достатньою кількістю принципів відображений
фінансовий аспект бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які
знайшли своє місце у Законі України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» [24] і П(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» [21].
Ми вважаємо, що основні принципи формування управлінської
звітності мають базуватися на принципах даного Закону. Але, на нашу
думку, їх перелік необхідно розширити новими принципами та надати
іншого змісту (уточнити) не тільки принципи періодичності та єдиного
грошового вимірнику, а й принцип оцінки за історичною (фактичною
собівартістю) як таких, що повністю не розкривають основних
закономірностей і протиріч процесу управління.
Концепція управлінського обліку для забезпечення потреб
управління передбачає застосування фінансових (грошових) і не
фінансових (не грошових) показників, а тому існуючі принципи необхідно
доповнити принципом використання різних облікових вимірників:
грошових, натуральних, трудових.
Можливість подання унікальної інформації на вимогу керівників та
поточної інформації за певний період часу, вимагає уточнення принципу
періодичності як періоду представлення звітної інформації згідно
встановленим регламентам (фінансової звітності – за встановленими
чинним законодавством термінами, управлінської – за затвердженими
підприємством положеннями (стандартами) формування і надання
звітності).
Необхідність здійснення перспективної та поточної оцінки активів,
витрат, зобов’язань і доходів за ринковою, дисконтованою, справедливою,
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чистою чи іншою вартістю, що застосовані вітчизняними положеннями
(стандартами) обліку, вимагає застосування принципу оцінки «за
історичною (фактичною) собівартістю» не як пріоритетної оцінки, а з
огляду на принцип «обачності» як рекомендованої оцінки.
Також у традиційній теорії бухгалтерського обліку та звітності
принципи, що регулюють управлінський облік та звітність, спрямований
на розвиток його інтелектуальної, мотиваційної та інших сфер, по суті,
відсутні. А тому нами пропонуються відносно нові принципи
управлінського обліку та звітності – проблемність і мотивація.
Причина застосування принципу проблемності – поступовий
поворот моделі управління до послідовного вирішення завдання
підготовки не лише обліково-аналітичної інформації для прийняття
управлінського рішення, а сама підготовка варіантів управлінських рішень
за поставленою проблемою. Таким чином, керівнику необхідно так
організувати процес формування управлінської звітності, щоби відбулася
не проста підготовка необхідної інформації, а й формування варіантів
проекту управлінського рішення з поставленої проблеми. Саме
застосування даного принципу у побудові системи управлінського обліку і
звітності забезпечує високий рівень прийняття управлінських рішень.
Принцип проблемності тісно пов’язаний з принципом мотивації,
який орієнтує не тільки на необхідність складання звітності і як це
потрібно робити, але й на те, як добиватися належного результату, як
спонукати до активного складання звітності згідно пред’явлених вимог.
У своїх працях вітчизняні та російські вчені – фахівці з
управлінського обліку: Ф.Ф.Бутинець [1, с. 53], С.Ф.Голов [4, с. 54],
Л.В.Нападовська [6, с. 18], І.В.Алексєєва [10, с. 27], Е.А.Бойко [12, с. 9],
В.Ф.Палій [14, с. 618] та інші, відмічають, що принципи формування
управлінської звітності, що вироблені наукою і практичним досвідом,
характеризують саму суть даного елементу методу управлінського обліку,
до яких відносять, як формальні (загальні) принципи: доцільність,
об’єктивність, зрозумілість, порівнянність, оперативність, стислість,
адресність, раціональність (ефективність)), так і сутнісні (спеціальні)
принципи: гнучка але однорідна структура, оптимальна частота подання
(визначена періодичність), придатність для аналізу (аналітичність) та
придатність до оперативного контролю.
Також, практично усі науковці наполягають на віднесенні до
якісних характеристик облікової інформації, що міститься в управлінській
звітності вимогу конфіденційності, що передбачає настанову збереження
комерційної таємниці підприємства.
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Крім того, ураховуючи мету складання управлінської звітності –
задоволення потреб внутрішніх користувачів з урахуваннях їх конкретних
потреб у наданні повної правдивої та неупередженої інформації, принципи
бухгалтерського обліку мають бути доповнені принципами, що
характеризують вимоги до формування звітності та якості звітної
інформації, що були розглянуті вище: суттєвість (корисність),
своєчасність, нейтральність, повнота, уніфікованість.
На нашу думку, до принципів, що ураховують специфічність
управлінської звітності необхідно віднести наступні вимоги до її
показників: єдності реальних (облікових) і абстрактних (розрахункових)
показників звітності
їх кількісно-вартісної оцінки; принцип
багатоступеневої звітності за рівнями управління або ієрархічний
принцип. Дані принципи дозволять представляти управлінську
інформацію в обліково-аналітичному вимірі у відповідності до
організаційної структури підприємства, тим самим виключаючи її
дублювання, надмірну аналітичність і складність сприйняття керівниками
різних рівнів управління.
Висновки.
Концептуальні
підходи
щодо
визначення
основоположних принципів ведення бухгалтерського обліку і складання
звітності, як фінансової, так і управлінської, вимагають розглядати останні
як систему вихідних вимог і правил, виконання яких забезпечує
досягнення основних цілей інформаційного забезпечення користувачів
звітності, що потребує доповнення новими принципами: використання
різних облікових вимірників, проблемності і мотивації, єдності облікових і
розрахункових показників, багатоступеневої звітності за рівнями
управління.
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Стаття присвячена дослідженню особливостей житлово-комунального господарства
України як об’єкта планування.
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Popadiyk O.
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AND COMMUNAL SERVICES IN UKRAINE
OBJECT PLANNING
Article is devoted research of features of housing and communal services of Ukraine as
object of planning.
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Попадюк О.И.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ
КАК ОБЪЕКТА ПЛАНИРОВАНИЯ
Статья посвящена исследованию особенностей ЖКХ Украины как объекта
планирования.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, услуги, тарифы, убыточность,
государственное регулирование, планирование.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Вже досить
довгий час стан ЖКГ України характеризується як нестабільний,
незадовільний і, навіть, кризовий: відсутність централізованого
планування та фінансування, руйнування системи державного
субсидування, дотування та управління підприємствами ЖКГ при різкому
скороченні місцевих бюджетів та неможливості повною мірою
задовольняти фінансові потреби витратної системи ведення комунального
Попадюк О.І.
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господарства поступово привели житлово-комунальний комплекс до
зниження ефективності функціонування. Необхідність реформування
галузі вимагає поєднання ринкових механізмів та державного
регулювання. За результатами дослідження В.П. Маращука [8], у
сучасному світі неможливо існування будь-якої сфери суспільних
відносин окремо від планування, тому адекватні дії з перебудови галузі
повинні починатися з дослідження ЖКГ як об’єкта планування,
визначення специфіки управління галуззю.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми реформування ЖКГ знаходяться в колі питань
пильної уваги науковців, таких як Л.Беззубко В.Геєць, Г.Губерна,
В.Дорофієнко, В.Інякін, І.Панасенко і ін. Відзначаючи фундаментальність
та значимість праць названих авторів, слід зазначити, що питання
планування розвитку галузі залишаються фактично без належної уваги з
боку науковців, тому дослідження реформування ЖКГ в цьому аспекті є
актуальними.
Цілі статті. Метою статті є розкриття сутності ЖКГ як об’єкта
планування, визначення його специфічних рис.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вікіпедія визначає
житлово-комунальне господарство як комплекс підгалузей, які
забезпечують функціонування інженерної інфраструктури різних будівель
населених пунктів, що створює зручності і комфортність проживання та
перебування в них громадян шляхом надання їм широкого спектра
житлово-комунальних послуг [1].
Єфименко І.А. акцентує увагу на тому, що це самостійна сфера
економіки, основною метою функціонування якої є задоволення потреб
населення і підприємств в послугах, що забезпечують нормальні умови
життєдіяльності, зокрема, в області обслуговування житлового фонду, до
складу якого входять будинки і помешкання, що використовуються в
якості житла [3].
Торкатюк В.І. та Усенко Ю.Ю. у [16], узагальнюючи погляди
Шутенко Л.Н. та Юр’євої Т.П., надають найбільш розширену дефініцію
житлово-комунального господарства: це багатогалузева комплексна сфера
господарювання, до якої належать підприємства та організації, які
утримують житловий фонд в належному стані (виробники житлових
послуг) і підприємства, які спеціалізуються на наданні послуг тепло-,
енерго-, газо-, водопостачання і водовідведення (виробники комунальних
послуг), які діють в умовах різних факторів зовнішнього середовища, що в
складному взаємозв’язку формує житлово-комунальні структури міста, які
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необхідно оцінити і забезпечити економічну ефективність їх
функціонування.
З позиції теорії систем, ЖКГ України являє собою складну
ієрархічну систему, яка об’єднує ряд окремих підсистем (житлове
господарство, теплопостачання, водопостачання і водовідведення,
інфраструктура обслуговування житла, збір і переробка сміття тощо), що
функціонують як на макрорівні, так і на рівні окремих регіонів [11]. З
позиції внутрішньої структури та організації, житлово-комунальне
господарство являє собою сукупність підприємств та організацій, які
формують комплекс підгалузей, покликаних забезпечувати умови
нормальної життєдіяльності населення та функціонування міських
структур [14].
Характер та особливості житлово-комунальних послуг, які
відносяться до універсальних, тобто передбачають повсюдне поширення,
рівномірно високу стандартизовану якість і загальну доступність,
справедливу, розумну та доступну для населення ціну [12] визначають
специфіку ЖКГ, яка проявляється у наступному.
По-перше, житлово-комунальні послуги є залежними від
розташування джерел ресурсів, оскільки місця виробництва послуг та їх
споживання співпадають. Відповідно, місцезнаходження об’єктів
комунальної інфраструктури впливає на стан житлово-комунальної сфери
[10]. Крім того, як зазначає Губерна Г.К., ця особливість проявляється ще
й в наступному: «на відміну від інших товарів, цей товар не можна
вивезти в інші місто, район, країну. І споживач не може звернутися до
іншого постачальника. Тут закладена база протиріччя між ними. З боку
постачальника це проявляється в монополізмі, з боку споживача – в
необмежених економічними можливостями вимогах. Вирішити це
протиріччя може тільки орган, який об’єднує споживачів – влада міста»
[2]. Високий рівень локалізації виробництва та споживання житловокомунальних послуг зумовлює необхідність управління цією галуззю на
місцевому рівні з урахуванням конкретної специфіки населеного пункту:
чисельності населення, території міста, природно-кліматичних умов,
архітектурно-містобудівних особливостей, соціальної структури та ін.
[14].
По-друге, для комунальних послуг, як обов’язкового суспільного
блага, властива колективна організація споживання у формі загальних
систем обслуговування. Характерна для комунальних підприємств велика
кількість мережевих споруд та їх пряма прив’язка до споживачів послуг
обумовлює неефективність їх надання декількома підприємствами.
Ефективність ЖКГ досягається за рахунок економії від масштабу наданих
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послуг, яка пояснюється специфікою технологічних умов виробництва та
експлуатації, що робить економічно і соціально виправданим
функціонування монопольно функціонуючих суб’єктів господарювання у
сфері ресурсозабезпечення міста [13].
По-третє, призначенням та метою діяльності комунальних
підприємств є життєзабезпечення міста. Тобто, практично вони є
некомерційними, хоча і віднесені на регіональному та на державному
рівнях до виробничо-промислових. В Україні підприємства житловокомунального господарства, зокрема водопостачання та каналізації, є
прирівняними державою до комерційних, з чого витікають підходи до
регулювання їх діяльності. Держава не займається фінансуванням
підприємств ЖКГ, встановлює режим їх оподаткування такий самий, як
для всіх комерційних підприємств. При цьому існують певні обмеження
при встановленні тарифів на послуги. Заслуговує на увагу те, що на
відміну від комерційних підприємств, що мають право обирати
самостійно ринок збуту та конкретних контрагентів, підприємства ЖКГ
вимушені безперервно надавати свої послуги і на практиці не мають права
їх припинення навіть при відмові абонентів від оплати. В результаті таких
дій з боку держави підприємства комунального сектора заздалегідь є
дотаційними або збитковими [9].
По-четверте, визначальний вплив соціальних чинників обумовлює
ще одну особливість ЖКГ, а саме специфічність критеріїв оцінювання
ефективності його функціонування. Характерні для сфери виробництва
економічні критерії ефективності, такі як рентабельність, продуктивність,
фондовіддача досить часто виявляються недостатніми для підприємств
ЖКГ. На перше місце тут висуваються критерії якості обслуговування
населення, комфортність, естетика, екологічні чинники, яким надається
перевага [15].
По-п’яте, ЖКГ характеризується галузевою специфікою та
регіональною цілісністю, враховуючи обласний та міський рівень
функціонування.
Сучасний стан житлово-комунального господарства України
залишає бажати кращого: підприємства ЖКГ працюють фактично за
рахунок тих ресурсних можливостей, які були нагромаджені до початку
90-х років минулого століття. Так, у 1985 р. в основний капітал житлового
будівництва було вкладено 18,5% загального обсягу капіталовкладень, в
науку, культуру, освіту, охорону здоров’я, комунальні підприємства та
інші об’єкти невиробничого призначення – всього 11,5%. Така ж
структура капітальних вкладень зберігалася і в 90–х рр., з тією лише
різницею, що в абсолютних значеннях капітальні вкладення в об’єкти
88

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

соціальної сфери у 2000 р. складали лише 37% від рівня 1985 р. Тому вже
на початку 90–х рр. житлово-комунальне господарство здебільшого було
технічно застарілим і фізично зношеним [5]. Складна ситуація у
фінансово-економічній та технічній сферах житлово-комунального
господарства характеризується зростанням дебіторсько-кредиторської
заборгованості, рівня зносу основних фондів, обсягів втрат тепла і води
тощо.
Причини такої ситуації з ЖКГ України бачаться у наступному. Поперше, в спадщині СРСР. Багато років у колишньому Радянському Союзі
низький рівень цін і тарифів на житлово-комунальні послуги формувався
відповідно до загальної ідеології розподільних відносин при соціалізмі.
Безкоштовне житло, мала плата за послуги вважалася одним із значних
соціальних досягнень, хоча і будівництво житла, і його утримання
здійснювалися насамперед за рахунок зменшення реальної заробітної
плати населення, завищення прямих і непрямих податків. Соціальна
природа цін і тарифів на послуги ЖКГ спиралася на складні механізми їх
фінансового регулювання, до методів якого відносилися бюджетні дотації,
які асигнувалися на покриття всіх збитків житлово-комунальних
підприємств, і цільові дотації на капітальний ремонт житлового фонду.
Для відомчого житлового фонду перевищення експлуатаційних витрат над
доходом, а так само витрати на капітальний ремонт покривалися за
рахунок чистого доходу підприємств за статтею «збитки житловокомунального господарства» і включалися до кошторису витрат
підприємства. Формою перерозподілу чистого доходу, створюваного в
інших галузях на користь галузей житлово-комунального господарства,
були пільги при фінансових відносинах з державою. Так, основна частина
фондів ЖКГ була звільнена від нарахування амортизації. Поєднання
фінансових методів з багаторівневою системою ціноутворення, з
диференціацією цін по категоріям споживачів дозволяло поєднувати
реалізацію соціальної природи ціни, що виражалася в низькому рівні цін
для населення з підвищенням рівня цін для інших споживачів,
забезпечуючи при цьому відшкодування витрат ЖКГ. Межі соціального
нормативу квартплати, встановленого в 1926 р. – не більше 13,2 коп. за 1 м
кв. на місяць і квартплата не більше 10% від рівня доходу сім’ї –
протрималися багато років, все більше і більше відриваючись від реальних
суспільних витрат, необхідних для поточного утримання житлового фонду
[8].
По-друге, відсутність дієвих реформ ЖКГ у незалежній Україні. Як
зазначають Хиврич Ю.Є. та Адамов О. І. у [17], вже 20 років незалежна
Україна живе за законами, які достались нам у спадок від СРСР, за
89

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

житловим кодексом редакції 1983 р., в якому закладені принципи,
сформовані ще в 20–х рр. минулого століття. У сучасному ЖКГ України
тісно переплелися проблеми старого командно-адміністративного
механізму та принципи державного капіталізму. Все це негативним чином
позначилося на стані галузі, оскільки за існуючої ролі держави воно
сприяло поширенню бюрократії і відсутності необхідності впровадження
перспективних господарських ініціатив у ЖКГ, з одного боку, і
розростання витрат, збільшення тарифів природних монополій, з іншого
[11]. Хиврич Ю. Є. та Адамов О. І., визначаючи місце держави у житловій
політиці, акцентують увагу на двох граничних позиціях, які мали місце в
Україні: «Крайність перша, комуністична: держава практично повністю
несе всі витрати з утримання житлового фонду і самостійно приймає всі
рішення (приклад: СРСР, Саудівська Аравія). Сьогодні у нашої держави
такої можливості немає, тому ми спостерігаємо другу крайність,
сьогоднішню, коли держава не хоче (і не має можливості) відповідати за
стан житлового фонду, тому всі питання і проблеми лягають на плечі
нового власника. Таким чином, ми вже довгий час перебуваємо в
підвішеному стані – всі проблеми благополучно делеговані населенню, а
управління все ще залишається у держави» [17].
В.Н.Інякін надає наступну критичну характеристику ЖКГ:
«Формально функції підприємств ЖКГ залишилися колишніми. Однак
держава зняла з себе відповідальність за економічну підтримку галузі,
поклавши на підприємства ЖКГ відповідальність за самозабезпечення в
умовах ринкових відносин. Не маючи відповідного досвіду, підприємства
виявилися нездатними працювати ефективно. До того ж, вони не
отримали права самостійно встановлювати ціни (тарифи), але отримали
свободу у витрачанні коштів, чим не забарилися скористатися. Невиразні
обмеження «економічно обґрунтовані витрати» практично ні до чого не
зобов’язують, оскільки відсутні критерії оцінки. В результаті витрати на
послуги ЖКГ безперервно ростуть високими темпами, відстаючи від
зростання тарифів, що означає хронічну збитковість. Взаємозв’язок
постачальників послуг і споживачів все більше і більше стає
односпрямованим: постачальники надають послуги в довільному обсязі,
але ставлять споживачам нормативні обсяги споживання. Споживач є
позбавленим можливості як оскаржити обсяг отриманих послуг та їх
якість, так і вибору постачальника. В цілому реально споживач ні
безпосередньо, ні опосередковано (через органи влади) не може впливати
на постачальника. В даному випадку соціальна система «постачальникспоживач» носить характер позаекономічного примусу, постачальник не
контролюється суспільством» [4]. Це призводить до загальної
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невдоволеності всіх учасників економічних відносин в галузі. Споживачі
послуг галузі – населення і підприємства не задоволені якістю,
безперервністю, дотриманням температурного й санітарного режимів і
т.д., що призводить до величезних сум неплатежів населення, боргів
бюджетних організацій і підприємств. Це тягне за собою значне
відставання доходів підприємств та організацій галузі від експлуатаційних
витрат, що позбавляє їх можливості розвивати виробництво, поповнювати
обігові кошти, оновлювати основні фонди. Внаслідок цього на
підприємствах галузі функціонує значна частина морально застарілого і
фізично зношеного обладнання (котли, насоси, тощо), заміна яких могла б
значною мірою сприяти зменшенню вартості житлово-комунальних
послуг та економії енергоресурсів [8].
Досвід країн з ринковими відносинами показує, що житлова
економіка і житлова політика існує там як частина ринкової системи.
Ринок житлово-комунальних послуг точно так само, як і всі ринки,
перебувають під впливом механізму попиту та пропозиції, на спроби
адміністративного впливу на цей ринок шляхом регулювання плати за
житлово-комунальні послуги відповідає зниженням кількості житла, що
здається в найми, а також його якості. Тому державі доводиться постійно
шукати компромісні підходи, які підтримували б активність ринку, його
ємність і в той же час дозволяли врахувати різні інтереси і можливості
різних соціальних груп населення. Ці методи включають індексування
житлово-комунальних платежів відповідно до зростання цін на споживчі
товари та послуги, обмежують можливість підвищення цін на житловокомунальні послуги, зафіксовані в договорі між власником і орендарем
житла, але в той же час допускають підвищення ціни на нове або
незайняте житло. При цьому враховується, те що спроби обмежити розмір
квартплати, продиктовані бажанням допомогти незаможним громадянам,
призводять до скорочення ринку житла, і наслідки цього в першу чергу
позначаються на найменш захищених групах населення [8].
Висновки. Складність ЖКГ як об’єкта планування обумовлена
такими
рисами,
як
багатогалузевий
характер;
локалізоване
обслуговування; тісний зв’язок з промисловістю; особлива соціальна
значущість; поєднання комерційних і некомерційних організацій;
наявність в галузі як природних монополій, так і галузей, в яких можлива і
необхідна конкуренція; поєднання великого і малого бізнесу;
розосередження центрів надання послуг відповідно до системи
розселення. Підгалузі ЖКГ відрізняються своїми функціями,
фондомісткістю і трудомісткістю виробництва послуг, рівнем
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монополізації, різною адаптивною здатністю до включення у розвиток
ринкових відносин.
Для подолання негативних тенденцій розвитку галузі необхідне
раціональне співвідношення ринку та державного регулювання. Державне
планування при цьому повинно стосуватися розробки й реалізації
механізмів встановлення довгострокових «правил гри», прогнозування
реакції ринку на ці правила. При вдалому державному плануванні й
регулюванні закони ринку й конкуренції мають сформувати рівноважний
стан, при якому якість, кількість та ціна продукції та послуг ЖКГ стануть
прийнятними для всіх учасників економічних відносин.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ
РЕГУЛЮВАННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА В УКРАЇНІ
У статті здійснено порівняльно-оціночний аналіз механізму регулювання
мінімальної заробітної плати в зарубіжних країнах, досліджено основні тенденції
регулювання мінімальної заробітної плати в Україні, виокремлено основні проблеми
регулювання мінімальної заробітної плати.
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The article by comparative analysis of evaluation mechanism for regulation of minimum
wages in foreign countries, basic tendencies regulation of minimum wages in Ukraine, determines
the basic problems of regulating the minimum wage.
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Попивняк Р.Б.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА
РЕГУЛИРОВАНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И В УКРАИНЕ
В статье сравнительно-оценочный анализ механизма регулирования минимальной
заработной платы в зарубежных странах, исследованы основные тенденции регулирования
минимальной заработной платы в Украине, выделены основные проблемы регулирования
минимальной заработной платы.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, государственное регулирование,
минимальная заработная плата.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В економічній
системі, що ґрунтується на різноманітних формах власності й
господарювання, організація заробітної плати здійснюється поєднанням
державного регулювання, договірного регулювання через укладання
генеральної, галузевих, регіональних угод і колективних договорів на рівні
підприємств, трудових договорів із найманими працівниками, механізму
визначення індивідуальної заробітної плати безпосередньо на
підприємстві.
Актуальними залишаються питання державного регулювання
заробітної плати як невід’ємної складової організації заробітної плати в
країнах з розвинутою ринковою економікою.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблематика регулювання оплати праці та напрямів його
вдосконалення є предметом науково-практичних досліджень Д.П.Богині,
О.А.Грішнової, А.М.Колота, А.В.Кроленка, С.В.Кривенко, О.І.Матвійчук,
В.М.Новикова, Л.Г.Ткаченко. Питанням регулювання оплати праці в
Україні присвячені праці К.Г.Губіна, Н.Д.Лук’янченко, Л.В.Синяєвої,
Я.В.Сімутіної, Н.С.Шалімової та багатьох інших дослідників. Однак
остаточно невирішеними залишаються проблеми дослідження
зарубіжного досвіду у сфері регулювання заробітної плати та його
використання в Україні.
Цілі статті.. З огляду на це, основною метою написання статті є
здійснення порівняльного аналізу механізму регулювання мінімальної
заробітної плати у зарубіжних країнах та виявлення основних чинників
його диференціації з метою їх врахування при формуванні ефективної
системи регулювання мінімальної заробітної плати в Україні.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В більшості питань
регулювання оплати праці законодавчі та нормативні акти в Україні
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сьогодні вже гармонізують із відповідними актами європейських країн,
але їх необхідно не лише реформувати, але й виконувати.
Про це свідчать дані порівняльного аналізу щодо розгляду питань
встановлення та перегляду мінімальної заробітної плати, застосування
тарифної системи оплати праці, участі держави в регулюванні питань
оплати праці, її індексації, захисту прав працівників на своєчасне
отримання заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат, а
також порядку ведення переговорів та укладання угод і колективних
договорів стосовно вирішення в них питань організації та регулювання
оплати праці.
В Україні відповідно до статті 9 Закону України «Про оплату праці»
[1, ст. 9], «Розмір мінімальної заробітної плати визначається з
урахуванням: вартості величини мінімального споживчого бюджету з
поступовим зближенням цих показників в міру стабілізації та розвитку
економіки країни; загального рівня середньої заробітної плати;
продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов». При
цьому «мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому
за вартісну величину межі малозабезпеченості на працездатну особу».
Однак на сьогодні у визначенні розміру мінімальної заробітної плати є два
основних орієнтири. Це – розмір мінімального споживчого бюджету та
фінансові можливості економіки щодо підвищення її розміру.
Порядок встановлення та перегляду мінімальної заробітної плати
визначено статтею 10 Закону України «Про оплату праці»[1, ст. 10], в якій
визначено, що «мінімальна заробітна плата встановлюється Верховною
Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, як правило, один
раз на рік при затвердженні Державного бюджету України з урахуванням
пропозицій, вироблених шляхом переговорів представників професійних
спілок, власників або уповноважених ними органів, які об’єдналися для
ведення колективних переговорів і укладання генеральної угоди».
Розмір мінімальної заробітної плати переглядається залежно від
зростання індексу цін на споживчі товари і тарифів на послуги за угодою
сторін колективних переговорів.
Виділяюють 5 типів країн щодо встановлення мінімальної
заробітної плати серед Європейських країн та країн СНД:
до першого типу можна віднести Францію, Румунію, Чехію,
Словенію, Люксембург, Нідерланди, Португалію, Російську Федерацію,
Білорусь, Казахстан. В цих країнах мінімальна заробітна плата
встановлюється законодавчим порядком на національному рівні. При
цьому використовуються два варіанти: уряд встановлює її самостійно
(Франція, Російська Федерація, Білорусь, Казахстан), або після
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консультацій з профспілками та об’єднаннями роботодавців (Люксембург,
Нідерланди, Португалія тощо);
до другого типу належать Бельгія, Данія, Греція, Болгарія, в яких
мінімальна заробітна плата встановлюється у рамках національних
колективних переговорів;
до третього типу належать Німеччина, Австрія, Іспанія, Італія та
Угорщина, в яких мінімальна заробітна плата встановлюється у рамках
колективних переговорів на рівні різних секторів економіки. Ці угоди, як
правило, поширюються і на підприємців, які не підписали ці угоди або не
приймали участі у переговорах;
до четвертого типу належать Фінляндія, Норвегія та Швеція, де
колективні угоди щодо мінімальної заробітної плати охоплюють усіх
працюючих, але без обов’язкового їх розповсюдження на підприємців, які
не підписали ці угоди;
в країнах п’ятого типу (Англія, Ірландія) мінімальна заробітна
плата встановлюється урядом тільки в окремих видах економічної
діяльності з низькою заробітною платою, оскільки колективні переговори
щодо оплати праці здійснюються на рівні підприємств, компаній, фірм,
організацій.
Поряд з цим, в окремих країнах існують деякі особливості.
Так, в Німеччині важливим фактором регулювання оплати праці є
регіональний (на рівні земель) чинник. У Франції поряд з тим, що
мінімальна заробітна плата встановлюється законодавчим порядком на
національному рівні, урядом визначається мінімальна заробітна плата на
професійному рівні для захисту професій, де обумовлена низька заробітна
плата. В Німеччині, Австрії, Угорщині та Італії мінімальна заробітна плата
на галузевому рівні встановлюється у різних розмірах для кожної галузі з
урахуванням особливостей характеру та умов праці в цих галузях.
Порядок та терміни перегляду розмірів мінімальної заробітної плати
в різних країнах досить різна.
У більшості країн Європи та СНД перегляд розміру мінімальної
заробітної плати пов’язується із зростанням індексу цін на товари та
послуги, тобто з подорожчанням рівня життя. В деяких країнах
враховуються такі показники як підвищення ефективності економіки або
продуктивності праці.
Так, в Іспанії та Греції мінімальна заробітна плата переглядається
один раз на рік за результатами колективних переговорів з урахуванням
зростання індексу цін та продуктивності праці в середньому по галузі.
В Бельгії та Ірландії перегляд здійснюється на рівні галузі один раз
на два роки без втручання держави. У вирішенні цього питання беруть
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участь представники усіх галузей. У Португалії перегляд мінімальної
заробітної плати здійснюється один раз на рік і залежить від стану
економіки та зростання продуктивності. Але мінімальна заробітна плата
може переглядатися і раніше у зв’язку з підвищенням вартості життя.
В Данії мінімальна заробітна плата встановлюється раз на два роки і
переглядається в залежності від економічної ситуації в країні та
купівельної спроможності населення. У Франції перегляд, як правило,
здійснюється щорічно в залежності від зростання продуктивності
економіки.
В Нідерландах, Люксембурзі, Словенії та Німеччині перегляд
здійснюється два рази на рік і передбачається в угодах та колективних
договорах. В Німеччині, наприклад, це січень наступного року та 1 червня
поточного року. У Російській Федерації та Вірменії законодавчі акти
передбачають перегляд мінімальної заробітної плати один раз на три роки.
В республіках Білорусь, Казахстан, Узбекистан та Киргизстан
законодавством передбачено перегляд мінімальної заробітної плати один
раз на рік, хоча на практиці це здійснюється частіше – декілька разів на рік
в залежності від індексу інфляції.
Отже, в країнах ЄС та СНД поряд з національним рівнем, в
більшості країн мінімальна заробітна плата встановлюється на галузевому
рівні, а в Німеччині поряд з цим враховується і регіональний рівень. Тому,
в Україні, враховуючи значну диференціацію рівня життя, а відповідно і
вартості мінімального споживчого бюджету в різних регіонах можливо
встановлення мінімальної заробітної плати на регіональному рівні,
орієнтуючись при цьому на визначення її розміру з огляду на вартісну
величину регіонального мінімального споживчого бюджету. Перегляд
мінімальної заробітної плати доцільно проводити два рази на рік,
передбачаючи відповідні кошти у Державному бюджеті під час його
прийняття Верховною Радою України.
Висновки. Підсумовуючи наведе вище, варто зазначити, що
розв’язання проблем низької заробітної плати необхідно шукати не в
законодавчій, а в економічній площині.
Як свідчать проведені дослідження, очевидно, що в Україні в період
переходу до ринкових відносин необхідне поєднання усіх складових
механізму регулювання заробітної плати. Основним завданням організації
заробітної плати є визначення оптимального співвідношення ринкового і
державного регулювання.
Отже, в цілому узагальнюючи економіко-правові аспекти
регулювання мінімальної заробітної плати в Україні та у зарубіжних
країнах, можемо зробити наступні висновки.
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По-перше, внаслідок ринкових економічних реформ відбулися
суттєві зміни у механізмі регулювання мінімальної заробітної плати в
Україні та зарубіжних країнах.
По-друге, необхідно переглянути законодавчу базу та науковометодичне забезпечення механізму регулювання мінімальної заробітної
плати.
По-третє, впровадження прогресивного зарубіжного досвіду щодо
регулювання мінімальної заробітної плати в Україні вимагає адаптації
такого досвіду до умов становлення ринкової економіки, врахування
мінливої соціально-економічної ситуації, своєрідності українського
менталітету.
Таким чином, необхідно переглянути механізм регулювання
мінімальної заробітної плати в частині посилення контролюючих функцій
держави, що зумовлює необхідну розробку законодавства та методології
державного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні.
1. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. [Цит. 30. 12. 2011]. //
[Електронний ресурс]. – режим доступу: <http: // www. rada. gov. ua>.
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Притула В.І.
Полтавська державна аграрна академія
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ
У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджено функціональну роль бухгалтерського обліку і контролю в
системі управління персоналом підприємства. Автором розроблена контурна модель руху
облікових інформаційних потоків, сформовані головні завдання обліку для забезпечення
ефективного управління персоналом.
Ключові слова: облік, контроль, система управління, контурна модель, облікові
інформаційні потоки.

Pritula V.
ACCOUNTING AND CONTROL
SYSTEM MANAGEMENT COMPANY
The functional role of accounting and control for personnel management system are
investigated in this article. The contouring model of information flows was developed. The main
tasks of accounting for the effective personnel management were formed by the author.
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Притула В.И.
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье проведено исследование функциональной роли бухгалтерского учета и
контроля в системе управления персоналом. Автором разработана контурная модель
движения учетных информационных потоков, сформированы основные задачи учета для
обеспечения эффективного управления персоналом.
Ключевые слова: учет, контроль, система управления, контурная модель, учетные
информационные потоки.

Постановка проблеми у загальному її вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Організація
системи управління передбачає вибір мети, формування алгоритму
вирішення задач відповідно до поставлених цілей, оцінку наявних
ресурсів, прогнозування результатів її діяльності. Прийняття
управлінських рішень лежить в основі реалізації запланованих заходів.
При цьому неможливо виключити з психології прийняття самого рішення
ні суб’єктивну, ні об’єктивну складову. Тож керівники підприємств
повинні не лише спиратися на власний досвід, інтуїцію, набуті професійні
знання та навики, але й мати у своєму розпорядженні об’єктивну,
неупереджену та оперативну інформацію в таких функціональних сферах
управління, як персонал, фінанси, маркетинг і виробництво. Цілком
очевидно, що інформаційні потоки, які циркулюють усередині фірми,
виходять за її межі та надходять ззовні, мають бути підконтрольними
управлінцям. У цьому контексті логічним є питання щодо джерела
забезпечення менеджерів середньої ланки та вищого керівництва повною
та достовірною інформацією.
Незважаючи на упереджене ставлення менеджерів до
бухгалтерської служби, саме бухгалтерами накопичується та
систематизується необхідна для управління інформація щодо наявних
активів та характеру існуючих зобов’язань, результатів діяльності
підприємства. Адже не фрагментарно, а найбільш повно інформація щодо
господарських засобів та процесів в діяльності підприємства
відображається на рахунках бухгалтерського обліку.
Проблема вітчизняної практики полягає в тому, що сфера діяльності
бухгалтерії переважно зводиться до таких двох моментів:
1) діяльність бухгалтерської служби, перш за все, орієнтована на
податковий облік: правильність визначення бази оподаткування,
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податкових зобов’язань перед бюджетом щодо податків і зборів, їх
своєчасна сплата, а головне – оптимізація податкового навантаження на
підприємство;
2) бухгалтерська місія вважається виконаною, якщо всі зовнішні
звіти (фінансові, податкові та статистичні) підготовлені та своєчасно
подані.
Тому на сьогодні актуальним є питання щодо ролі облікової
інформації,
встановлення
конструктивних
взаємозв’язків
між
бухгалтерською службою та системами менеджменту підприємства,
зокрема, у сфері управління персоналом.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Встановленню та дослідженню взаємозв’язків обліку і
контролю з теорією і практикою управління присвятили свої наукові праці
Ч.Т.Хонаген, Дж.Фостер, Б.Райн, Х.Андерсон, Д.Колдуен, Т.Г.Камінська,
Ю.М.Ткачук, О.В.Трифонов, Є.С.Соколова, А.Ю.Чебашев та ін.
Фундаментальною роботою, у якій аналізується зв’язок обліку та
контролю з системою управління підприємства, є книга Ч.Т.Хонгрена і
Дж.Фостера «Бухгалтерський облік: управлінський аспект». Автори
наголошують, що керівники багатьох компаній (таких як General Motors,
PepsiCo) у минулому були бухгалтерами, досвід облікової роботи яких
відіграв ключову роль у їхній кар’єрі завдяки тому, що інформація з усіх
підрозділів підприємства накопичується та систематизується в бухгалтерії;
ці дані є основою для оперативного планування і контролю. Тому
вивчення системи сучасного обліку дозволяє управлінцю не лише
розширити свій кругозір, але й усвідомити роль бухгалтера і менеджера:
чітко зрозуміти, де співвідносяться і ув’язуються їх функції, як облік
допомагає в управлінні.
Дослідження даної тематики проводиться і вітчизняними ученими,
зокрема, Ю.М.Ткачук і О.В.Трифонова розглядають взаємодію
менеджменту як концепцію управління й управлінський облік як
концепцію інформаційної підтримки управління. Такий зв’язок, на думку
авторів, створює можливість зниження ризику прийняття помилкових
управлінських рішень [4]. Цікавою є пропозиція Т.Г.Камінської щодо
доцільності залучення менеджерів до процесу формування облікової
політики підприємства з метою ознайомлення керівництва із сукупністю
облікових принципів, методів і процедур, що дозволить не лише адекватно
інтерпретувати облікову інформацію, але й проводити порівняльний
аналіз, оцінювати економічні наслідки від реалізації управлінських рішень
[2, с. 173].
Актуальною сьогодні є сучасна концепція управління діяльністю
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підприємства, що координує та інтегрує зусилля різних служб і підрозділів
з досягнення поставлених цілей, – контролінг, що має забезпечувати
інформаційно-аналітичну підтримку процесів прийняття рішень при
управлінні організацією. При цьому бухгалтерський облік, зокрема,
управлінський, розглядається Н.Г. Данілочкіною як основа контролінгу
[1].
Незважаючи на існуючі дослідження, сфера формування
комплементарних взаємозв’язків між обліком і управлінням є недостатньо
вивченою, зокрема у співвідношенні обліку з системою управління
персоналом підприємства, що і стало предметом нашого подальшого
дослідження, висвітленого в статті.
Цілі статті. Метою статті є дослідження характеру взаємодії
бухгалтерського обліку з системою управління персоналом на
підприємстві та обґрунтування суттєвості облікової інформації для
прийняття управлінських рішень на основі побудови контурної моделі
руху облікових інформаційних потоків між функціональними сферами
управління персоналом.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Процес управління
персоналом – це єдиний комплекс, що включає послідовність стадій
вибору, прийняття та реалізацію управлінських рішень щодо планування,
маркетингу, розвитку персоналу, аналізу засобів мотивації, створення
оптимальних умов праці, оформлення та облік працівників, регулювання
трудових відносин, розробка організаційної структури управління та
формування корпоративної культури.
Прийняття рішень у сфері управління персоналом відбувається на
підставі аналізу різних видів інформації, усю сукупність якої можна
класифікувати як облікову та необлікову.
Під необліковими даними ми розуміємо інформацію, що відображає
тенденції на ринку праці, як у країні в цілому, так і в окремому регіоні:
кон’юнктурне співвідношення попиту і пропозиції, рівень середньої
заробітної плати, соціальних гарантій, стан та перспективи галузевої
зайнятості та безробіття. Проте це не лише зовнішня по відношенню до
організації, але й внутрішня інформація, що не має свого облікового
вираження, зокрема, рівень корпоративної культури, задоволеності
працівників умовами праці, мікрокліматом у колективі. Інформація
вказаного характеру є суб’єктивною складовою прийняття рішень у
системі управління персоналом.
Натомість об’єктивною складовою є облікова інформація, що
формується під час здійснення господарських процесів у ході діяльності
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підприємства і відображається в бухгалтерському обліку. При цьому
облікова функція корелює з функцією управління, що проявляється в
інформаційному забезпеченні процесу управління персоналом та
формування потоків зворотного зв’язку між працівниками і керівництвом
підприємства.
Спираючись на теоретичні засади менеджменту, науковці
Київського економічного інституту менеджменту «Екомен», зокрема,
М.Д.Виноградський, С.В.Беляєва, О.М.Шканов, виділяють такі функції у
процесі управління персоналом, як: планування, організація, керівництво,
контроль та регулювання. При цьому Є.С. Соколова вважає, що система
управління персоналом на підприємстві має виконувати наступні функції:
планування, облік, контроль, регулювання та аналіз.
Означені підходи до класифікації функцій управління персоналом
систематизовані у табл. 1.
Таблиця 1
Місце та роль обліку й контролю
в систематизації функцій управління персоналом
Класифікація
за М.Д. Виноградським [5, с. 13]
за Є.С. Соколовою [3, с. 11–12]
1) планування
постановка цілей, розробка правил,
розробка альтернативних варіантів
послідовності дій і планів,
порядку дії, необхідних для досягнення
прогнозування
поставлених цілей
2) організація – постановка завдань для 2) облік – система спостереження, збору,
працівників, делегування повноважень, вимірювання, реєстрування та
координація діяльності, розробка
узагальнення інформації кадрового
каналів передачі інформації,
характеру, а також відпрацьованого часу,
координація
виробітку, оплати праці й ін.
3) керівництво – складання вимог і
3) аналіз – визначення результатів та
стандартів роботи, підбір, відбір
проведення оцінки результативності
працівників, оцінка виконання робіт,
функціонування системи управління
навчання і розвиток
персоналом
4) контроль
встановлення відхилень від вимог за
відстеження фактичного рівня виконання
кількістю і якістю робіт, нормального
планових заходів, моніторинг на предмет
рівня продуктивності; перевірка
дотримання норм трудового
відповідності фактичного виконання
законодавства, наявних зобов’язань перед
встановленому рівню стандартів і норм працівниками
5) регулювання
коригування встановлених вимог, норм, управлінські дії щодо усунення
характеру виконуваних робіт (за умови відхилень, виявлених під час аналізу
необхідності)
результатів оперативного контролю
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Проаналізувавши наведені класифікації, вважаємо, що всі функції
управління персоналом взаємопов’язані на основі інформації, яка
збирається, вимірюється, реєструється та узагальнюється в обліку. Таким
чином усі функції формують так званий контур управління – замкнутий
ланцюг ланок системи управління, у якій за допомогою прямого і
зворотного зв’язку з’єднані суб’єкт і об’єкт управління.
Тож, на рис. 1 пропонуємо контурну модель руху облікових
інформаційних потоків між сферами функцій управління персоналом.

Об’єкт
управління
циклічний

керівництво

аналіз

потік
планування

Облік
регулювання
облікової

організація
контроль

інформації

Суб’єкт
управління
Рис. 1. Контурна модель руху облікових інформаційних потоків між
сферами функцій управління персоналом*
* власна розробка автора
При цьому в умовах запропонованої контурної моделі облікова
інформація має бути однорідною й адресною, а циклічний потік –
консервативним; форма представлення даних повинна забезпечувати їх
порівнянність у часі і просторі; повнота потоку має надавати масив
інформації, достатній для прийняття рішень у сфері управління
персоналом, важливою також є частота відновлення облікових даних у
моделі.
Розглядаючи особливості інформаційних потреб менеджментів,
можна виділити наступні завдання системи бухгалтерського обліку в
контурній моделі руху облікових інформаційних потоків між сферами
функцій управління персоналом:
1) своєчасне
та
правильне
документальне
оформлення
господарських операцій та достовірне відображення даних;
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2) збір та систематизація якісних і кількісних показників, що
характеризують діяльності персоналу на основі натуральних, трудових та
грошових вимірників, які фіксують рівень виконання завдань за обсягом,
асортиментом, якістю продукції, термінами виконання, продуктивністю
праці;
3) забезпечення внутрішнього контролю за виконанням
поставлених завдань і розроблених планів;
4) аналіз результативності реалізації прийнятих форм і методів
управління персоналом;
5) оперативний моніторинг з метою виявлення та швидкого
реагування на можливі відхилення від прийнятих норм і запроваджених
корпоративних стандартів.
Забезпечити моніторинг відповідності прийнятих рішень реальним
потребам практики управління персоналом покликаний внутрішній
контроль. При цьому елементами контрольного середовища є: стиль і
основні принципи управління персоналом; організаційна структура
підприємства; кадрова політика; розподіл відповідальності і повноважень.
При цьому внутрішній контроль – це комплекс заходів бухгалтерського та
управлінського характеру.
У системі управління персоналом внутрішній бухгалтерський
контроль здійснюється бухгалтерською службою у процесі обробки та
прийняття до обліку господарської інформації. При цьому бухгалтерами
використовуються наступні засоби контролю: перевірка первинних
облікових документів; документальне підтвердження і санкціонування
всіх бухгалтерських записів; контроль ув’язки за взаємопов’язаними
операціями; перевірка повноти бухгалтерських записів; контроль за
дотриманням кошторисів. Внутрішній управлінський контроль включає
перевірку дотримання посадових інструкцій, використовує методи та
способи діагностики ефективності господарської діяльності підприємства
під час бюджетування та перевірки поданих звітів.
Висновки. Роль облікового забезпечення та внутрішнього
бухгалтерського контролю у сучасних умовах є важливою складовою
формування ефективної системи управління персоналом. З метою оцінки
ефективності діяльності підрозділів та менеджерів у сфері управління
персоналом виділяємо п’ять основних кроків вибору облікових
показників: 1) вибір показників ефективності управління; 2) визначення
методів обчислення складових ефективності; 3) встановлення вимірників
для якісної і кількісної характеристики інформації; 4) формування
внутрішньо-фірмових стандартів; 5) розробка форм внутрішньої звітності,
визначення адресатів та адресантів, періодичності її подання.
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Отже, при організації облікового забезпечення процесу управління
персоналом слід враховувати контурну модель руху облікових
інформаційних потоків між функціональними сферами управління
персоналом.
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LABOR POTENTIAL MYKOLAIV REGION:
STATUS, PROBLEMS AND THEIR SOLUTION
The social and economic assessment of the labor potential of the Mykolayiv
region,identified factors influence on the formation and development of labor potential.Proposed
recommendations for areas of conservation and development of laborpotential.
Key words: labor potential, quantitative and qualitative characteristics of labor potential,
socio-economic factors, preservation and development of labor potential.

Прокопович Л.Б., Кондратьева В.Ф.
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ НИКОЛАЕВСКОГО РЕГИОНА:
СОСТОЯНИЕ,ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Проведена социально-экономическая оценка состояния трудового потенциала.
Николаевского региона, определены факторы влияния на состояние, формирование и
развитие трудового потенциала. Предложенные рекомендации относительно направлений
сохранения и развития трудового потенциала региона.
Ключевые слова: трудовой потенциал, количественные и качественные
характеристики трудового потенциала, социально-экономические факторы, сохранение и
развитие трудового потенциала.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сучасному
етапі соціально-економічного розвитку регіонів України і Миколаївської
області зокрема, спостерігається глибока невідповідність між потребами у
прискореному економічному зростанні та можливостями його досягнення
з огляду на погіршення кількісно-якісних характеристик трудового
потенціалу. За таких умов виникає об’єктивна потреба в соціальноекономічній оцінці стану трудового потенціалу, як в кожному окремому
регіоні, так і в країні в цілому, та потреба у визначенні напрямків
збереження і розвитку трудового потенціалу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Особливе місце серед головних чинників розвитку економіки
посідає трудовий потенціал регіонів країни. Вагомий внесок в теоретичну
та практичну розробку проблеми трудового потенціалу внесли такі відомі
економісти, як Богиня Д., Богоявленська Ю., Бондар Н., Грішнова О.,
Завіновська Г., Калина А., Михайлов Є., Пилипенко С., Поліщук В. та
інші. Незважаючи на значні здобутки, отримані вказаними фахівцями,
поза увагою залишилися багато питань. До цього кола належить проблема
оцінки стану трудового потенціалу Миколаївського регіону в сучасних
умовах розвитку економіки країни.
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Цілі статті. Метою дослідження є оцінка стану трудового
потенціалу Миколаївського регіону, визначення проблем, а також шляхів
їх вирішення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Термін «потенціал»
з латинського «міць», «сила». У загальному значенні зміст терміна
розкривається як «ступінь потужності в якому-небудь відношенні,
сукупність засобів, необхідних для чого-небудь» [9]. Спроби вирішення
проблеми оцінки потенціалу на рівні країни, галузі та підприємства
призвели до різноманітних визначень. Враховуючи аспекти нашого
дослідження, зазначимо, що трудовий потенціал регіону – це сукупна
здатність наявних у межах регіону трудових ресурсів забезпечити
виробництво максимально можливого обсягу матеріальних благ і послуг,
що відповідають потребам суспільства на даному етапі його розвитку.
Величина трудового потенціалу визначається кількістю та якістю
трудових ресурсів, що маються в наявності, та можуть бути залучені до
суспільного виробництва, а також умовами, що забезпечують їх ефективне
використання [8].
Миколаївська область – один з високорозвинених індустріальних
регіонів України. В області налічується 19 адміністративнотериторіальних та 4 міста обласного значення. В загальнодержавному
поділі на частку промислового комплексу області припадає 2,5%
реалізованої промислової продукції. В обсязі галузей виробництва
України питома вага виробництва електроенергії області займає 3,1%,
машинобудування – 5,1%, легкої промисловості 7,1%, харчової
промисловості – 3,5% [11].
Таблиця 1
Динаміка трудового потенціалу Миколаївської області
Показники
2005
оцінки трудових ресурсів
рік
1
2
Економічно активне
595,0
населення, тис чол.
Зайняті, тис чол.
539,8
Безробітні, тис чол.
55,2
Наймані працівники, тис чол. 348,8
Кількість зайнятого населення
91,6
у промисловості, тис чол.
Середньомісячна номінальна
744
з/п, грн

2006
рік
3

2007
рік
4

2008
рік
5

2009
рік
6

2010
рік
7

595,7

597,6

598,2

590,0

586,1

542,7
53,0
351,2

547,1
50,5
327,7

548,5
49,7
321,5

535,2
54,8
297,0

536,7
49,4
288,1

88,6

85,1

82,8

77,5

76,7

955

1202

1621

1806

2122

107

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

Продовж. табл. 1
1
Середньомісячна номінальна
з/п у промисловості, грн
Середньомісячна номінальна
з/п у машинобудуванні, грн
Наявний доход, усього, млн
грн

2

3

4

5

6

7

1023

1289

1564

2088

2318

2772

973

1221

1437

1892

2071

2408

7516

8897

11324

15148

15689

19695

Як видно з табл. 1 кількість економічно активного населення
зменшується, збільшилась кількість безробітних у 2009 році.
На 1 січня 2010 р. в області проживало 1189,5 тис осіб, з них 804,7
тис осіб мешкало в міських поселеннях, 384,8тис осіб – в сільській
місцевості. Чисельність наявного населення упродовж 2009 р. зменшилось
на 6,3 тис осіб, що у розрахунку на 1000 жителів становило 5,3 особи.
Загальне скорочення населення відбулось, головним чином, за рахунок
природного скорочення, яке становило 5,6 тис осіб (4,7 особи на 1000
жителів), зафіксовано і міграційне скорочення – 0,7 тис осіб( 0,6 особи на
1000 жителів). Чисельність економічно активного населення області
скоротилась на 8,2 тис осіб у 2009 р. у порівнянні з 2008 р. [11].
Проведемо оцінку трудового потенціалу Первомайського району як
одного зі складових Миколаївської області.
Місто Первомайськ та Первомайський район віднесено до
депресивної території та має статус зони «Пріоритетного розвитку». Ринок
праці має такі ознаки: за останні 10 років загальна кількість населення
зменшилась на 23 тис осіб та складає – 101,0 тис осіб в т. ч у м.
Первомайську – 67,7 тис осіб, по Первомайському району – 33,3 тис осіб,
працездатне населення працездатного віку складає – 60,1 тис осіб [11].
Суттєвим фактором зменшення населення є ліквідація
Нижньодніпровської ракетної дивізії, в результаті якої абсолютна
більшість військовослужбовців та членів їх сімей виїхали для
продовження військової служби або проживання в інші райони України.
Місто є депресивною зоною, спостерігається зменшення обсягів
виробництва, що проводить до масового відтоку населення (особливо
молоді) як з міста, так із району в інші міста (Київ, Одеса, Харків,
Дніпропетровськ та інші).
За соціальним складом ті, що звернулися до служби зайнятості –
50% це жінки, 44% – молодь у віці до 35 років, 17% – потребували
особливого соціального захисту. Із загальної кількості незайнятих, які
звернулись до служби зайнятості, основна частка (51%) – це громадяни,
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які раніше займали робочі місця, 26% – посади службовців, решту
складали некваліфіковані працівники [11].
Важливими проблемами в галузі трудового потенціалу можна
визнати не різницю між показниками рівня безробіття, а насамперед,
невідповідність з одного боку, розміру та своєчасності виплати зарплати,
що пропонується роботодавцями, а з іншого, професійно-кваліфікаційного
складу осіб, котрі шукають роботу.
Проаналізувавши трудовий потенціал Миколаївського регіону
можна визначити такі основні його проблеми: низький рівень заробітної
плати, наявність на підприємствах заборгованості по заробітній платі,
відсутність житла, відсутність необхідної роботодавцю кваліфікації
незайнятих громадян, які знаходяться на обліку у центрі зайнятості.
Висновки. В Миколаївському регіоні, в тому числі у
Первомайському районі існує гостре протиріччя між реальними
потребами економіки і пропозицією на ринку праці. Необхідно на
державному та регіональному рівні розробити комплекс заходів,
спрямованих на збереження і розвиток трудового потенціалу.
Пріоритетними заходами у сфері зайнятості і ринку праці повинні бути
нові форми й підходи до професійного навчання та перенавчання
безробітних:
навчання на індивідуальне замовлення;
стажування на підприємствах з подальшим працевлаштуванням;
курси цільового призначення з наступним працевлаштуванням;
семінари з техніки пошуку роботи, комп’ютерної грамотності,
семінари цільових груп;
групові профконсультації «Крок у професію», «Уроки реального
трудового життя», семінари з учнівською молоддю, Дні відкритих дверей
центру зайнятості, економічні екскурсії;
комплекс заходів щодо організації тимчасової зайнятості
громадян;
бронювання робочих місць для працевлаштування незахищених
верств населення.
Особлива увага має приділятися підвищенню загального та
професійно-освітнього рівня, розвитку системи освіти, приведенню рівня
освітніх послуг у більш повну відповідність до потреб ринку праці.
Прискорити економічний розвиток області можливо на основі
зростання інвестиційно-інноваційного потенціалу (у 2009 р.
підприємствами і організаціями всіх форм власності освоєно 4022 млн грн
інвестицій в основний капітал, що на 8% менше, ніж в попередньому
періоді. Позитивною є динаміка інноваційного забезпечення розвитку
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регіону, проте в 2009 р. частка підприємств, що здійснюють інноваційну
діяльну діяльність становить лише 13%, а питома вага реалізованої
інноваційної продукції в загальному обсязі продукції області становила
тільки 3% [11]). Перспективи подальших досліджень полягають у
визначенні головних чинників, що впливають на динаміку трудового
потенціалу регіону країни та побудову на їх основі математичної моделі з
метою прогнозування розвитку трудового потенціалу.
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Постановка проблеми у загальному її вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток
державного фінансового аудиту (ДФА) за діяльністю органів виконавчої
влади й суб’єктів господарювання державного сектора економіки є
актуальними, оскільки ефективне та цільове використання фінансових
ресурсів держави є запорукою виконання всіх покладених на неї функцій
та забезпечення необхідних темпів економічного зростання.
Законодавчо-нормативна база держави передбачає порядок та
механізм проведення державного фінансово аудиту, але не дає можливість
зрозуміти його зміст в залежності від об’єкта та суб’єкта аудиторської
перевірки згідно із визначеними процедурами. Саме тому виникає
необхідність у розробці уніфікованої моделі державного фінансового
аудиту за стадіями його розвитку з урахуванням системного підходу.
Важливість системного підходу до вирішення питань, пов’язаних з
обліком, аналізом і аудитом не викликає ні в кого сумніву і стала
реальністю з підпорядкуванням визначеній меті. При цьому, аудит
повинен проводитись у визначеній послідовності для задавання алгоритму
прийняття управлінських рішень із систематичним його удосконаленням.
Створення моделей, наближених до реальності є важливим засобом
управління і координації практичних дій для досягнення певного
кінцевого результату, тобто дає змогу уявити величину необхідних затрат,
необхідних для досягнення визначеної мети. При виявленні суттєвих
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розходжень між створеною моделлю і реальним процесом необхідно
спрямувати зусилля на зміну реальності в напрямку наближення її до
бажаної моделі.
Важливим моментом в процесі складання моделі державного
фінансового аудиту є врахування основних відмінностей між моделлю і
дійсністю: кінцевість, спрощеність і наближеність.
Істинність уніфікованої моделі ДФА може бут підтверджена
шляхом перевірки виконання умов її функціонування на практиці в
комп’ютерному середовищі, як наголошують окремі науковці [1–4]. Саме
тому використання моделі без практичної перевірки дещо ризикова
справа, хоча для окремих з них необхідно створити необхідні умови для
виконання всіх передбачених показників.
Особливу цінність мають моделі, які визначаються своєю
динамічністю і гнучкістю з визначеною послідовністю дій для досягнення
ефективних результатів. Однією з важливих умов динамічності моделі є
можливість виявлення і виправлення недоліків як в ході моделювання так
і в процесі її впровадження. В цілому підкреслюючи важливість
моделювання в процесі проведення ДФА, ми погоджуємось з думкою
окремих науковців, які вважають, що модель є системним відображенням
оригіналу [5, с. 62].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Цілеспрямований характер діяльності, пов’язаної з
формуванням та витрачанням державних фінансових ресурсів дозволяє
виділити систему ДФА як засіб досягнення поставленої мети. Певна
складність виникає в процесі формулювання мети та об’єкта ДФА, що
проектуються, так як при цьому можуть виникати випадки їх невдалої
побудови і потреба багатьох змін та доповнень. Такі випадки можуть
виникати в процесі проведення державного фінансового аудиту
економічності та ефективності, коли визначаються необхідні управлінські
дії для вирішення проблем оптимізації і шляхи вирішення. Мають місце
випадки, коли початково-сформульовані завдання ДФА часто змінюються
або відміняються зовсім із-за неможливості їх вирішення в конкретних
умовах. Такої ж думки, в своїх працях, дотримується М.Т.Білуха. [6, с.
253].
Цілі статті: дослідити моделювання процесу державного
фінансового аудиту за стадіями розвитку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Можна виділити
п’ять основних проблем, що перешкоджають цьому процесу, і тим самим
визначити основні завдання та напрями побудови уніфікованої моделі
процесу державного фінансового аудиту в Україні:
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- використовуючи консервативні підходи, не враховуються
тенденції зростання економіки при відсутності розробленої методики
аналізу та оцінки макроекономічних показників, що призводить до їх
заниження, на підставі яких здійснювалося формування та затвердження
державного бюджету. В основу розрахунків державного бюджету на
2011р. покладено базисні макроекономічні консервативні показники:
- щорічне повторення одних і тих самих норм, які можуть бути і
повинні знайти відображення в Бюджетному кодексі України;
- включення статей, нормативних положень яких цілком можуть
бути відображені у відповідних документах другого рівня (постановах
Уряду тощо).
- відсутність в системі управління державою та регіонами
елементів, що забезпечують координацію дій з реалізації контрольних
функцій для досягнення мети щодо розвитку єдиної системи державного
фінансового аудиту;
- відсутність єдиної методології в частині організації контрольних
заходів, оцінки доцільності й ефективності використання державної
власності, формування кадрового складу органів державного аудиту та
встановлення вимог до них.
Виходячи з короткого екскурсу сучасного стану системи
державного фінансового контролю, пропонуємо структурну модель
державного фінансового аудиту, яка б виключала дублювання
контрольних функцій в органах виконавчої влади. Запропонована
структурна модель державного фінансового аудиту в державному
управлінні, повинна складатись із трьох рівнів: вищий (конституційний),
перший (урядовий) та другий (відомчий) і тоді незалежно від рівня ДФА,
можливо розробити єдину уніфіковану модель процесу ДФА.
Як зазначають науковці, для побудови дієвої та ефективної моделі
державного фінансового контролю варто вивчати й застосовувати
зарубіжний досвід. В основу цієї моделі має бути закладено розвиток та
використання аудиту ефективності, спрямованого на оцінювання економічної ефективності та результативності адміністративної діяльності в
державному секторі економіки, тобто наскільки ефективно, раціонально
державна бюджетна установа витрачає ресурси на досягнення цілей [7].
Модель процесу ДФА передбачає використання системного підходу
до виконання аудиторських завдань згідно рекомендацій Міжнародної
ради зі стандартів бухгалтерської звітності (International Accounting
Standards Board) та Всесвітньої організації вищих органів фінансового
контролю (INTOSAI). Її також можна застосовувати, дещо адаптувавши,
при проведенні субстантивного тестування.
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ДФА повинен мати визначену структуру та схему проведення
процесу аудиту. Це може відображатись у графічній формі опорної моделі
проведення ДФА із визначенням:
1) етапів процесу аудиту;
2) завдань, необхідних для виконання на кожному етапі;
3) порядку виконання різних завдань;
4) методів та прийомів, які використовуються для виконання
кожного завдання.
Метою моделювання цього процесу стає розуміння змісту ДФА
шляхом вивчення моделі, де кожна його частина займає своє місце і
допомагає успішно провести аудит.
Модель процесу ДФА ілюструє:
- етапи аудиту в кожній стадії розвитку;
- елементи або прийоми, що використовуються в кожній стадії;
- інструктивні матеріали, що описують методичні прийоми ДФА,
В деяких перевірках, що проводяться Рахунковою палатою та
ДКРС, системний підхід може не застосовуватись. Відповідно до
«Інструкції про порядок проведення перевірок, ревізій Рахунковою
палатою» затвердженої Постановою Колегії Рахункової палати України
від 03 грудня 1999 р. за № 25–1 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 21 грудня 1999 р. за № 891/4184 (далі Інструкція) визначені
наступні види та методи контрольної діяльності – перевірка, ревізія,
аналіз, експертиза та обстеження. Тут і далі під перевіркою розуміють усі
види аудиту (контрольної діяльності).
Тим не менш, більшість використовуваних прийомів, таких як
опитування, спостереження та тестування, також застосовуються і в
системному підході.
Графічна модель процесу державного фінансового аудиту із
використанням системного підходу до планування та виконання окремих
завдань доцільно будувати з п’яти стадій розвитку:
1. Вибір аудиторського завдання та обстеження об’єкта
2. Планування аудиту.
3. Оцінка систем.
4. Аудиторська перевірка та підтвердження результатів експертної
оцінки та тестування функціонування засобів контролю, де необхідно.
5. Розробка, представлення та звітування про результати ДФА (рис.
1).
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Рис. 1. Графічна модель процесу державного фінансового аудиту
Кожна стадія моделі складається з трьох рівнів:
- етапи перевірки в кожній стадії;
- методи або прийоми, що, як правило, використовуються на
кожному етапі;
- інструкції, що описуються методи та прийоми проведення ДФА.
Висновки. Таким чином, сучасний державний фінансовий аудит
слід розглядати як комплексний процес, що охоплює різні стадії
перевірки. Його зміст змінюється і полягає в системному дослідженні
процесів на основі аналізу співвідношень між внесками, продуктами та
результатами на шляху досягнення органом влади (підконтрольною
організацією) програмних цілей, а також аналізу впливу цієї діяльності на
вирішення суспільно важливих проблем або виконання функцій державного чи місцевого значення (зниження витрат, підвищення
результативності, досягнення цілей, покращення управління, підзвітності
й відповідальності у державному секторі).
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
В статті визначено підходи до сутності достовірності у бухгалтерському обліку;
окреслено основні фактори, які впливають на забезпечення достовірної фінансової
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Raboshuk A.
THE PROBLEM OF ENSURING RELIABILITY
OF FINANCIAL REPORTS
The main approaches towards the reliability in accounting have been defined in the article;
the main factors, which influence on providing the reliable financial information, have been
presented; the characteristics of common fraudulent actions in accounting has been disclosed.
Key words: reliability, financial reporting, frauds, falsification of financial reports.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье определены подходы к сущности достоверности в бухгалтерском учете;
приведены основные факторы, вплияющие на обеспечение достоверной финансовой
информации; представлена характеристика основных мошеннических действий в
бухгалтерском учете.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Недостовірна
інформація про фінансовий стан та результати діяльності суб’єктів
господарювання унеможливлює прийняття обґрунтованих та адекватних
рішень, що, в підсумку, неминуче призводить до економічних втрат та
введення в оману не тільки власників та інвесторів, а й державу та
суспільство в цілому. Так, в «Національному звіті щодо шахрайства та
зловживань на робочому місці» (2010 р.) Асоціації спеціалістів з
розслідування шахрайства (ACFE) виявлено, шахрайства з фінансовою
звітністю виступають як одна з 3-х категорій корпоративного шахрайства,
які призводять до суттєвих збитків. Як справедливо зазначив А. Левіт
(Комісія з цінних паперів та фондової біржі США), «ми стаємо свідками
поступової, але суттєвої ерозії якості фінансової звітності. Зона
шахрайства занадто велика. Доходи компаній стають скоріше бажаними
для керівництва, аніж реальними» [11]. Економіко-соціальне середовище,
в якому функціонують суб’єкти господарювання, зазнало суттєвих змін,
спричинених світовою фінансово-економічною кризою, висуває більш
жорсткі вимоги щодо достовірності фінансової інформації, яка
оприлюднюється.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання достовірності фінансової інформації було об’єктом
дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких:
Ф.Ф. Бутинець, М. Біллінгс, М.О. Блатов, У.Дж. Венц, Х. Девід, Т. Данфі,
С. Зефф, Ф. Махлуп, В.М. Рябов, К. Ноубс, Я.В. Соколов, Дж.Т. Уеллс,
І.В. Утрєнкова та ін.
Цілі статті. Метою дослідження є дослідження умов забезпечення
та причин порушення достовірності фінансової звітності.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Формування та
представлення достовірної фінансової звітності є формою зворотного
зв’язку, завдяки якій суб’єкт, який управляє системою, отримує необхідну
інформацію про її реальний стан для правильної оцінки фактичного стану
підприємства та результатів господарської діяльності. З цього приводу
правильно зазначає В.М. Рябов: «обговорення практично кожної
проблеми бухгалтерського обліку пов’язане з підвищенням достовірності
інформації, що формується» [7, с. 201].
З філософської точки зору, достовірність визначається як
властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність
відсутності помилок [10, с. 246], форма існування істини [4, с. 164], тобто
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достовірність означає певну обгрунтованість, доказовість, безспірність
знання про будь-що, надійність інформації.
В системі бухгалтерського обліку достовірність – це вимога до
бухгалтерської звітності, яка полягає в тому, що звітність повинна
представляти правдиве й повне уявлення про майновий та фінансовий
стан підприємства, а також про фінансові результати його діяльності.
Зазначимо, що достовірність в бухгалтерському обліку можна
визначати з двох позицій:
1) достовірною є бухгалтерська звітність, сформована і складена за
правилами, встановленими нормативними або іншими регулюючими
облік документами;
2) достовірною є бухгалтерська звітність, яка містить надійні,
обґрунтовані дані, характеризується відсутністю помилок та може бути
правильно сприйнятою користувачами.
На основі визначених підходів до розуміння достовірності
фінансової звітності окреслимо їх наступним чином: перший підхід можна
трактувати як нормативно-регульований, другий – передбачає
відповідність фінансової звітності фактичному стану господарської
діяльності, що досягається за допомогою застосування професійного
судження та вираження професійної думки бухгалтера при складанні
фінансової звітності («true and fair view»).
Перший підхід переважає в країнах з континентальною моделлю
бухгалтерського обліку (в першу чергу, Німеччині, Франції), які
характеризуються переважно нормативним регулюванням розкриття
фінансової інформації. Даний підхід, в своїй основі, викликає високий
ступінь довіри користувачів. Разом з тим, йому властиві й певні недоліки,
зокрема: в нормативних документах навіть теоретично неможливо
передбачити всі суттєві та несуттєві аспекти господарської діяльності
підприємств.
Другий підхід характерний для країн англо-американської моделі
обліку (зокрема, США, Великобританії, Канади, Нідерландів) і
застосовується при формуванні фінансової інформації та її представленні
відповідно до економічної сутності господарських операцій, які мають
місце на підприємстві, а не за їх юридичною формою. Даний підхід
покладений в основу норм, передбачених в МСФЗ (IAS/IFRS). Основним
недоліком даного підходу є значне зниження можливості перевірки
облікових даних.
Прийняття заінтересованими користувачами рішень на основі
фінансової звітності беззаперечно пов’язане з інформаційним ризиком,
який виникає і має місце через наявність обмежень, що впливають на
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якість інформаційних потоків, на основі яких приймаються управлінські
рішення. До таких обмежень належать: неможливість адекватного
сприйняття фінансової інформації некваліфікованими користувачами;
упередженість облікової інформації, вплив рівня суттєвості інформації на
прийняття управлінських рішень тощо.
У даному контексті М.Ю. Брюханов обґрунтовує неможливість
формування достовірної, неупередженої та надійної фінансової звітності
через те, що «система бухгалтерського обліку постійно вдосконалюється
та має місце постійна зміна існуючої нормативної бази» [2, с. 31].
Основні фактори, що впливають на достовірність фінансової
звітності, узагальнені у табл. 1.
Таблиця 1
Прояви факторів на достовірність фінансової звітності
Фактор впливу
Зовнішній прояв
Інформаційний Наявність програмних
продуктів
бухгалтерського обліку
Політичний

Нормативноправовий
Людський
фактор
Фінансовий
Організаційний

Внутрішній прояв
Розголошення конфіденційної
бухгалтерської інформації, рівень
програмного забезпечення системи
бухгалтерського обліку
Нестабільність соціально- –
політичної ситуації в
країні, податкові
перевірки
Рівень державного
Невідповідність облікової політики
втручання, регламентація прийнятим нормам та стандартам,
обліку та звітності
особливостям діяльності
підприємств
Корупція, дії конкурентів Низький професійний рівень,
свідоме/несвідоме порушення
принципів обліку, шахрайство,
професійне судження
Інфляційні процеси,
Наукові розробки в сфері оцінки та
зміни валютних курсів
аналізу фінансових показників
–
Організаційна структура,
організація бухгалтерського обліку і
звітності на підприємстві

Важливість окреслення факторів вбачаємо в можливості зниження
їх впливу на достовірність показників фінансової звітності.
Якість фінансової інформації, яка, передусім, оцінюється через її
достовірність, підлягає впливу ряду умов та середовища, в якому
формується облікова інформація.
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Узагальнюючи множину факторів, які прямо або опосередковано
впливають на рівень достовірності фінансової звітності, І.В. Утрєнкова [9,
с. 145] виділяє дві їх групи: суб’єктивні (недостатня кваліфікація
персоналу; недостатність кількісних і аналітичних показників; відсутність
документального оформлення господарських операцій; невідповідність
обліку і звітності нормативній базі; варіантність представлення
інформації; свідоме викривлення даних) та об’єктивні (множинність
оцінок; варіантність розрахункових алгоритмів).
При цьому важливо вказати на роль у формуванні достовірної
фінансової звітностіі таких умов, як вчинені злочини, спрямовані на
юридичну особу, до яких відносять крадіжку, шахрайство, привласнення і
розтрату.
Крадіжка може бути здійснена особою, яка не є співробітником
підприємства, або особою, яка несе матеріальну (повну або обмежену)
відповідальність за привласнені цінності. Крім привласнення
матеріальних цінностей крадіжка включає й дії з приховування слідів
злочину. За виключенням випадків, коли для приховування слідів злочину
вживаються дії з заміни, виправлення або знищення доказів, на показники
фінансової звітності крадіжка безпосередньо прямого впливу не здійснює.
На достовірність інформації фінансової звітності прямо впливають тільки
факти навмисного приховування слідів злочину, коли фактичні (реальні)
дані замінюються фіктивними, підробленими.
У випадку привласнення та розтрат матеріальних цінностей, які
здійснюються працівниками підприємства або його контрагентами,
можливість приховування таких дій визначає певний рівень впливу на
достовірність фінансової інформації.
Специфічним економічним злочином є шахрайство, що може
здійснюватися як працівниками, так і зовнішніми по відношенню до
підприємства особами. Такі характеристика шахрайських дій, як обман,
зловживання довірою, планування приховування злочинних дій,
визначають суттєвий вплив на достовірність показників фінансової
звітності.
Шахрайства в бухгалтерському обліку мають різні прояви, одним з
яких є фальсифікація фінансової звітності. Слід зазначити, що
фальсифікація фінансової звітності має значні наслідки на розвиток та
функціонування ринку капіталу, довіру його учасників до інформації, яка
розкривається в фінансовій та підлягає оприлюдненню.
Проблема фальсифікації за сучасних умов глобалізаційних
перетворень постає по-новому. Принципово новий її характер
визначається стрімким розвитком глобального фондового ринку та
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наслідками фінансових криз. Фальсифікація фінансової звітності
розглядається не як проблема окремого суб’єкта господарювання, вона
виходить на наднаціональний рівень. А досягнення економічної ситуації,
яка б відповідала корисливим інтересам суб’єктів господарювання,
спрямовується проти інтересів інституту держави та суспільства.
На основі дослідження підходів до трактування поняття
«фальсифікація» можливо виділити наступні її ознаки:
1) фальсифікація фінансової звітності, як і будь-які інші шахрайські
дії, є навмисною дією для обману людини або групи людей;
2) фальсифікація фінансової звітності наносить її користувачам
певну шкоду;
3) фальсифікація фінансової звітності – це найчастіше дія або
бездіяльність, сутність якої полягає або в формальному застосуванні
бухгалтерських стандартів, або в ухиленні від застосування норм
бухгалтерських стандартів в процесі підготовки фінансової звітності та
розкриття фінансової інформації.
Таким чином, фальсифікація фінансової звітності є умисним
викривленням, спотворенням інформації в фінансовій звітності з метою
обману зовнішніх або внутрішніх користувачів.
Фальсифікація фінансової інформації здійснюється різноманітними
способами, які можна класифікувати за наступними схемами: завищення
вартості активів; заниження вартості зобов’язань; заниження витрат;
завищення доходів; створення тимчасових різниць (в одному періоді
завищення доходів, а в іншому – їх заниження); неправильна класифікація
балансових статей (з метою впливу на коефіцієнти ліквідності та інші
фінансові показники); неналежне розкриття фінансової інформації
(відсутність повної інформації у примітках до фінансової звітності або її
викривлення); змішаний (комбінований) спосіб.
Фальсифікація фінансової звітності призводить до ряду негативних
наслідків, зокрема, зниження довіри учасників фондового ринку та
суспільства в цілому до показників фінансової звітності, підвищення
витрат суб’єкта господарювання на страхування, зниження
продуктивності праці, спад моральних якостей працівників, знецінення
ділової репутації.
На фальсифікацію фінансової звітності впливають фактори, які в
економічній літературі розглядаються як макро-, так і макрорівня.
Фактори макрорівня включають політико-економічні, соціально-культурні
та галузеві особливості. До факторів макрорівня відносяться фінансовоекономічний стан компанії, виробничий потенціал, корпоративні
взаємовідносини, кваліфікація, репутація та морально-етичні якості
керівництва компанії [2, c. 31].
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Існування різних видів фальсифікації звітності широко
обговорюється в науковій економічній літературі. Так, Н.І. Петренко
стверджує, що «називаючи звітність підприємства за певний період
викривленою, прикрашеною або спотвореною, спеціалісти мають на увазі
одне і теж: звітність не правильно відображає господарські операції, що
відбулися, містить неточні показники, відображає у спотвореному вигляді
фінансовий стан підприємства або складена з порушенням певних вимог,
проте дані поняття не є синонімами. Прикрашену звітність слід вважати
одним із видів спотвореної чи викривленої звітності. Зазвичай
необхідність у такій звітності виникає у акціонерних товариств,
підприємств, які бажають залучити додаткові кошти. Протилежною
прикрашеній звітності є звітність, що відображає збитковість
підприємства, фінансове становище, що є гіршим, ніж насправді. Метою
такої звітності є ухилення від сплати податків, здійснення виплат
дивідендів акціонерам. «Перекрученими» або «завуальованими» доцільно
називати дані бухгалтерського обліку. Це є способи фальсифікації
звітності» [5, с. 122].
Як показує практика застосування норм бухгалтерських стандартів
(як національних, так і міжнародних), існує багато можливостей для
фальсифікації фінансової звітності, оскільки межа між прагненням обрати
найкращу, найбільш доцільну альтернативу (спосіб, метод) для розкриття
справедливої та повної інформації та фальсифікацією не є чітко
визначеною.
Фальсифікація фінансової звітності можлива за наступних
передумов: наявності фактора ризику; існування можливості для
здійснення фальсифікації; відсутність високих морально-етичних
принципів суб’єкта, який схильний до фальсифікації.
Вчасне виявлення фальсифікації фінансової звітності досягається за
рахунок здійснення наступних процедур:
1) ознайомлення з фінансовою звітністю та обліковою політикою
суб’єкта господарювання;
2) визначення зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на
достовірність фінансової інформації, оцінка ризику фальсифікації
фінансової звітності;
3) дослідження системи внутрішнього контролю на предмет
наявності можливостей здійснення шахрайства з фінансовою звітністю;
4) проведення аналітичних процедур для виявлення незвичайних
взаємозв’язків та тенденцій, що можуть бути ознаками шахрайства;
5) розробка спеціальних контрольних процедур, спрямованих на
виявлення шахрайських дій та концентрація уваги на тих, що мають
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найбільш суттєвий вплив на достовірність розкриття інформації в
фінансовій звітності..
Зазначимо, що незаконне привласнення активів зумовлює
відповідне спотворення показників фінансової звітності: об’єкт
матеріальних цінностей відображається у складі активів. В подальшому
виявлення фактичної відсутності активу в ході інвентаризації призводить
до необхідності його перекваліфікаціїі і відображення у складі витрат
звітного періоду або включення до складу дебіторської заборгованості
(якщо ймовірним є її стягнення). Вплив різного роду розкрадань на
достовірність звітності є особливо суттєвими у випадках навмисного
приховування слідів та наслідків скоєних злочинів, оскільки оригінальні
первинні документи підмінюються сфальсифікованими.
Щодо корупції, то до неї відносять хабарництво, економічне
вимагання, інші види комерційного підкупу. Хоча, комерційні підкупи
призводять до опосередкованого спотворення показників бухгалтерської
звітності, разом з тим, в їх результаті можуть бути вчинені інші
протиправні дії винної особи, що прямо вплинуть на рівень достовірності
облікової інформації.
Висновки. На основі проведеного дослідження доцільним є
окреслення двох проявів недобросовісних дій на достовірність показників
фінансової звітності: а) прямий – в результаті дій, спрямованих
безпосередньо на майно (активи) юридичної особи (до яких відносимо
крадіжку, шахрайство, розтрату, привласнення); б) непрямий – в
результаті дій, спрямованих на задоволення інших корисливих інтересів.
Непрямий вплив на достовірність звітності спричиняють незаконне
привласнення активів (тобто, дії, які безпосередньо спрямовані на майно
(активи) юридичної особи) та корупція (дії, спрямовані на задоволення
інших корисливих інтересів).
Подальших досліджень потребують питання нівелювання впливу
виявлених факторів на достовірність фінансової звітності, забезпечення
вчасного виявлення та попередження шахрайських дій в бухгалтерському
обліку.
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Радева О.Г.
ФОРМИРОВАНИЯ АМОРТИЗАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены основные факторы, которые влияют на формирование
амортизационной политики предприятия. Предложены пути усовершенствования
амортизационной политики предприятия.
Ключевые слова: амортизационная политика, обновление основных средств,
методы амортизации, износ основных средств.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Зміна
економічних умов відтворення основного капіталу в українській економіці
спричинила необхідність дослідження системи амортизації основних
засобів, фінансово-економічного змісту формування і подальшої реалізації
амортизаційної політики підприємства. Це обумовлено тим, що
амортизаційна політика держави і окремих підприємств зокрема є одним з
основних чинників відновлення основних засобів і, як наслідок, зростання
економічного потенціалу підприємства.
В умовах ринкового господарювання основні засоби є
найважливішим елементом виробничого процессу. Політика управління
відтворенням основних засобів є часткою фінансової стратегії
підприємств, що полягає у формуванні необхідного об’єму і складу,
раціоналізації і оптимізації структури і джерел надходження основних
засобів. На рівні підприємств визначення амортизаційної політики
розглядається як другорядне питання, не знаходить відповідного місця у
вирішенні завдань оновлення основних засобів підприємства.
Амортизаційні відрахування в значній частині використовуються не за
своїм безпосереднім призначенням.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання формування амортизаційної політики держави та
підприємств, обґрунтування економічно доцільних термінів служби
основних засобів розглядалися у працях багатьох вітчизняних вчених,
зокрема, А.Г.Савченка, Т.Д.Косової, І.І.Вініченка, М.А.Проданчука. [1–4]
На особливу увагу заслуговують дослідження М.Чумаченка, А.Грінька, П.
Житного, в яких надаються критичні зауваження й обґрунтовується, що
амортизаційні відрахування мають подвійну функцію, тобто, з одного
боку, вони є розрахунковими витратами в собівартості продукції, а з
іншого – їх сума є джерелом фінансування оновлення основних засобів
підприємства. Проте ряд теоретичних, методичних та практичних завдань
щодо формування амортизаційної політики підприємства потребують
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удосконалень, зокрема, обґрунтування оптимального з точки зору
відповідності реальним тенденціям відтворення механізму амортизації
промислового підприємства.
Цілі статті. Метою цієї статті є удосконалення теоретикометодичних підходів до формування амортизаційної політики
підприємства.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Економічні
процеси, що відбуваються в економіці, визначили різноманіття
господарської дяльності підприємств як суб’єктів підприємницької
діяльності. Основним результатом діяльності підприємств є отримання
прибутку і підвищенню рентабельності виробництва що багато в чому
залежить від ефективності використання основних засобів підприємства та
їх оновлення. Основні засоби є важливим елементом національного
багатства країни і базою економічного потенціалу виробничого
підприємства, визначають його матеріально-технічний потенціал,
створюють передумови для збільшення обсягів виробництва, а отже,
впливають на ефективність розвитку виробництва на макроекономічному
рівні.
Саме механізм амортизації дозволяє забезпечити відповідність
темпів оновлення основних фондів підприємства темпам зміни техніки та
технологій.
В Україні відтворювальна функція амортизації реалізується не
повною мірою, що обумовлене суперечностями у використанні
амортизації як економічного регулятора: разом з функцією фінансування
відтворення основних фондів підприємства амортизація виконує також
фіскальну функцію, і держава на певних етапах використовує амортизацію
переважно як фіскальний інструмент.
Дослідження процесу відновлення основних засобів дозволило
виявити ряд особливостей:
вплив на технічну сторону економіки: склад основних засобів та їх
стан більшою мірою, чим будь-який інший чинник виробництва визначає
технологічний аспект виробництва. Саме кількість і якість основних
засобів, що використовуються, є найважливішою ознакою розвиненості
економічної системи;
висока здібність до відтворення: в умовах ринку чинник «капітал»
має тенденцію до накопичення, оскільки, продаючи готову продукцію,
підприємство направляє отримані доходи на розширення або
вдосконалення своїх виробничих потужностей;
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пропорційність
циклу відтворення: в умовах
ринку
відтворювальний процес основного капіталу повинен бути спрямований
не тільки державою за допомогою проведення єдиної технічної і
інвестиційної політики, але і активно залучати господарюючих суб’єктів –
учасників ринкових відносин;
завершеність циклу відтворення означає раціональне формування
і використання для оновлення основного капіталу джерел інвестицій на
підприємствах;
використання диференційованої системи вартісних оцінок
основного капіталу;
функціональна корисність основних засобів зберігається протягом
ряду років, тому витрати з їх придбання і експлуатації розподілені в часі;
різнопланова оцінка використання основних засобів залежно від їх
виду, приналежності, характеру участі у виробничому процесі, а також
призначення. Оскільки основні засоби обслуговують не лише виробничу
сферу діяльності підприємства, але і соціально-побутову, ефективність їх
використання визначається не лише економічними, але і соціальними,
екологічними і іншими чинниками.
Оскільки амортизаційна політика, що проводиться, на макро- і
мікрорівні найістотнішим чином впливає на показники ефективності і
фінансові результати роботи підприємств, виникла необхідність
систематизувати її основні елементи і зміст.
При формуванні
амортизаційної
політики підприємства
враховуються наступні фактори:
стан, структура та питома вага основних засобів, що впливає на
розмір амортизаційних відрахувань;
модель оцінки основних засобів, наприклад, застосування
первісної оцінки основних засобів не враховує змін ринкової вартості
основних засобів і нарахування амортизації не відображає реального
надходження вигод від використання основних засобів;
дозволені законодавством методи амортизації, що визначаються
ПСБО № 7 «Основні засоби», а саме: прямолінійний, зменшення
залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості,
кумулятивний, виробничий;
склад та структура основних фондів, що використовуються;
методи амортизації диференціюються в розрізі активної та пасивної
частин основних фондів;
темпи інфляції, інфляція справляє негативний вплив на реальну
вартість накопичених засобів амортизаційного фонду.
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В цілому амортизаційна політика впливає на певні важелі на
макрорівні, які впливають на ступінь оновлення основного капіталу,
створення сприятливого інвестиційного клімату в країні, удосконалення
податкової системи.
На мікрорівні при здійсненні ефективної амортизаційної політики
йде процес оновлення активної частки основних виробничих засобів,
підвищується технічний рівень виробництва. Все це створює достатні
передумови для зниження собівартості продукції і максимізації прибули,
які є основними факторами стійкої діяльності підприємств.
Висновки. Одним з ефективних шляхів рішення питань
удосконалення амортизаційної політики на підприємствах є накопичення
та цільове використання коштів амортизаційного фонду підприємства.
Необхідність даного заходу підкріплюється наступними
обставинами:
якісний стан основних засобів і їх розширене відтворення на
основі впровадження науково-технічних досягнень є найважливішою
умовою підвищення конкурентоспроможності економіки;
основні засоби більшості підприємств складають основну частку
всіх активів, тому від їх характеристик і раціонального використання
залежить
ефективність
функціонування
кожного
окремого
господарюючого суб’єкта;
найбільш реальними і постійними власними засобами
підприємства, що направляються на відтворення основних засобів, є саме
амортизаційні відрахування.
В даний час підприємствам надано право самостійно вирішувати
питання використання коштів амортизаційного фонду. У зв’язку з
кризисним положенням української економіки, різким браком фінансових
ресурсів і наявністю неплатежів амортизаційні відрахування стали одним з
джерел фінансування поточних витрат.
Амортизаційні відрахування «розчинені» у виручці від реалізації
продукції і за даними звітності не можна точно визначити, скільки їх
направлено на капітальні вкладення, оплату праці працівників,
формування оборотних коштів, покриття збитків. Це сприяє знеособленню
цільових засобів і використанню їх не на інвестиційні цілі. За оцінками
фахівців тільки 25% нарахованій амортизації вкладається в інвестиції, ще
25% – на поточні потреби, а останні 50% переходять на подальші роки у
зв’язку з незабезпеченням грошовим покриттям.
Такий підхід неправомірний, оскільки в цьому випадку втрачається
всякий економічний сенс амортизаційних відрахувань. При використанні
амортизаційних відрахувань за цільовим призначенням вони вкладаються
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у виробництво і забезпечують дохід на рівні рентабельності власного
капіталу. Той факт, що амортизаційні відрахування практично невід’ємні
від інших грошових потоків, не означає, що їх особлива природа не має
значення. Об’єм коштів, що направляються на амортизацію, має бути,
принаймні, достатнім для відновлення зношеної частки основного
капіталу, що, у свою чергу, має вирішальне значення для стійкого
функціонування господарюючого суб’єкта на ринку. Нецільове
витрачання амортизаційних засобів приводить до звуження капітальної
бази підприємства, розвитку вузьких місць виробництва (низька якість
продукції, що випускається, високий відсоток браку, неритмічність
виробництва і так далі).
На величину амортизаційних відрахувань на підприємстві
впливають багато чинників, проте найбільш важливими з них є:
прийнятий спосіб числення амортизації і спосіб переоцінки основних
фондів. У зв’язку з цим, одним з найважливіших завдань амортизаційної
політики повинне стати відновлення відтворювальної функції амортизації.
Для подолання негативних тенденцій в амортизаційній політиці,
зростання ролі амортизації як джерела фінансування оновлення основних
фондів, створення зацікавлення впровадження у виробництво сучасних
технологій необхідно переглянути підходи до формування груп основних
фондів, їх оцінки та встановлення для них норм амортизації.
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БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
У статті систематизовано стан сільських територій за соціальними і економічними
показниками, детально проаналізовано концепцію програми сталого розвитку сільських
територій, на основі чого сформовано цілі та структуру формування державної політики
бюджетної підтримки сільських територій.
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PUBLIC POLICY BUDGETARY SUPPORT RURAL
In the article the state of rural territories after social and economic indexes is systematized,
conception of the program of steady development of rural territories is analysed, purposes and
structure of forming of state policy of budgetary support of rural territories are formed.
Key words: rural territories, budgetary support, conception of steady development, rural
enterprise.

Радченко А.Д.
ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье систематизировано состояние сельских территорий за социальными и
экономическими показателями, проанализирована концепция программы устойчивого
развития сельских территорий, сформированы цели и структура формирования
государственной политики бюджетной поддержки сельских территорий.
Ключевые слова: сельские территории, бюджетная поддержка, концепция
устойчивого развития, сельское предпринимательство.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими і практичними завданнями. Розвиток сільських
територій є важливою проблемою державної підтримки. Для моніторингу
стану сільських територій та координації здійснення державних програм
підтримки створено Департамент сільських територій [1]. Інституційні
засади набули розвитку з початку лютого 2010 р., коли уряд схвалив
Концепцію Державної цільової програми стійкого розвитку сільських
територій на період до 2020 року [6]. Мета даної програми – підвищення
рівня життя сільського населення, охорона навколишнього природного
Радченко О.Д.
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середовища, збереження природних, трудових і виробничих ресурсів,
забезпечення
конкурентоспроможності
сільськогосподарського
виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми. Україна уже нагромадила певний досвід
соціально-економічних перетворень на засадах ринкової економіки,
досягнута певна багатоукладність, яка визнана світом.
Дослідженнями проблем сільського розвитку та сільських територій
займається ціла плеяда дослідників, зокрема вітчизняні науковці:
В.Амбросов, А.Булавка, П.Гайдуцький, Т.Гоголь [3], М.Дем’яненко [11],
Ю.Губені, В.Мессель-Веселяк [11], П.Саблук [10], І.Прокопа [9],
М.Талавиря [12], А.Третяк [13], Л.Тулуш [11], В.Юрчишин [15], К.Якуба
та ін. Однак особливими вимогами до розвитку сільських територій за
теперішніх умов є завдання забезпечення соціальної та економічної, а
також екологічної спрямованості, максимально ефективного використання
людського, виробничого, природного потенціалів водночас з їх розвитком,
залучення внутрішніх та зовнішніх інвестиційних ресурсів для виходу з
депресивного стану та забезпечення позитивної динаміки. Завдання
державної політики бюджетної підтримки розвитку сільських територій є
багатоплановим, розв’язання якого має поєднати за синергетичними
принципами комплекс механізмів стимулювання процесів розвитку
аграрної сфери та сільських територій, формування інституцій,
інфраструктури та залучення відповідних ресурсів за різними джерелами.
Цілі статті. Метою статті є дослідження умов та стану державної
підтримки сільських територій для досягнення сталого розвитку,
протистояння ринковим викликам, вибір пріоритетних напрямів розвитку
та стратегій їх реалізації, а також інституціонального та ресурсного
забезпечення цих процесів.
Викладення основного матеріалу з обґрунтуванням отримання
наукових результатів дослідження. Центральною проблемою при
виробленні політики державної підтримки сільських територій постає
питання суспільного розвитку. В залежності від успіхів розв’язання цього
завдання залежить економічний і загалом суспільний прогрес. Це вимагає
розроблення концептуальних засад, а також визначення засобів їх
запровадження, що разом складають конструкцію державної політики.
Сільські
території,
за
дослідженнями
Т.В.Гоголь,
є
двокомпонентним поняттям, що має значну кількість ознак та складну
внутрішню структуру. Тому «доцільно … зважати на галузеву,
поселенську, територіальну та функціональну спрямованість розвитку
об’єкта (та) розглядати поняття «сільські території» в контексті зі
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спорідненими поняттями» [4]. Автором пропонується виокремити такі
терміни як «сільський» і «аграрний». На його думку, слово «аграрний»
(від лат. agrarius – земельний) характеризує все те, що належить до
землеволодіння і землекористування. Етимологія терміна «сільський», у
стародавніх пам’ятках руської писемності передавалося за допомогою
слова «село», яке означало власне рілля, а вже потім рільницьке
поселення. Отже, сільські території – це не тільки просторовий базис
виробництва, а й природне середовище та місце життєдіяльності людей.
Саме тому від людини, її культурно-освітнього рівня, професійної
підготовки, навичок, вмотивованості, бажання та вміння працювати і
господарювати залежить ефективність використання території.
Традиційно функціонування сільських територій пов’язується
насамперед з сільськогосподарською діяльністю, оскільки тут формується
17% ВВП та близько 60% фонду споживання населення, її частка у зведеному бюджеті України за останні роки становить 5–9%, займає друге
місце серед секторів економіки у товарній структурі експорту. Але
сільський розвиток як об’єктивний процес, що відбувається в межах
відповідної соціально-просторової системи суспільства, не вимірюється
виключно показниками аграрного сектора економіки, а є значно ширшим
поняттям. Адже це 80% території країни, на якій проживає третина
загальної кількості населення, більше 60% якого не зайняті сільськогосподарським виробництвом. Без подолання негативних тенденцій в
розвитку сільських територій, держава не зможе ефективно конкурувати з
економічними системами інших розвинених країн, в яких рівні життя
сільського та міського населення максимально зближені [4; 5].
Аналіз рівня соціального розвитку сільських територій України та
його населення в контексті встановлення тенденцій динаміки
демографічних показників, стану ринку праці, соціальної та побутової
інфраструктури вказує на незадовільний стан [8]. Для соціального
розвитку сільських територій нині характерні глибока демографічна криза,
брак мотивації до праці, безробіття, витік трудових ресурсів, занепад
соціальної інфраструктури та вимирання населених пунктів.
За матеріалами вибіркових обстежень сільського населення
України, станом на 01.01.2011 р. рівень економічної активності населення
працездатного віку становив 62,7% загальної кількості населення
відповідної вікової групи, що нижче такого показника у 2006 р. на 10,6 п.
Залишається гострою проблема безробіття у сільській місцевості,
головною причиною якого, на думку С.Лавриненко, Я.Жаліло [7], є
структурні чинники, пов’язані з падінням обсягів сільськогосподарського
виробництва, про що свідчать зменшення посівних площ та поголів’я
великої рогатої худоби.
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Не дивлячись на критично низьку забезпеченість сільських
населених пунктів, об’єктами соціального призначення, їх мережа
продовжує деградувати [8]. За 1990–2010 рр. на 75% скоротилася
кількість: сільських магазинів, на 60% закладів громадського харчування,
на 30% дитячих дошкільних закладів, майже на 10% загальноосвітніх
шкіл, на 20% закладів культури, на 10% фельдшерсько-акушерських
пунктів. У сільській місцевості майже повністю призупинилося будівництво доріг з твердим покриттям, об’єктів інженерного облаштування,
житла, об’єктів комунально-побутового та соціально-культурного
призначення. Деградація сільських територій підриває основи подальшого
розвитку не лише аграрного сектора, але й через загрозу продовольчої
безпеки усього суспільства [6; 11].
Якщо загалом у сільському господарстві відмінено багато програм
державної підтримки, а чинні – у сукупності (з поворотною допомогою)
не перевищують 19 млрд грн, зокрема у бюджеті на 2012 р. – пряма
підтримка запланована на рівні 8,2 млрд грн, тоді як у 1990 році було 5,5
млрд крб. (43 млрд грн), то для сільських територій цей процес ще більше
негативний. Руйнівні процеси соціальної інфраструктури зумовлені
ігноруванням розвитку соціального довкілля на селі, відсутністю
виваженої державної політики стосовно формування місцевих бюджетів
та державної підтримки розвитку і утримання функціонуючих об’єктів
соціальної інфраструктури. Якщо у 1990 р. на ці цілі було використано
2,03 млрд крб. (16 млрд грн), в середньому за 1991–1995 роки по 3,3 млрд
грн, 1996–2000 рр. – по 0,6 млрд грн, у наступні роки до 2008 р. – по 0,4–
0,7 млрд грн, а на 2012 р. передбачено 7 млн грн на реформування та
розвиток комунального господарства у сільській місцевості [11]. Ці
фактори знижують престижність праці і проживання на селі, негативно
впливають на трудову зайнятість сільського населення загалом.
За даними Державної служби статистики України [8], протягом
2010 р. рівень безробіття сільського населення працездатного віку за
методологією МОП був на рівні 7,1%, проти 6,6% у 2006 р., в той час як
рівень безробіття міського населення у 2010 р. склав 8,6%. У 2010 р.
частка населення із середньодушовими грошовими витратами, нижчими
прожиткового мінімуму, становила у сільській місцевості 36,6 %, у місті –
18,8%. Грошові витрати менш ніж 300 грн у місяць мали 1,4% сільських
домогосподарств. Найбільшу частку витрат (81%) склали споживчі
грошові витрати, зокрема продовольчі товари 48,2% (у місті цей показник
– 55,2%), непродовольчі товари та послуги – 32,8%. Витрати на підсобне
сільське господарство у 2010 р. склали 13,9%. Найбільшу питому вагу –
середньодушові місячні доходи у 840–1020 грн мали 21,7% усіх сільських
домогосподарств. Зберігається значний рівень натуралізації: надходження
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від особистого підсобного господарства складали 13,2% грошових доходів
та 28,5% сукупних ресурсів домогосподарств.
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах у
середньому на місяць свідчить, що з 2000 р. по 2010 р. м’яса і
м’ясопродуктів збільшилось з 3,2 до 4,2 кг., а у міських поселеннях – до
5,5; молока і молочних продуктів з 20,5 знизилось до 19,6 кг.; дещо зросло
споживання яєць, риби, олії, овочів, скоротилось цукру, картоплі, хлібних
продуктів.
Рівень забезпеченості житловою площею у 2010 р. на 1 мешканця у
сільській місцевості складає 26,4 кв. м. проти міських 21,8 кв. м., але
рівень благоустрою сільського житла здебільшого не відповідає сучасним
вимогам. Станом на 2010 р. лише 27,1% житлової площі в сільській
місцевості були обладнані водогоном, 23,2 – каналізацією, 36,1% –
центральним опаленням, 84,5 газом, 11,5% – гарячим водопостачанням.
У незадовільному стані в селі перебувають об’єкти освіти, охорони
здоров’я та культури. Наявна матеріальна база культурно-побутових
об’єктів не відповідає елементарним вимогам та нормам. Так, в сільській
місцевості охоплення дітей дошкільними закладами в селі складало у
2010р. лише 34%, в той час як у місті – 67%. Якщо у 1990 р. дитячих
дошкільних установ було 12,6 тис, то у 2010 р. – 8,9 тис У міських
поселеннях спад відбувся з 11,9 до 6,7 тис У 2010 р. введення в
експлуатацію загальноосвітніх навчальних закладів за регіонами склало
3621, тоді як у 1990 р. було 60790 учнівських місць.
Надання цільової грошової допомоги органами Пенсійного фонду
непрацездатним громадянам з мінімальними доходами у 2010 р. у
сільській місцевості склало 227,1 тис грн (всього 525,2 тис грн), в
середньому 43,86 грн на одну особу. Виявлено громадян, які потребують
соціальної допомоги у сільській місцевості у 2010 р. 563,8 тис осіб. Їм
надано 101,0 тис грн грошової та 346,6 тис грн натуральної допомоги
продуктами харчування, гарячими обідами, промисловими і господарчими
товарами і частковою оплатою оздоровчих путівок, комунальних послуг
та палива.
Потенціал сільських дільничних лікарень скорочувався із року в рік
і у 2010 р. введення в експлуатацію лікарняних закладів склало 8 ліжок,
тоді як у 1990 р. було 781. Щодо амбулаторно-поліклінічних заходів, то у
2010 р. було введено в експлуатацію 522 відвідувань за зміну, тоді як у
1990 р. – 9879.
Як зазначають дослідники С.Лавриненко, Я.Жаліло, при дуже
низькому рівні введення в експлуатацію установ культури старіють та
зношуються їх основні фонди, збільшується число об’єктів, що
закриваються без подальшого відновлення їх функціонування [7].
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Чисельність закладів культури клубного типу в сільській місцевості
скоротилась у 2010 р. до 14,9 тис одиниць проти 18,7 тис у 1990 р. – на
20%. Фізкультурно-оздоровча робота за кількістю осіб охоплює у
сільській місцевості 1209486 осіб, з них: 6% у дошкільних закладах, 44% у
загальноосвітніх, 30% на підприємствах, організаціях в режимі робочого
дня та у вільний від роботи час.
Таким чином, як зазначають більшість дослідників проблеми [2; 3;
5; 9; 10; 12; 13; 15], вкрай низький сучасний рівень соціальної
інфраструктури села створює реальні передумови для погіршення
соціально-демографічної ситуації. Вирішення завдань, що нагромадились
в цій сфері, вимагає безпосереднього втручання держави шляхом
фінансування конкретних цільових програм соціального розвитку села.
Невисокий рівень досягнень у розвитку сільських територій,
незважаючи на прийняття ряду важливих законодавчих актів, пов’язаний
як зі складністю і багатогранністю самої проблеми, так і з відсутністю
поки що системної концепції розвитку. У Концепції сталого розвитку
сільських територій до 2020 року [6] передбачено наступні прогнозні
обсяги та джерела фінансування (табл. 1).
Таблиця 1
Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн грн [6]
2020
29269,8
2615,41

2019
26133,6
2446,21

2018
25281,3

23667,1
2174,91

2283,91

22246,2
2091,71

2017

12961,3
1534,01

2016

11100,6
1370,91

2015

10625
1331,91

2014

9588,6

17862,8

1183,01

2013

8393,7

2012

179267

830,81

Всього

2011

в т.ч. за роками

37510,35

39092,85

42744,4

50804,85

63352,36

66658,06

71324,21

82690,06

30545,85
43017,36

36187,85

29321,35
41278,26

60525,76

27823,15
38594,76

33354,65

25598,7

519213

47849,96

322083

34823,2

Продовж. табл. 1
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Примітка. 1 – Державний бюджет, 2 – Місцеві бюджети, 3 – Інші джерела.
На думку Т.В.Гоголь [3], механізм державного регулювання
розвитку сільських територій доцільно розглядати як сукупність видів та
способів дій суб’єкта регулювання, які ґрунтуються на базових принципах
та реалізації функцій, забезпечуючи за допомогою певних форм, методів і
засобів ефективне функціонування системи державного регулювання для
досягнення визначеної мети та розв’язання протиріч. При цьому
економічні функції держави визначають напрями її діяльності, завдання й
цілі, а механізм державного регулювання забезпечує способи їх реалізації.
Власне, розвиток сільских територій має бути побудований з
врахуванням форсайтингу [4], (від англ. – «погляд в майбутнє») –
інструменту формування пріоритетів і мобілізації значної кількості
учасників для досягнення якісно нових результатів у сфері науки і
технологій, економіки, держави і суспільства. Тобто, це систематичні
спроби оцінити довгострокові перспективи науки, технологій, економіки і
суспільства, щоб визначити стратегічні напрями досліджень і нові
технології, здатні принести найбільші соціально-економічні блага.
З врахуванням такого підходу, управління соціально-економічним
розвитком сільських територій [6] матиме на меті: удосконалення
організаційної структури управління розвитком сільських територій;
розмежування функціональних повноважень в організаційній структурі
управління та розвиток місцевого самоврядування; розвиток дорадництва
тощо.
Результати проведеного аналізу, враховуючи дослідження інших
авторів, зокрема М.Я.Дем’яненка, В.Я.Мессель-Веселяка, Л.Д.Тулуша,
Г.О.Булавки, В.В.Юрчишина [7; 11; 15], дозволяють виділити пріоритетні
напрями державної політики, спрямованої безпосередньо на забезпечення
підвищення рівня та якості життя сільського населення. Серед них:
організаційно-фінансові заходи, інституціональна підтримка, пряме та
непряме бюджетне регулювання, що в сукупності складають державну
політику бюджетного фінансування розвитку сільських територій.
Організаційно-фінансові заходи забезпечення концепції [6] мають
враховувати: розмежування в стратегії розвитку перспективних і поточних
планів із забезпеченням бюджетного фінансування; залучення зовнішніх і
внутрішніх інвестицій; створення Українського фонду підтримки розвитку
сільських територій за рахунок відрахувань у розмірі 1,5% від доходів
господарюючих суб’єктів (виручки від реалізації продукції, робіт та
послуг); запровадження системи моніторингу і поліпшення інформаційної
складової.
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Заходи інституціональної підтримки передбачають: формування
суспільного середовища, сприятливого для ефективного розв’язання
проблем сільських територій; системи державного управління розвитком
сільських територій з урахуванням стратегічних керівних принципів
Європейського Союзу; посилення ролі органів місцевого самоврядування,
громадських об’єднань, інших органів самоорганізації сільського
населення з передачею частини повноважень державного управління;
підтримки ініціатив (бізнес-проектів) сільських громад, забезпечення
гармонійного поєднання господарюючих структур та форм
господарювання.
Заходи прямої бюджетної підтримки передбачають удосконалення
реєстраційної, податкової та бюджетної систем, міжбюджетних відносин у
напрямі зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування і посилення
мотивації до наповнення місцевих бюджетів; введення компенсації витрат
сільськогосподарським підприємствам за будівництво та утримання
об’єктів соціально-культурного призначення; уможливити надання пільг
суб’єктам підприємництва, які розміщують виробничі потужності на
сільській території тощо.
Заходи непрямої бюджетної підтримки мають врахувати:
унормування статусу осіб, зайнятих лише в особистих селянських
господарствах, визначити порядок залучення їх до системи
загальнодержавного
соціального
страхування;
упорядкувати
функціонуючу мережу державного, комунального і приватного житла,
здійснити реконструкцію та будівництво у сільських поселеннях нового
житла; збільшити обсяги пільгового кредитування сільського житлового
будівництва, запровадити спеціальні програми забезпечення житлом
молодих фахівців, переселенців до проблемних сіл тощо.
Висновки. Як особливий напрям підтримки та стабілізації розвитку
сільських
територій
нами
виділяється
розвиток
сільського
підприємництва. На даному етапі таким можна вважати діяльність
фермерських та селянських господарств, як пов’язаних, так і не
пов’язаних з сільськогосподарською діяльністю. Критерієм ефективності
такої діяльності є самозайнятість сільського населення, ріст його доходів,
виробництво ексклюзивної сільськогосподарської продукції, що вимагає
значних затрат праці та особливої організації технологічного процесу, в
тому числі органічного землеробства, виробництво екологічно чистої
продукції для дитячого харчування, розвиток зеленого туризму тощо.
Важливим напрямом є створення системи заохочення ініціатив
сільських громад по впорядкуванню сільських поселень, розвитку
фізичної культури і спорту, дитячого і молодіжного дозвілля, народного
137

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

мистецтва і творчості, розвиток місцевої культурної і історичної
спадщини, навколишнього середовища. Таким чином, будуть збережені і
примножені особливості сільського способу життя, благодатна праця й
побут жителів: підпорядкованість ритмам і циклам року, елементи
традиційної сільської общини, спадковість поколінь і пам’ять роду,
розмірений, неквапливий ритм з елементами природовідповідності.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В минулому
поняттю «обліково-аналітичне забезпечення» не приділялося достатньої
уваги. Викликало велику цікавість це питання тоді, коли світ вступив в
нову епоху інформатизації. Власники підприємств зіткнулися з
проблемами конкуренції, нестачі часу, ресурсів. Щоб їх вирішити,
необхідно було приймати вчасні, а головне вдалі управлінські рішення.
Став відчутнішим зв’язок прийнятих рішень від вчасно отриманої,
достовірної та узагальненої інформації. Чим краще було обґрунтоване
рішення, тим позитивнішим був результат. Обліково-аналітичне
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забезпечення почали розглядати як один з головних механізмів вирішення
завдань та цілей, що поставали перед керівниками підприємств.
Перш за все, дослідження даної теми неможливе без визначення
поняття «обліково-аналітичне забезпечення». Під цим поняттям
розуміють систему збору, обробки, узагальнення подання та аналізу
фінансової інформації, забезпечення її кількості і якості для ведення
господарської діяльності, зокрема і її управління [1]. Основними
функціями обліково-аналітичного забезпечення є:
1) облікова – відображення фактів господарської діяльності;
2) аналітична – здійснення економічного аналізу діяльності
господарюючого об’єкта на основі первинних аналітичних даних;
3) інформаційна – забезпечення системи управління інформацією
для прийняття управлінських рішень.
З’єднуючою ланкою між обліковою і аналітичною системою є
інформація. Вона є основою обліково-аналітичного забезпечення і
виконує направляючу роль у цьому процесі. Тому важливо глибше
дослідити роль обліково-аналітичної інформації для управління
підприємством.
Розпочати можна з того, що попит на різного роду інформацію
завжди був високим. Вона супроводжує повсякденне життя людей і без
неї неможлива жодна сфера діяльності.
Початок використання цього терміна припадає на кінець ХІХ ст.,
але спочатку це поняття використовувалося лише до засобів зв’язку.
Розвиток науки і техніки привів до переосмислення змісту цього терміна з
виокремленням особистих і специфічних видів інформації відносно сфери
застосування.
Ще у середині ХХ століття основоположник кібернетики Норберт
Вінер звернув увагу на те, що інформація, на відміну, наприклад, від
сировини і енергії, володіє унікальною властивістю: величина інформації
під час використання не тільки не зменшується, навпаки її значущість і
якість підвищуються.
Ще однією властивістю інформації є суб’єктивний характер її обігу.
Обмін інформацією вимагає зусиль як суб’єкта, що передає її, так і
суб’єкта, що сприймає її. Саме тому ефективність використання
інформації безпосередньо залежить від характеристик осіб, що формують і
сприяють обміну інформацією.
В сучасній економіці володіння достовірною і актуальною
інформацією, поряд з умінням ефективно використовувати адекватні
методи її збирання, аналізу і надання є запорукою успішної діяльності
підприємств будь-якої організаційно-правової форми. Це в свою чергу
140

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

обумовлює необхідність забезпечення постійного обміну інформацією як
в середині підприємства, так і з іншими підприємствами, установами і
організаціями.
Інформація – безумовно, цінний ресурс для будь-якого виду
діяльності. Щодо діяльності підприємств – це ще й необхідна умова
функціонування, а також процес, який потребує безперервного
регулювання за для збереження його цінності.
Насамперед, необхідно визначити поняття інформації, проте
точного і єдиновірного визначення на даний час немає. Поняття
інформації трактується з огляду на те, в якому середовищі вона
утворюється та використовується.
Згідно Закону України «Про інформацію», інформація – це будь-які
відомості або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або
відображені в електронному вигляді [2]. Схоже пояснення дає тлумачний
словник української мови: «відомості про які-небудь події, чиюсь
діяльність і т. ін.; повідомлення про щось [3]». Інформатика як наука дає
таке визначення: «Інформація – це відображення предметного світу за
допомогою знаків і сигналів» З філософської точки зору – міра зменшення
необізнаності людини щодо оточуючого її світу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Автори підручників, зазвичай, дотримуються використання
загальноприйнятих визначень, але деякі все ж таки дають свої пояснення.
Наприклад, Бутинець Ф.Ф. під інформацією (від лат. іnformatio –
пояснення, повідомлення, викладення) розуміє впорядковані відомості про
процеси і явища зовнішнього світу, сукупність будь-яких знань тощо [4].
За Карпенком С.Г., інформація — це об’єктивно існуючий зміст, який
характеризує організацію, структуру, стан і поведінку певної системи
загалом або її окремих елементів та зменшує ступінь невизначеності у
процесі його пізнання і переробки [5].
Хміль Ф.І. пропонує наступне визначення [6]: «У загальному
розумінні інформація – це відомості про події та явища, що відбуваються у
суспільстві, державі та навколишньому середовищі. При цьому
інформація відображає стан та зміни стану певної системи».
Гужва В.М. висвітлив дане поняття ширше [7]: «Інформація – це
відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, процеси тощо), які
зменшують міру існуючої невизначеності, неповноти знань, відчужені від
її творця і які стали повідомленнями (вираженими певною мовою у
вигляді знаків, у тому числі й записаними на матеріальному носії), які
можна відтворювати шляхом передачі людьми усним, письмовим або
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іншим способом (за допомогою умовних сигналів, технічних та
обчислювальних засобів і т. ін.)».
Отже, з вищесказаного можна зробити висновок, що інформація –
це ресурс різного роду вираження та сфери використання, що
характеризує та конкретизує всі процеси і явища зовнішнього світу.
Інформація присутня завжди і всюди, особливо у сфері економіки та
управління.
Цілі статті: дослідити роль і місце облікової інформації в
управлінні підприємством.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Інформація, яка
необхідна для управління підприємством представляє собою різні
повідомлення економічного, технологічного, соціального, юридичного,
демографічного та іншого змісту. Тобто це поєднання як внутрішньої, так
і зовнішньої інформації. В інформаційному процесі, яким є управлінська
діяльність, інформація виступає як один з найважливіших ресурсів поряд з
енергетичними, матеріальними, трудовими і фінансовими.
Прийняття управлінських рішень пов’язане з постійним
перетворенням інформації, а сам процес управління має інформаційний
характер. На кожній зі стадій управління використовується конкретна
вхідна інформація й одночасно формується результатна вихідна
інформація, яка є вхідною на інших стадіях управління. Стадії управління
повторюються, утворюючи замкнутий контур. Тому через органи
управління проходить велика за обсягом, різноманітністю і динамікою
інформація.
Керівники підприємств, установ, організацій в міру своєї діяльності,
найтісніше пов’язані з інформаційним забезпеченням.
Визначення поняття «інформаційне забезпечення» наведені в різних
наукових джерелах і висвітлюють мету інформаційного забезпечення,
його об’єкт, засоби здійснення, інформаційно-ресурсні складові. Змістовне
визначення дає Матвієнко О.В:
«Інформаційне забезпечення управління – це організація
цілеспрямованих масивів інформації і інформаційних потоків, яка включає
збирання, зберігання, опрацювання і передавання інформації (в тому числі
і з використанням комп’ютерних інформаційних систем) з метою аналізу
одержаних результатів для підготовки, обґрунтування і прийняття
управлінських рішень» [8].
Основними принципами формування раціональних потоків
інформації є:
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1) виявлення інформаційних потреб та способів їх ефективного
забезпечення.
2) об’єктивність відображення фінансово-господарських процесів,
активів, зобов’язань та капіталу .
3) єдність інформації, що надходить з різних джерел.
4) оперативність інформації.
5) всебічна розробка первинної інформації на персональних
електронно-обчислювальних машинах з метою підвищення коефіцієнта її
використання.
6) кодування первинних даних з метою підвищення ефективності
використання каналів зв’язку.
7) обмеження первинної інформації абсолютними показниками.
8) мінімізація вводу і виводу інформації.
9) розробка цільових програм використання та аналізу первинної
інформації.
Інформаційне забезпечення об’єднує склад інформації, структуру
інформації, закономірності її перетворення і характеристики руху
інформації, тобто кількісні і якісні її оцінки.
Серед підвидів інформаційного забезпечення на підприємстві
найбільш важливою та цінною є економічна інформація.
Економічна інформація є одним із видів інформації, що відображає
суспільно-економічні відносини і процеси за допомогою цифр, фактів,
відомостей та інших матеріалів [9].
Вона кількісно характеризує стан виробничо-господарської та
фінансової діяльності об’єкта через систему натуральних і вартісних
показників, циркулюючи у виробничій та невиробничій сферах, органах
управління. Використовуючи її можна простежити взаємозв’язки між
ланками, напрями їх розвитку та ефективність прийняття управлінських
рішень.
Економічна інформація налічує багато різновидів. Науковці
Терещенко Л.О. і Матієнко-Зубенко І.І. відповідно до виконуваних
функцій управління виокремлюють такі види інформації [10]:
- прогнозна – пов’язана з функцією прогнозування, відображає
ймовірне твердження про майбутній стан господарських процесів.
Наприклад, для підприємства дуже важливо знати прогнозований розмір
прибутку, щоб в майбутньому зуміти ефективно його використати в
розрахунках з кредиторами, інвесторами, для планування майбутніх
вкладень у процвітання підприємства. Прогнозуванням на підприємстві
займаються спеціалісти в даній галузі та аналітики на основі минулих
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показників діяльності, досліджують динаміку всіх процесів та ситуацію на
ринку та в середині компанії;
- планово-договірна – пов’язана з функцією планування та описує
господарські процеси, що мають відбутися в заданому часовому періоді.
Наприклад, обсяг випуску конкретного найменування продукції, кількість
матеріалів конкретного найменування за договором. Планова інформація
на підприємстві знаходить своє вираження в поточних та довгостроковим
планах, розроблених на засіданнях зборів колективу та власників;
- облікова – пов’язана з функціями оперативного, бухгалтерського,
статистичного обліку та відбиває господарські процеси, які вже
здійснилися, а також фактичний стан;
- нормативна – пов’язана з функцією підготовки виробництва. Вона
регламентує витрати матеріальних та трудових ресурсів, рівень запасів і
заділів. Наприклад, норми витрати матеріалу на виріб, норма прибутку,
норми часу та інші показники. Нормування необхідно, перш за все, для
зменшення необґрунтованих перевитрат сировини та забезпечення
стабільності виконання завдань і цілей;
Також до нормативної відносять нормативно-правову інформацію
(закони, постанови, положення, угоди, рішення правоохоронних органів
тощо), яка регламентує фінансово-господарську діяльність підприємства.
- цінова – охоплює ціни, тарифи, розцінки (ціни можуть бути
планові, фактичні, договірні, прейскурантні, відпускні, оптові, роздрібні);
- довідкова – призначена для деталізації процесів, розшифрування
та доповнення різними відомостями. Наприклад, найменування та адреса
підприємства;
- таблична – містить коефіцієнтні величини і представлена у вигляді
таблиці. Вона дає більш наочне уявлення про показники і дає можливість
їх порівнювати. Наприклад, розмір податку з оподаткованої суми
заробітку.
Як видно з даної класифікації облікова інформація є підвидом
економічної і є її ядром. Це пов’язано з тим, що вона повніша, точніша й
оперативніша, всебічніша і достовірніша за будь-яку іншу. Вона моделює
як зовнішні, так і внутрішні зв’язки підприємства, його структуру, дає
можливість розподілити права виконавців та їхню відповідальність за
економічну ефективність [11].
Дані бухгалтерського обліку дають об’єктивну кількісну
характеристику різноманітних господарських операцій, узагальнену
характеристику всієї сукупності засобів господарства за складом і
розміщенням, за джерелами утворення і цільовим призначенням. Для
цього використовуються методи наскрізного і безперервного
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спостереження, суворе документування, систематизація на рахунках,
групування в балансі та інших звітних таблицях.
Найголовнішою перевагою облікової інформації підприємства є те,
що вона виконує три основні вимоги: тимчасовість, якість і кількість. Саме
вони визначають важливість бухгалтерського обліку для інформаційного
забезпечення системи управління. Тимчасовість облікової інформації
полягає в тому, що збирання інформації відбувається регулярно (у строки
бухгалтерської та статистичної звітності), або епізодично (у разі потреби).
Якісний показник говорить сам за себе, адже від нього залежить
позитивний результат майбутніх дій керівника. Кількість визначає той
обсяг облікової інформації при якому можливо зробити певні висновки
або прийняти правильне рішення.
Висновки. Отже, слід зазначити, що існування обліковоаналітичного забезпечення неможливе без такого важливого компоненту
як облікова інформація. Здійснюючи спостереження за економічними
процесами, обліковуючи їх, бухгалтерія сприяє глибокому аналізу
господарської діяльності підприємства. А це в свою чергу забезпечує
функції управлінського обліку та ефективну діяльність підприємства.
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Втеча капіталу як суспільне явище має глибоке історичне коріння, притаманна усім
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Економічна
криза в Україні у 1990–х рр. була однією з основних причин того, що за
Різник Н.С.
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кордон втекли гроші, цінності, інше майно загальною вартістю принаймні
в кілька десятків млрд дол США: за різними експертними оцінками, за
останні 10 років з України вивезено від 20 до 60 млрд дол., які
здебільшого легалізовані в офшорних зонах [1].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемами оцінки та інструментів повернення капіталу в
країну його походження займались А. Булатов, М. Деплер, Д.Дувендаг,
М.С.Кахн, М.Дулі, Д.Каддінгтон, Ч.П.Кіндлбергер, Л.Красавіна,
Д.Р.Лессард, Д. Маклеода, Д.Уільмсон, М. Уїльямсон, А.С. Філіпенко,
Р.Рут Френклін, М.І.Флейчук, Н.ЮІ.Хег, С.Шумська та ін. Погоджуємось
з точкою зору Д. Маклеода, який вважає, що втеча капіталу, є наслідком, а
не причиною фінансової кризи, хоча, чутки про девальвацію може
спровокувати відтік капіталу як з країни так і кожного окремого регіону,
як з джерела фінансової нестабільності [2].
Однак, нині не сформовано єдиного методичного підходу до оцінки
вивезення капіталу як на державному, так і на регіональному рівні.
Різноманіття поглядів вчених обумовлено відмінностями в характері
вирішуваних ними теоретичних і прикладних завдань.
Цілі статті: розробити методичні підходи до оцінки втечі капіталу
на регіональному рівні.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Регіон є
невід’ємною частиною єдиної системи розвитку продуктивних сил і
виробничих відносин та має прямі і зворотні виробничо-економічні,
ресурсні, науково-технічні, фінансово-кредитні і соціальні зв’язки з
національною економікою. У регіоні здійснюються повні цикли
відтворення населення і трудових ресурсів, основних і оборотних фондів,
грошового обігу, виробництва, розподілу, обміну і споживання продукції.
Однією з основних форм розвитку продуктивних сил регіону є
міжрегіональний та міжнародний рух капіталу. Переміщення капіталу за
межі регіону у виробничій, грошовій чи товарній формах через прямі або
портфельні інвестиції відбувається з метою отримання прибутків
суб’єктами господарювання як резидентів, так і нерезидентів України
(рис. 1).
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Рис. 1. Цілі, форми, види експорту капіталу з регіону
За цільовою орієнтацією
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Суб’єкти господарювання регіону можуть приймати та інвестувати
підприємницький капітал, отримувати гранти, міжнародні позики, пільгові
кредити та приймати участь у різноманітних програмах підтримки. Крім
того, приплив іноземного капіталу в регіональну економіку є одним із
джерел фінансування імпорту.
Експорт ресурсів з регіону може відбуватись з допомогою капіталу
як кримінального, так і легального походження.
На основі визначень як самих термінів, так і способів
вивезення/ввезення ресурсів, втечі капіталу, експорту інвестицій
розглянемо методичні підходи до кількісної оцінки втечі капіталу з
регіону.
Спираючись на розроблені у 1937 р. Ч. П. Кіндлбергером теорії
міжнародного руху капіталу [3; 4], можемо відмітити, що вивезення
капіталу – це такий рух капіталу за межі країни, який суперечить її
національним інтересам і відбувається через несприятливий інвестиційний
клімат в країні чи її окремих регіонах для багатьох вітчизняних власників
капіталу. Це пояснюється, з одного боку, тим, що втеча капіталу як з
країни, так і з будь-якого територіального утворення може протікати як в
легальній, так і нелегальній формах. З іншого боку, часто неможливо
виділити втечу капіталу усередині усіх інвестиційних ресурсів в
регіональну економіку, як, наприклад, в разі його експорту з іноземної
країни, регіону, території з низьким оподаткуванням.
Вивезення капіталу сприяє зовнішньоекономічному розвитку
регіону, а втеча капіталу свідчить про небезпеки розвитку регіональної
економіки, низьку ефективність внутрішнього інвестування, слабкий
інвестиційний клімат. Це призводить до послаблення національної
економіки, зниження можливостей інвестування і, отже, до подальшого
погіршення перспектив розвитку.
Розглянувши підходи вчених до трактування визначення «втеча
капіталу», під поняттям «втеча капіталу регіону» будемо розуміти
непланове, стихійне, нерегульоване переміщення капіталів із одних
регіонів держави в інші, до іншої держави внаслідок його нестійкого
економічного, соціального розвитку або з метою ухилення суб’єктами
господарювання регіону від сплати високих податків, можливої
експропріації капіталу тощо.
Будь-яка операція нелегального переведення капіталу є
протизаконною, але джерело капіталу усередині регіональної економіки
саме по собі може бути законного походження. Таким чином, процес втечі
капіталу суб’єкта господарювання регіону може бути пов’язаний з
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різними порушеннями законодавчих та нормативних актів залежно від
джерела походження коштів.
За відсутності методики розрахунків обсягів втечі капіталу з регіону
одним із підходів може слугувати аналіз динаміки платіжного балансу
країни. Так, за недостатньої прозорості інформаційної бази та
дискусійності наповнення терміну втечі капіталу, його кількісну оцінку
можна здійснювати як за рівнем «чистих помилок та упущень», так і за
сумами окремих статей платіжного балансу, які будуть свідчити про
вивезення капіталу з регіональної економіки. Показником вивезення
капіталу буде від’ємне значення показника цих статей, а ввезення –
позитивне.
Зведемо різні підходи вчених [3–20] залежно від дефініцій та
методичних підходів до оцінки втечі капіталів в табл. 1.
Таблиця 1
Методологічні підходи до оцінки втечі капіталів*
Назва
методу
1

Автор

Підходи до оцінки

Алгоритм
розрахунку
4

2
3
Ч. П. Кіндлбергер Спроби оцінки міграції капіталу за допомогою оцінки
(1937 р.)
дефіциту (О) платіжного балансу країни (X – M) та
X – M – LTC = O =
LTC (довгостроковий капітал (в тому числі і
= STC + MG
кредитування та ПІІ) буде визначатися як зміна запасів
золота в цій країні (MG), та зовнішніх
короткострокових активів (STC).
А. Булатов
Недонадходження експортної виручки (Nex) плюс
(2001 р.)
ненадходження товарів і послуг у рахунок переказів за
CFs = Nex + Ntp +
імпортними контрактами (Ntp) плюс «чисті помилки і
Широкий
G,
упущення» (G) – вузький метод. Капітальні
та вузький
трансферти (Kt), портфельні інвестиції (B), позики,
методи
CFw = t + B + Pk +
надані торгові кредити (Pk) і аванси, залишки на
+ Zr + Gv.
поточних рахунках і депозити (Zr), готівкова іноземна
валюта (Gv) – широкий метод.
С.Шумська
При визначенні суми втечі капіталу не включати
CF = Nex + Ntp + G
(2003 р.)
виплати нерезидентам доходів від інвестицій (DI) і
+ Gv + Ke,
обсяги залишків на рахунках і депозитах за кордоном
EC= CF + DI + Ztk +
(Zr), простроченої заборгованості за торговельними
Stk,
операціями (Ztk ) та сальдо торгових кредитів (Stk),
Ke – капітал
вважаючи, що ці показники свідчать про легальні
емігрантів.
процеси відтоку капіталу.
Д. Каддінгтон
«Втеча капіталу» є реакцією на короткострокові зміни
CF = С + G,
(1986 р.)
умов на внутрішньому і міжнародному фінансових
Метод
де C – чистий
ринках. Деякі дослідники іноді включають у
ретельного
короткостроковий
короткострокові вкладення і портфельні інвестиції
аналізу
відтік капіталу;
(«метод
G – помилки і
гарячих М. І. Флейчук, Оцінка обсягів «втечу капіталу» по статті «помилки та
упущення
грошей») Р. Рут Френклін, упущення» платіжного балансу
А. С. Філіпенко
та ін.
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Продовж. табл. 1
1

2
3
4
Експерти
Порівняння джерел капіталу (тобто чистого приросту CF = H + B + A + F
Світового банку зовнішньої заборгованості й чистого приросту
де A – баланс
(1985 р.)
іноземних капіталовкладень) з характером його
поточного рахунку;
використання (тобто дефіцитом платіжного балансу і B – чисті прямі
змінами в іноземних резервах за рік (F)).
іноземні інвестиції
М. Дулі
Слід враховувати «чисті помилки і упущення» і
Непрямий
(1986 р.)
можливу різницю в даних міжнародної статистики, що CF = G + H,
метод
стосуються змін у залишку зовнішньої заборгованості де H – зміни в
й платежах по боргу або відображених у платіжному боргових
балансі країни. Частина приросту зовнішніх
зобов’язаннях
інвестицій, що не дає офіційного доходу на інвестиції.
Д. Р. Лессард,
Втеча капіталу – це усі фінансові ресурси, які
CF = С
Д. Уільмсон
залишили територію винятково нелегальним шляхом
(1987 р.)
М. Деплер і
Процес переміщення ресурсів в інвалютні фінансові
М. Уїльямсон активи (у тому числі безпосередньо за межі країни) у
(1987 р.)
зв’язку з наростанням економічної чи політичної
нестабільності в країні та/або побоюваннями
знецінення національної валюти
М. С. Кахн,
Відтік з країни приватних фінансових ресурсів, в т.ч.
Н. ЮІ. Хег
транскордонні перекази банківських депозитів за
(1987 р.)
місцем проживання вкладника
Д. Дувендаг
Масовий відтік приватних капіталів будь-якого
CF = H + B + A + F +
(1987 р.)
характеру і будь-якої тривалості
+ G + I + N,
Л. Красавіна
де I – кредити МВФ;
(2000 р.)
N – каунтерпарт.

* розроблено автором на основі [3–20]
У розрахунках обсягів експорту капіталу на державному рівні, на
відміну від інших підходів вчених до оцінки втечі капіталу (табл. 1), до
обсягів втечі капіталу доцільно включити статті платіжного балансу
«помилки та упущення», «обсяги недоотриманої виручки за експорт
товарів та послуг», «оплати за імпорт, що не надійшов», та «платежі за
фіктивними операціями з цінними паперами та готівкової валюти поза
банками».
До обсягів вивезення капіталу необхідно включити обсяги виплат
нерезидентам доходів від інвестицій, прострочену заборгованість за
торговельними операціями та сальдо торгових кредитів та обсягів
депозитів резидентів України за кордоном, оскільки неможливо виділити
із загального обсягу значення показника джерела продуктивного і
непродуктивного відтоку капіталу.
Для дослідження феномена джерел тінізації економіки важливо
визначити специфічні економічні, соціальні, політичні умови і причини
вивезення капіталів з регіону. Однією з найпоширеніших форм вивезення
капіталу є переміщення капіталів з метою відмивання грошей з території
України на територію будь-якої іншої держави задля подальшого
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розміщення його на цій території, або ж повернення до регіону
походження. Так, за даними Держфінмоніторингу, в Україну за дев’ять
місяців 2011 р. відмито близько 32 млрд грн [21].
Загалом відмивання грошей – це процес, який дозволяє приховати
незаконне походження грошей від господарської діяльності суб’єктів
господарювання регіону: доходи, одержані злочинним шляхом,
проводяться через фінансову систему з метою приховування їх
нелегального походження і додання їм вигляду законно одержаних.
Злочин, внаслідок якого одержуються доходи суб’єктами
господарювання регіону, що згодом проходять процес відмивання, має
назву предикатний первинний злочин. Предикатними злочинами за
законодавством України є суспільно небезпечні протиправні діяння, що
передують легалізації (відмиванню) доходів. Це діяння, за яке
Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням діянь,
передбачених ст. 207, 212 Кримінального кодексу України) або яке
визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, і за таке ж
саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом
України, та внаслідок вчинення якого є незаконно одержані доходи [21, ст.
207, 212].
Згідно КК ст. 209 України легалізація (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, визначається як «вчинення фінансової
операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаними
внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що
передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій,
спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження
таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або
майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так
само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна,
одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного
діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів» [21, ст. 209].
Нині до «брудних» грошових коштів відносяться не тільки доходи
від наркобізнесу, але і доходи, одержані від торгівлі зброєю, людьми,
контрабанди, викрадання людей, корупційних діянь, несплати податків і
інших незаконних дій.
Абстрагувавшись від особливостей кожного окремого способу
зловживань, для аналізу проблем кваліфікації дій необхідно поділити
загальний механізм здійснення корисливих посягань за допомогою
фіктивно утворених грошових коштів на етапи (табл. 2).
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Таблиця 2
Теоретико-методологічні підходи
до формування етапів оцінки відмивання грошей*

Чотирифазова

Трифазова

Двофазова

Модель Вчені, експерти, джерело
Зміст етапів
1
2
3
Бернасконі П.
1. Відмивання грошей.
[23, с. 406]
2. Повернення в обіг
1. Приховування джерелами коштів, одержаних у результаті
Дудоров О., Музика А.
вчинення злочинів.
[24, с. 72; 25, с. 267]
2. Переведення коштів з кримінального обігу в легальний сектор
економіки
Асоціація французьких
1. Входження «брудних» грошей;
банків [26]
2. Імплантування легалізованого капіталу
1. Розміщення – впровадження злочинно здобутого капіталу в
Савченко А.
фінансову систему держави; приховування джерела та власника.
[27, с. 38]
2. Інтеграція – репатріація в країну походження та асиміляція з
легальними капіталами
1. Отримання, консолідація і розміщення готівкової валюти.
Комітет Сенату США з
2. Консервація.
міжнародних відносин
3. Репатріація або інтеграція «відмитих» коштів у легальні
[28]
організації
Експерти американських
1. Залучення;
органів правопорядку
2. Переміщення.
[28]
3.Об’єднання.
Подібність процесу «відмивання» грошей до кругообігу води в
Цюнд В.
природі: великий (світовий); малий (державний);
[29, с. 406]
внутрішньоконтинентальний (регіон). Далі гроші знову досягають
кола великого кругообігу
1. Технологічний процес легалізації коштів протиправного
походження.
Барановський О. І.
2. Процедура відмивання тіньових коштів – міжрегіональні, або
[30, с. 53]
міждержавні легальні чи псевдолегальні трансакції коштів.
3. Акумуляція коштів протиправного походження
Римарук А., Лисенков Ю., 1. Попереднє відмивання грошей.
Капустін В., Синянський С. 2. Розшарування.
[31, c. 20]
3. Інтеграція.
1. Переведення грошей в інші, менш підозрілі форми.
Британські експерти
2. Рошарування.
[32]
3. Реінтеграція
1. Звільнення від готівки і переказ її на рахунки підставних осіб.
Експерти ООН
2. Розподіл готівки.
[33]
3. Маскування слідів вчиненого злочину.
4. Інтеграція грошової маси
1. Країна основного злочину /діяльність: внутрішнє, попереднє
«відмивання».
2. Країна основного злочину/нелегальність: збирання грошей, що
Мюллер К., Освальд К.
пройшли попереднє «відмивання»; підготовка їх до контрабанди.
[34, c. 7]
3. Країна «відмивання»/нелегальність: підготовка до введення
грошей у легальну фінансову систему.
4. Країна «відмивання» грошей/легальність: маскувальні дії у
вигляді переказів, інвестиції тощо
1. Введення грошей у національну фінансову систему.
Белошапка В.
2. Перерахування грошей за кордон.
[35, с. 12]
3. Циркулювання грошей у банківських системах інших країн.
4. Повернення коштів в країну
1. Утворення («намивання»).
Попович В.
2. «Відмивання».
[36, c. 163–164]
3. Повернення «відмитих» грошей.
4. Використання «відмитих» грошей
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Так є різні підходи до формування етапів оцінки відмивання
грошей. Одні вчені вбачають двофазову модель, другі – трифазову, ще
інші чотирифазову.
Наприклад Бернасконі П. [23, с. 406] розглядає процес відмивання
грошей на міжрегіональному чи міжнародному рівні, при чому вирізняє
країни чи регіони вчинення основного злочину, які стають джерелом
доходу, і країни або регіони «відмивання» грошей. О. Барановський в
трифазовій схемі відмивання грошей на другій фазі [29, с. 53] розглядає
процедуру відмивання тіньових коштів як міжрегіональний, або
міждержавний легальний чи псевдолегальний рух коштів. Рух незаконно
одержаних грошей багато в чому ідентичний руху грошей законного
походження і відбувається у циклічній формі: певна частина
використовується на негайне споживання, інша знову спрямовується у
тіньові потоки, а решта притримується для довгострокових інвестицій у
розвиток тіньової економіки в регіоні (рис. 2).
Поділ на етапи, фази і т. д. в розглянутих моделях відмивання
грошей є досить умовним, оскільки залежить від конкретних схем, які
реалізовуються на регіональному, державного та міжнародному рівнях.
Водночас, на основі узагальнення вже існуючих теоретично визначених
схем відмивання, є цікавим та потребує більш глибокого аналізу
використання їх в практичній діяльності суб’єктами управління процесу
детінізації регіональної економіки. У дослідженнях доцільно
використовувати схему відмивання «брудних» грошей, прийняту FATF,
яка є найбільш поширеною і передбачає виділення в єдиному процесі
легалізації грошей наступних стадій: розміщення, шарування і інтеграція.
Перший етап – розміщення – це розміщення наявних грошових
коштів суб’єктів господарювання регіону у фінансові інструменти.
«Брудні» гроші на цій стадії «відмивання» можуть розміщуватись: у
банківських установах, які здійснюють діяльність на основі відповідної
ліцензії або дозволу; у небанківських установах, які, фактично,
здійснюють надання банківських послуг; через інші установи
нефінансового сектору.
Другий етап – нашарування– відрив незаконних доходів від їх
джерел шляхом створення складного ланцюга фінансових операцій,
направлених на маскування аудиторського сліду цих доходів. Якщо
розміщення великих сум грошей відбулося успішно і не було виявлено, то
розкрити подальші дії щодо «відмивання» грошей суб’єктами
господарювання регіону стає практично неможливо.
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Рис. 2. Етапи відмивання тіньових коштів суб’єктами господарювання регіону*
* розроблено автором
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Третій етап – інтеграція – надання видимості легальності злочинно
одержаним фінансовим коштам суб’єктів господарювання регіону. На цій
фазі гроші інвестуються в легальну економіку.
Характерною
особливістю
тіньового
капіталу
суб’єктів
господарювання регіону є його здатність змінювати джерела походження,
завдяки чому у фінансовому обігу після 2–3 комерційних трансакцій
зникають явні ідентифікуючі ознаки і історія нелегального генезису.
Якщо слід «відмитих» грошей не був виявлений на двох перших
стадіях, то потім відокремити законні гроші від грошей незаконного
походження достатньо складно. Це вимагає пошуку шляхів підвищення
ефективності реалізації функцій регіонального менеджменту детінізації
економіки.
З врахуванням вищесказаного спробуємо розробити методику
оцінки втечі капіталів з регіону на основі даних платіжного балансу
України та аналізу результатів зовнішньоекономічної інвестиційної
діяльності регіонів. Водночас агрегована оцінка, отримана на основі даних
платіжного балансу, зовнішньоторговельного балансу регіону, може
розглядатися як найбільш доказова, оскільки її формування відбувається
на основі статичного збирання та аналітичної обробки інформації. Проте
така оцінка має опосередкований характер, оскільки не можна
ототожнювати дані платіжного балансу з прямими показниками «втечі
капіталу».
Варто відмітити, що до вивезення капіталу, який не є втечею
капіталу неправомірного походження, можна віднести вивіз прямих
інвестицій, портфельних інвестицій, інші приватні небанківські інвестиції
довгострокового характеру за кордоном, а також всі види державних
інвестицій за кордоном.
Етапами проведення оцінки втечі капіталів з регіону будуть:
1. Вибір об’єкта діагностики.
2. Вибір показників для оцінки рівня втечі капіталів з країни,
регіону.
3. Оцінка рівня втечі з держави.
4. Оцінка причин, внутрішніх та зовнішніх факторів втечі капіталів
з регіону.
5. Позиціонування регіонів за рівнем експорту капіталів з регіону.
З урахуванням наведених факторів впливу на рівень втечі капіталу з
економіки регіону, на наш погляд, сукупність показників найбільш
доцільно поділити на дві групи: експорт капіталу на державному рівні та
експорт капіталу на регіональному рівні (рис. 3). Експорт капіталу на
державному рівні будуть характеризувати рівень опосередкованого
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впливу на зовнішньоторгівельний баланс конкретного регіону і
визначатимуться показниками втечі та вивезення/ввезення капіталу на
основі даних платіжного балансу.
Обсяги недоотриманої виручки
за експорт товарів та послуг,
оплати за імпорт, що не надійшов,
та платежі за фіктивними
операціями з цінними паперами

Депозити резидентів
в іноземних банках
Сальдо простроченої
заборгованості за позиками
Виплата нерезидентам доходів
від інвестицій

Помилки та упущення

Сальдо торгових кредитів

Готівкова валюта поза банками

Капітал емігрантів
Втеча капіталу

Вивезення капіталу

Експорт капіталу на державному рівні
Оцінка обсягів експорту капіталу
Експорт капіталу на регіональному рівні
Прямі іноземні інвестиції
з регіону

Прямі іноземні інвестиції
в регіон

Боргові інструменти

Прямі інвестиції в регіон

Установлена сума доходів,
здобутих злочинним шляхом
(за обвинувальними висновками)

Прямі іноземні інвестиції
(акціонерний капітал) у область
за видами економічної діяльності
Втрати капіталу

Курсова різниця

Рис. 3. Система показників оцінки рівня експорту капіталу з
регіону*
* розроблено автором
Для оцінки втечі капіталу за недостатньої прозорості інформаційної
бази його кількісну оцінку можна подати у вигляді арифметичної суми
окремих статей платіжного балансу:
- «помилки та упущення» є так званою балансуючою статтею згідно
з методологією складання платіжного балансу, рекомендованою МВФ, яка
забезпечує представлення об’єктивних результатів в статтях платіжного
балансу кожної країни. Це обумовлено тим, що платіжний баланс
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формується на основі великої кількості потоків не завжди однорідної
інформації, а тому під час зведення рахунків інформаційних потоків
можуть накопичуватись помилки вимірювання;
- «готівкова валюта поза банками». Частина експертів вважає, що
іноземну готівку поза банками не варто відносити до «втечі капіталу»,
оскільки вона працює і залишається на території країни. Але поділяємо
думку Шумської С. [18, с. 61], яка розглядає втечу капіталу з точки зору
втрат фінансового потенціалу країни, коли іноземна валюта, що не
залучена до обслуговування офіційної економіки, є джерелом поповнення
тіньової економіки. Витіснення національної грошової одиниці – гривні
здійснювалося більш стабільною іноземною валютою – доларом, а рідше
євро. Рівень доларизації економіки України у 2008 р. зріс із 22,8% до
30,6%. У 2009 р. доларизація української фінансової системи становила
31,7%, у 2010 р. – 29,1%, а у 2011 р. підвищився до 29,36% [37]. На
нинішньому етапі в економіці України триває процес зростання
доларизації, що ускладнює проведення ефективної грошово-кредитної
політики, збільшує ризики для курсу гривні і сприяє погіршенню якості
активів банків. Падіння довіри до платоспроможності економіки значно
вплинуло на падіння курсу гривні по відношенню до решти валют.
Інвестори переводять активи в інші більш безпечні валюти, зневірюючись
у надійності гривні та долара США. Детінізація фінансових потоків також
дозволить залучити частину готівки в обігу на депозити та поточні
рахунки, що надасть ресурси для кредитування економіки;
- «обсяги недоотриманої виручки за експорт товарів та послуг,
оплата за імпорт, що не надійшов, та платежі за фіктивними операціями з
цінними паперами» характеризує, власне, обсяги та джерела
непродуктивного відпливу капіталу.
Для оцінки вивезення капіталу його кількісну оцінку можна подати
у вигляді арифметичної суми окремих статей платіжного балансу та даних
звітності Міжнародного банку розрахунків:
- рух капіталу – обсяги переміщення вартостей у товарній і/або
грошовій формі з одних країн в інші з метою отримання прибутків;
- капітал емігрантів – вивіз національної та іноземної валюти
нерезидентами України;
- сальдо торгових кредитів відображає рух кредитів у товарній та
грошовій формах терміном до одного року, зміни у короткострокових
авуарах;
- рахунок руху довгострокового капіталу (long-term), або прямі
інвестиції та інші довгострокові капітальні вкладення. Основними
статтями руху довгострокового капіталу є прямі інвестиції та позики.
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Інвестиції, які вкладаються іноземними громадянами або фірмами в
економіку України – це стаття кредиту. Проте, репатріація отриманого від
цієї інвестиції прибутку утворює дебетову статтю невидимого імпорту.
Капіталовкладення, які здійснюються резидентами за кордон, утворюють
статтю дебету, а переказ з-за кордону прибутків за ними – кредитову
статтю невидимого експорту;
- сальдо простроченої заборгованості за позиками відображає рух
позик органів грошово-кредитного регулювання, сектору державного
управління та інших секторів;
- депозити резидентів в іноземних банках – стаття доповнена
інформацією з бази даних Банку міжнародних розрахунків про обсяги
депозитів резидентів України у іноземних банках.
Отже, експорт призводить до припливу грошових коштів і утворює
статтю кредиту; імпорт – до їх відпливу і формує статтю дебету. Їх баланс
називається торговим, або видимим балансом. Включення вказаних
показників при розрахунку втечі капіталу регіонів зумовлено значним
відпливом капіталу з України, адже якщо на загальнодержавному рівні
відслідковуються процеси виведення капіталу, тоді й доцільно визначати
локальні джерела їх виведення.
Експорт капіталу на регіональному рівні доцільно проводити за
показниками, що характеризують рівень зовнішньоекономічної
інвестиційної діяльності регіону. Рівень інвестиційної безпеки, на нашу
думку, по-різному здійснює вплив на рівень втечі капіталу регіону, адже
інвестиції (як внутрішні, так і зовнішні) є основним джерелом фінансового
забезпечення їх розвитку. З цією метою слід здійснити оцінку наступних
показників: прямі іноземні інвестиції з регіону; прямі іноземні інвестиції в
регіон; прямі інвестиції в регіон; боргові інструменти; установлена сума
доходів, здобутих злочинним шляхом (за обвинувальними висновками);
прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у область за видами
економічної діяльності; курсова різниця; втрати капіталу в регіоні.
Висновки. Запропонований методичний підхід оцінки втечі
капіталу з регіону дозволяє провести діагностику впливу внутрішніх та
зовнішніх факторів на рівень розвитку регіональної економіки і дозволить
оцінити обсяги експорту капіталу з метою визначення ймовірних джерел
легалізації капіталів злочинного походження.
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Romanec I.
EVOLUTIONARY APPROACH TOWARDS THE EXPENSES
The essence of the costs, the evolution of the nature and structure are considered.
Interpretation of the concept of costs by economists of different historical periods are studied and
analyzed.
Key words: cost, cost theory, production costs, explicit costs, implicit costs.

Романец И.Ю.
ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ
К ПОНЯТИЮ ЗАТРАТ
Рассмотрены сущность затрат, эволюция их сущности и структуры. Исследована и
проанализирована трактовка понятия расходов экономистами разных исторических эпох.
Ключевые слова: затраты, теории издержек, издержки производства, явные
издержки, неявные издержки.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Будь-яке
підприємство в процесі своєї діяльності намагається отримати
максимальний прибуток. А прибуток значною мірою залежить від витрат
на виробництво продукції. Витрати в господарській діяльності
підприємства посідають значне місце як в теоретичному так і в
практичному аспекті.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Необхідно зазначити, що витрати підприємства були і
залишаються економічною категорією, яка досліджувалася і продовжує
досліджуватися вітчизняними й зарубіжними вченими, зокрема
Е.Аткінсоном, І.О .Бланком, Р.Банкером, М.А.Вахрушиною, К.Друрі,
Р.Каплан,
В.В.Лук’яновою,
Л.В.Нападовською,
О.О.Орловим,
М.С.Пушкарем,
Д.Ханом,
М.Г.Чумаченком,
А.Д.Шереметом,
Ю.С.ЦалЦалком, М.Янгом.
Цілі статті. Метою статті є дослідження поглядів економістів
різних історичних епох щодо сутності і структури витрат.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.Термін «витрати»
з’явився дуже давно і з того часу погляди економістів на їх зміст,
структуру та механізм формування суттєво еволюціонували.
Поняття «витрати» найбільш чітко було сформульовано у XVII ст. у
творах Уільяма Петті (1632–1687 рр.). У «Трактаті про податки і збори» У.
Петті розвиває теорію складу витрат виробництва та формулює основи
трудової теорії вартості. Він стверджує, що рівність товарів означає не що
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інше, як рівність тої, що витрачається на їх виробництво праці. Ця ідея
найбільш чітко виражена в Петті в наступній фразі: «...якщо хто-небудь
може добути з перуанського ґрунту й доставити в Лондон одну унцію
срібла в той самий час, протягом якого він у змозі зробити один бушель
хліба, то перше являє собою природну ціну іншого» [1, с. 38]. Петті, який
знаходиться під впливом меркантилістських уявлень, додає, що вартість
створює не будь-яку праця, а тільки та, яка витрачена на виробництво
золота й срібла, а вартість продуктів праці в інших галузях виробництва
визначається лише в результаті їхнього обміну на благородні метали.
Витрати досліджували також і класики політичної економії: А. Сміт
ввів в обіг поняття абсолютних витрат, Д. Рікардо є автором теорії
порівняних витрат. Під терміном «витрати» вони розуміли середні
суспільні витрати на одиницю, тобто те, що коштувала окрема одиниця
продукції на середньому підприємстві або чому дорівнюють середні
витрати на усіх підприємствах, що належать до галузі. [3, с. 39]. При
цьому А.Сміт розглядав їх як заробітну плату за витрачену працю,
прибуток та ренту [10], а Д.Рікардо відповідно говорив: «Під витратами я
незмінно розумію заробітну плату і прибуток. У витратах виробництв не
закладається рента» [9]. Він говорив, що у вартість виробленої продукції
входить не лише праця, затрачена на її виробництво, але й на засоби
виробництва.
Особливе місце серед західних економістів XIX ст. займає Насау
Вільям Сеніор (1790–1864 рр.), який розвивав свої економічні міркування
у руслі класичної традиції, однак мав власний оригінальний підхід до
аналізу деяких економічних процесів та явищ. Він здійснив аналіз витрат
виробництва через призму суб’єктивної категорії "утримання". На відміну
від Д. Рікардо, який зводив витрати виробництва до нагромадженої праці,
Н.Сеніор стверджував, що праці та капіталу недостатньо для виробництва
корисних речей. Він надавав великого значення поведінці суб’єкта
господарювання, який або утримується від непродуктивного застосування
засобів, які знаходяться у його розпорядженні, або ж навмисно віддає
перевагу виробництву більш віддалених продуктів над виробництвом
продуктів, які отримуються безпосередньо.
З огляду на це вчений трактував працю як пожертву робітника, який
витрачає свій час і зусилля, утримуючись від дозвілля і спокою. Водночас
капітал він визначав як пожертву капіталіста, який накопичує (заощаджує)
грошові засоби і таким чином відмовляється від особистого споживання.
На думку Н.Сеніора, затрати зусиль та пожертви робітників і
капіталістів формують мінові пропорції і складають реальні витрати
виробництва.
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У ХІХ ст. виник такий напрямок як марксизм, який завершив аналіз
витрат в межах трудової теорії вартості. Основоположником цього вчення
є німецький економіст і філософ К. Маркс (1818–1883 рр.). Значний вплив
на розвиток економічної думки мала розроблена К. Марксом теорія
додаткової вартості. Аналізуючи сутність вартості товару, її зв’язок з його
ціною вчений виокремив два види витрат: затрати на постійний капітал,
куди він відносив витрати на засоби виробництва (засоби праці та
предмети праці) та затрати на змінний капітал, які кількісно відповідають
витратам на заробітну плату.
Так, К.Маркс писав: «Витрати – це те, що коштує товар капіталісту
– сума витрат на придбання засобів виробництва і робочої сили
(постійного і змінного капіталу)» [2, с. 61].
Отже, К.Маркс, як і А.Сміт та Д.Рікардо, у своєму визначенні
витрат приділяв увагу лише тим витратам, які на сьогоднішній день
входять до виробничої собівартості продукції, а повну собівартість та інші
витрати, які впливають на фінансовий результат підприємства, не
враховував.
Одним з основних постулатів класичної політичної економії було
положення про те, що в основі вартості й ціни товарів лежать витрати
праці (в іншому варіанті – витрати виробництва). На початку 1870–х рр.
відбулась маржиналістська революція в економічній науці, яка
кардинально змінила її методологію і предмет вивчення. Розгляд витрат
підприємства з точки зору маржиналістів ґрунтується на теорії граничної
корисності факторів виробництва.
Представник австрійської школи маржиналізму К.Менгер
стверджував, що не цінність і ціна залежать від витрат виробництва, а
навпаки, завдяки існуванню цінності споживчих благ виникає оцінка
факторів виробництва, яка і формує витрати виробництва. На його думку,
цінність благ вищого порядку, уже витрачених при виробництві блага
нижчого порядку, не може бути визначальним фактором цінності
останнього. Навпаки, цінність благ вищого порядку у всіх випадках
регулюється очікуваною цінністю благ нижчого порядку, для виробництва
яких їх призначили чи призначать учасники економічного процесу.
Інший представник австрійської школи маржиналізму – Фрідріх
фон Візер дав таке визначення витрат – це цінність найкращої втраченої
альтернативної можливості, від якої довелося відмовитися в процесі
вибору [4, с. 538]. Це визначення отримало назву концепції
альтернативних витрат. Маржиналісти ввели поняття явних і неявних
витрат. Вони, на відміну від представників класичної школи досліджували
витрати крізь призму окремої ділової одиниці. Увівши в науковий обіг
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поняття граничного продукту (споживчого блага, виробленого
продуктивним благом, яке має найменшу граничну корисність), Ф.фон
Візер сформулював «закон витрат виробництва» (закон Візера), згідно з
яким гранична корисність граничного продукту зумовлює ціну
продуктивного блага, витраченого на його виготовлення і відповідну
частину витрат виробництва.
Ним також були сформульовані теорії альтернативних витрат,
згідно з якими:
- обмеженість ресурсів визначає конкурентність та альтернативність
способів їх використання;
- витрати виробництва мають суб´єктивний характер і залежать від
альтернативних можливостей, якими доводиться жертвувати, продукуючи
певне благо;
- витрати виробництва виступають формою компенсації за відмову
від альтернативного способу використання благ, платою за відволікання
ресурсів від інших способів їх використання;
- цінність певного блага є не що інше як недоотримана корисність
інших благ, які могли бути вироблені (куплені) з допомогою ресурсів,
витрачених на виробництво (купівлю) цього блага.
А. Маршалл (1842–1924 рр.), англієць, засновник кембриджської
школи в політичній економії, з ім’ям якого пов’язують становлення
неокласичного напрямку в економічній теорії. В 1890 р. він опублікував
роботу «Принципи політичної економії», яка лягла в основу економічного
становлення аж до 40–х рр. ХХ ст. А.Маршал у своїй синтетичній теорії
зробив спробу поєднати елементи теорії граничної корисності і трудової
теорії, започаткувавши теорію цін. Під витратами виробництва А.Маршал
розумів витрати таких факторів виробництва як земля, праця, капітал і
організаторські здібності. Він розмежував реальні витрати виробництва
(пожертви праці, пов´язані з трудовими зусиллями, та пожертви капіталу,
пов’язані з утриманням від особистого споживання) та грошові витрати
виробництва – «суми грошей, які доводиться сплачувати за ці зусилля і
пожертви». А. Маршал виявив закономірності зміни питомих витрат
виробництва при зростанні обсягів виробництва та сформулював закон
спадної продуктивності (зростання витрат при збільшенні обсягів
виробництва), пов’язаний з використанням природних факторів
виробництва, закон зростаючої продуктивності (зниження витрат при
зростанні обсягів виробництва), згідно з яким «зростання обсягу витрат
праці та капіталу, як правило, сприяє удосконаленню організації
виробництва, що підвищує ефективність використання праці й капіталу».
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Він також виокремив постійні, змінні, граничні та загальні витрати
виробництва (рис. 1).
ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ

Змінні (первинні)
витрати
Витрати на сировину,
на погодинну та
відрядну заробітну
плату та надмірний
знос обладнання

Фіксовані (додаткові)
витрати
Витрати, які не залежать від
короткострокових змін
обсягу виробництва, платежі
з фіксованим строком
оплати, а також заробітна
плата вищих службовців
Рис. 1 Загальні витрати виробництва
ХХ ст. ознаменувалося в економічній теорії появою нових течій,
напрямків і різних поглядів на трактування поняття «витрати». Так на
початку ХХ ст. неокласики сформували виробничу функцію, основна ідея
якої полягала у визнанні того, що економіка функціонує за принципом
порівняння витрат і результатів, трактуючи витрати як суму постійних і
змінних витрат на придбання факторів виробництва.
Є.Слуцький у своїй праці «Теория предельной полезности» (1910 р.)
використовуючи граничні величини та математичний апарат показав
взаємодію теорії попиту і пропозиції з теорією витрат виробництва.
У сучасній економічній літературі існують різні трактування
поняття витрати. Розбіжності виникають у зв’язку з різними підходами до
цієї категорії. В одних літературних джерелах «витрати» розглядаються з
позицій придбання засобів виробництва, в інших – з позицій їх
використання у процесі виробництва.
Лаконічне і неординарне їх визначення подав Д.Мідлтон. На його
думку витрати – це те, що потрібно віддати, щоб одержати бажане [8, с.
177].
Ч. Г.Хорнгрен і Дж.Форстер витратами вважають спожиті ресурси
або гроші, які необхідно заплатити за товар і послуги [11, с. 21].
Подібної точки зору щодо визначення витрат дотримуються
Р.Ентоні і Дж.Ріс: «витрати – це представлена у грошовому виразі
величина ресурсів, які використовуються з певною метою» [6, с. 11].
На думку проф. З.Задорожного, зарубіжні вчені-економісти
трактують поняття «витрати» значно ширше, ніж те, яке
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використовувалося на пострадянському просторі та зокрема в Україні до
набуття чинності національних Положень (стандартів) бухгалтерського
обліку (П(С)БО) [7, с. 17]. Так, відповідно до П(С)БО 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності», витратами періоду вважаються зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань,
які зумовлюють зменшення власного капіталу (за винятком зменшення
власного капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
В економічній літературі поряд із терміном «витрати»
використовуються такі категорії, як «затрати» та «видатки», які зазвичай
розуміють як синоніми.
Л.В.Нападовська застосовує терміни «витрати» та «затрати»
відповідно до бухгалтерського та управлінського обліку [13, с. 64].
У російськомовних виданнях цих споріднених термінів ще більше:
«затраты», «расходы», «издержки», «выплаты». Поняття «затрати
виробництва»
і
«витрати
виробництва»
вважає
тотожними
М.Врублевський, оскільки в основі їхнього визначення лежить вартісна
оцінка основних засобів, матеріальних і трудових ресурсів підприємства,
спожитих у виробництві [14, с. 7].
О.О.Орлов, дотримуючись альтернативної позиції, вважає, що
необхідно відокремити поняття «видатки», «платежі», «витрати»: «коли
підприємство отримує засіб виробництва, ціна покупки складає видатки
підприємства. Момент видатків, сума яких фіксується в бухгалтерських
документах, як правило, співпадає з постачанням цього засобу
виробництва. Якщо відбувається виплата грошей із каси, з банківських та
інших рахунків підприємства, це називається платежем. У разі
використання того чи іншого виробничого фактора мова йде про
виробничі витрати…» [18, с. 104].
Аналіз еволюції витрат дозволяє краще зрозуміти їх сутність, а
також використати досвід минулих поколінь для вирішення сучасних
проблем та підготовки рекомендацій з удосконалення певних аспектів
зменшення витрат у майбутньому.
Висновки. Дослідивши різні трактування витрат впродовж їхньої
еволюції, можна зробити висновок, що витрати – це економічна категорія,
яка відображає в грошовому відображенні поточні витрати матеріальних,
трудових, фінансових та інших видів ресурсів, які необхідні для
здійснення господарської діяльності підприємства. Ці поточні витрати
розраховуються як собівартість продукції і є об’єктом управління та
одним із показників ефективності діяльності суб’єкта господарювання.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сьогодні
економіка має якісно новий характер. Якщо раніше економічні агенти
одержували прибутки переважно в результаті виробництва та торгівлі, то
сьогодні багато з них працює на ринках капіталу, де в обігу перебувають
фінансові ресурси, які виступають головним елементом функціонування
даних ринків. У зв’язку з цим виключно важливим є питання уточнення
сутності та складу фінансових ресурсів, з огляду на важливість наявності
оперативної та достовірної інформації про фінансові ресурси у
економічних агентів для ефективного управління даним об’єктом. Якісне
вирішення окресленого проблемного питання неможливе без дослідження
наукових надбань вчених різних країн.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. За період 1999–2010 рр. за проблематикою фінансових
ресурсів в Україні захищено 56 [1] дисертацій економічного, юридичного
напряму, а також з наук державного управління. Починаючи з дев’яностих
років, опубліковано більше двохсот англомовних наукових робіт [2], в
яких певною мірою піднімалися проблемні питання щодо фінансових
ресурсів. Наявність значного наукового доробку не свідчить про повну
вичерпність існуючої проблеми, швидше навпаки, підтверджує її
актуальність, складність та комплексність і потребує подальших наукових
розробок.
Цілі статті. Метою дослідження є уточнення підходів до
трактування сутності поняття «фінансові ресурси» в англомовній науковій
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літературі, визначення його складових та їх систематизація за об’єктами
бухгалтерського обліку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сьогодні поняття
«фінансові ресурси» є досить вживаним у різних сферах економічної
науки (лише за спеціальностями 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит та 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності) за період 2001–2011 рр. захищено 5 [3] дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, присвячених
проблемам бухгалтерського обліку, аналізу та контролю фінансових
ресурсів). Однак трактування поняття «фінансові ресурси» та визначення
дослідниками складових фінансових ресурсів неоднозначне. Це
призводить до відсутності якісного, достовірного та повного
інформаційного забезпечення операцій з фінансовими ресурсами. Отже,
коли мова заходить про надання релевантної інформації про фінансові
ресурси управлінському персоналу для прийняття рішень, для бухгалтера
не представляється можливим задовольнити сформовані інформаційні
запити управлінського персоналу, оскільки існують розбіжності у
трактуванні поняття «фінансові ресурси», а також у визначенні складових
елементів.
Множина складових фінансових ресурсів пояснюється наявністю
різних підходів до трактування їх сутності, які в найбільш загальному
вигляді можуть бути згруповані наступним чином: фінансові ресурси – це:
1) грошові кошти; 2) фінансові активи; 3) грошові доходи; 4) фонди
грошових коштів (грошові фонди); 5) матеріальна основа фінансів; 6)
грошові накопичення; 7) доходи і надходження.
Ситуація щодо трактування поняття «фінансові ресурси» та
визначення його складових представниками англомовної наукової
спільноти відрізняється від описаної вище несуттєво. Аналіз англомовних
наукових робіт дає підстави стверджувати про неоднозначність
використання поняття «фінансові ресурси». Зазначене поняття вживається
не тільки на різних рівнях функціонування (розглядаються фінансові
ресурси держав, суб’єктів господарювання та домашніх господарств), але
й часто застосовується для позначення різних об’єктів. А англомовній
літературі поняття «фінансові ресурси» використовується відносно давно.
Доказом цього є стаття Гарберта Коркіша (Korkisch) 1924 р. «The Financial
Resources of Social Insurance» [11] (фінансові ресурси соціального
страхування), в якій автор висвітлює питання розподілу фінансових
ресурсів між державою, роботодавцем та працівником, можливі шляхи
збільшення їх кількості, відрахування від заробітної плати.
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Варто відзначити, що, на відміну від вітчизняної практики
використання поняття «фінансові ресурси», в англомовній літературі воно
досить часто вживається в соціальній сфері, а не лише у фінансовій. Так,
наприклад, колектив авторів у складі М.В. Леонезіо (Leonesio), Д.Р. Вагена
(Vaughan) та Б. Віксона (Wixon) [17] використовують поняття «фінансові
ресурси» для окреслення проблеми зменшення державного фінансування
«ранніх» пенсіонерів і наслідків, що з цього випливають. Пов’язує поняття
«фінансові ресурси» із соціальною сферою і К. Касей (Casey) [5],
розглядаючи проблеми доступу до фінансових ресурсів незабезпечених
верств населення та малих підприємств.
З сукупності досліджених літературних джерел найбільше уваги
безпосередньо фінансовим ресурсам як об’єкта присвятили Дж. Каллін
(Cullen) та М. Бродбент (Broadbent) [15], розглядаючи їх з управлінської
точки зору. Г.Ж. Джін (Jin) та А. Валей (Whalley) [9] зосередили увагу на
залежності між розповсюдженням інформації та кількістю необхідних
фінансових ресурсів на прикладі американських коледжів. Розглядаючи
природні ресурси, Е. Ньюмаєр (Neumayer) [8] використовує поняття
фінансових ресурсів для окреслення залежності обмеженості економічних
активів в світі і проблем збереження природного капіталу.
Як у національній обліковій практиці, так і у обліковій практиці
англомовних країн поняття «фінансові ресурси» (financialresources) не
використовують. Однак спостерігається неоднозначність його трактування
та визначення складових, що призводить до неможливості чітко окреслити
об’єкти бухгалтерського обліку, інформація про які в сукупності може
бути використана для характеристики стану фінансових ресурсів.
Б. Браєрс (Briers), С. Девайт (Dewitte) та Л. Ворлоп (Warlop) [4]
ідентифікують фінансові ресурси як грошові кошти. Зазначені автори
визначають пряму залежність між прагненням людей до грошей та до їжі,
підтверджуючи свою теорію трьома експериментами.В. Бланко-Мазагатос
(Blanco-Mazagatos), І. Квеведо-Пєнте (Quevedo-Puente), Л.А. Кастріло
(Castrillo) [23] та Дж. К. Левіс (Lewis) [12] розглядають фінансові ресурси
як грошові кошти домогосподарств.
З інвестиціями фінансові ресурси ототожнюють М. В. Дж. Маула
(Maula) та Дж Харсті (Hursti) [16], які звертають увагу на зростання
кількості фірм, що розміщують первинні акції на зарубіжних ринках, щоб
обійти національні обмеження в доступності капіталу та забезпечити вихід
для своїх інвесторів.
К.В. Лі (Li) [14], розглядаючи фінансові ресурси Китаю, включає до
їх складу два елементи: капітал та фінансові інвестиції. При цьому,
аналізуючи ситуацію в Китаї, автор приходить до висновку, що серед
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джерел фінансування ефективнішими є прямі іноземні інвестиції, ніж
державне фінансування.
Отже, в результаті аналізу наукової англомовної літератури з питань
фінансових ресурсів, можна стверджувати, що єдиного підходу до
сутності фінансових ресурсів не сформовано. З сукупності об’єктів
бухгалтерського обліку до складу фінансових ресурсів дослідниками
віднесено грошові кошти (cash), еквіваленти грошових коштів (cash
equivalents), фінансові інвестиції (marketable securities), тобто цінні папери,
що обертаються на ринку, а також короткострокові (тимчасові) інвестиції
(temporary investments). У зв’язку з вищевикладеним доцільно дослідити
стан наукових досліджень в англомовній літературі щодо зазначених
об’єктів бухгалтерського обліку, які віднесено дослідниками до складу
фінансових ресурсів.
Наприклад, канадський вчений Д. К’єсо (Kieso) досить детально
зупиняється на питаннях обліку, контролю та управління усіма
складовими фінансових ресурсів. Зокрема, щодо контролю грошових
коштів він виділяє три особливих ознаки грошових коштів, які
зумовлюють і водночас ускладнюють контроль за ними [13, с. 32]:
1) грошові кошти беруть участь у дуже великій різновидності
операцій;
2) грошові кошти – це єдиний актив, що готовий в будь-який
момент часу бути перетвореним в інший актив;
3) сума наявних грошових коштів на підприємстві в кожен момент
часу має бути не занадто малою, але і не занадто великою.
Розглядаючи грошові кошти, Р. Германсон (Hermanson) окремо
наголошує, що будь-які строкові депозити не мають розглядатись на
підприємстві як кошти, а повинні бути віднесені або до короткострокових
фінансових інвестицій, або взагалі мають бути віднесені до складу
необоротних активів, залежно від терміна погашення [10, с. 510].
Думка П. Деноса (Danos) дещо суперечить вищенаведеному.
Зокрема, автор зазначає, що грошові кошти в бухгалтерському обліку
включають не тільки купюри і монети, а й кошти на депозитах в банку або
на чекових рахунках [6, с. 333].
В ході аналізу англомовних джерел виявлено, що в англомовних
країнах практикується досить цікавий облік коштів в касі. Так, у кожної
компанії є постійні поточні витрати, які вона здійснює за рахунок коштів з
каси (витрати на бензин, поштові марки, канцелярію тощо). Для таких
цілей на підприємствах створюють спеціальні так звані «фонди дрібної
готівки» (petty cash funds), за якими закріплюється відповідальна особа.
Через певні проміжки часу ці фонди поповнюються до досягнення ними
фіксованої суми. Видачу грошових коштів документують ваучером із
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зазначенням дати, суми та назви витрат. Для звірки співставляють
залишок готівкових коштів і суму ваучера, що повинно дорівнювати
фіксованій величині «фонду дрібної готівки». Якщо при цьому виявлені
розходження, то їх відображають на рахунку «Недостача-надлишок
грошових коштів».
Слід зауважити, що бухгалтерський облік таких операцій в США та
Великобританії має певні відмінності. Так, в американських джерелах
зазначається, що видачу коштів з «фонду дрібної готівки» не
відображають в обліку. Лише після його вичерпання або на певну дату
відповідальна особа складає звіт про витрачання коштів, при цьому
дебетується рахунок відповідних витрат і кредитується рахунок грошових
коштів [19]. Натомість у британських джерелах зазначається, що при
видачі коштів з фонду дрібної каси здійснюється запис: дебет рахунків
відповідних витрат кредит рахунку «фонд дрібної готівки». А при його
поповненні: дебет рахунку «фонд дрібної готівки» кредит рахунку
грошових коштів [7].
Щодо еквівалентів грошових коштів, то К’єсо визначає їх як
короткострокові високоліквідні інвестиції, які мають відповідати двом
наступним вимогам: вони готові бути перетвореними у визначену суму
коштів, і дата їх погашення є дуже близькою, що мінімізує ризик зміни їх
вартості [13, с. 532]. Таке визначення цілком відповідає українській
практиці.
На проблемах відображення інформації про фінансові ресурси
зупиняється О. Ослон (Oslon [18]). Автор відслідковує можливі операції з
грошовими коштами та за допомогою поетапного аналізу облікових дій
визначає їх кінцевий вплив на звітність. Основною пропозицією О. Ослона
є стандартизація звіту про рух грошових коштів, оскільки він довів, що
різноманітність підходів до висвітлення даної інформації дає змогу
підприємствам розкривати у звітності ту інформацію, яка їм вигідна, а не
ту, яка є об’єктивною. На існування подібної проблеми вказує і К’єсо,
зазначаючи, що грошові кошти та їх еквіваленти часто відображаються
компаніями у звітності однією сумою. Наведена проблема характерна для
англо-американської моделі, де компанії самостійно приймають рішення
щодо рівня деталізації та структури звітності, що відрізняє їх від
вітчизняної практики, запозиченої в континентальній моделі
бухгалтерського обліку.
Щодо короткострокових фінансових інвестицій, К’єсо виділяє дві
основні ознаки, які дозволяють віднести активи до фінансових інвестицій
[13, с. 469]:
1) це мають бути ринкові цінні папери (мається на увазі вільне
обертання на ринку);
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2) управлінський персонал має бути зацікавлений у їх перетворенні
на грошові кошти в межах одного року або операційного циклу (що є
коротшим).
Такі вимоги не зовсім ідентичні українським, хоча і мають спільну
основу. Слід зазначити, що умови функціонування фінансових інвестицій
в Україні та на заході значно різняться рівнем розвитку фондового рину.
Це унеможливлює однаковий підхід до них.
Висновки. Проведений огляд наукової англомовної літератури з
проблем фінансових ресурсів дає змогу зробити висновок, що як у
вітчизняній, так і в закордонній практиці, незважаючи на широке
використання протягом тривалого часу поняття ―фінансові ресурси‖, існує
ряд невирішених питань щодо його трактування та визначення складових.
У складі фінансових ресурсів переважно виділяють грошові кошти
та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції. Одним з недоліків, на який
звертають увагу науковці, є синтезований характер представлення
інформації про фінансові ресурси у звітності, удосконалення
інформаційного наповнення показників якої в частині розкриття
інформації про фінансові ресурси становить перспективний напрям
досліджень.
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ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
В статті проаналізовано сучасний стан забезпеченості сільськогосподарських
підприємств Жовківського району оборотними засобами та економічну ефективність їх
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використання, запропоновано шляхи підвищення ефективності використання оборотних
засобів.
Ключові слова: оборотні засоби, ефективність, забезпеченість, формування
оборотних засобів, оптимальне співвідношення.

Rubay O.
INCREASE USE OF WORKING FARM ENTERPRISES
In article the analysis of a modern condition of security of the agricultural enterprises of the
Govkva area by turnaround means and economic efficiency of their use, and also a way of increase
of efficiency of use of turnaround means are investigated.
Key words: turnaround means, a efficiency, security, formation of turnaround means, an
optimum parity.

Рубай О.В.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В
статье
проанализировано
современное
состояние
обеспеченности
сельскохозяйственных предприятий Жовковского района оборотными средствами и
экономическая эффективность их использования, предложены пути повышения
эффективности использования оборотных средств.
Ключевые слова: оборотные средства, эффективность, обеспеченность,
формирование оборотных средств, оптимальное соотношение.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Підвищення
ефективності використання ресурсного потенціалу підприємствами є
однією з важливих проблем подальшого розвитку сільськогосподарського
виробництва в сучасних умовах господарювання. Серед виробничого
потенціалу сільськогосподарських підприємств, що визначають розвиток
їх економічної діяльності, одне з основних місць займають оборотні
засоби. Головне призначення яких – забезпечення безперервності процесу
виробництва й реалізації продукції, повноти і вчасного фінансування
підприємницької діяльності за мінімальних витрат коштів та товарноматеріальних цінностей. Тому актуальним сьогодні є пошук напрямів
покращення формування та ефективного використання оборотних активів
з метою забезпечення достатнього рівня платоспроможності, ліквідності і
прибутковості сільськогосподарських підприємств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням теорії і практики формування та ефективного
використання оборотних засобів, управління ними присвячені праці
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В.Г.Андрійчука, М.Я.Дем’яненко, Л.А.Демчук, Л.П.Деркач, Ю.Г.Мусіяка,
Г.М.Підлісецький, Д.В.Полозенко, І.Ф.Стефанів та інші. Проте низка
питань, пов’язаних із пошуком шляхів раціонального формування та
підвищення ефективності їх використання в сучасних умовах
господарювання, залишаються актуальними і потребують розв’язання.
Цілі статті. Метою статті є пошук напрямів щодо підвищення
ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських
підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Становлення та
розвиток ринкової економіки дозволило господарствам самостійно
формувати і розпоряджатися своїми оборотними ресурсами. Від того, як
будуть вирішені питання формування оборотних коштів, їх поповнення та
раціональне використання, буде залежати можливість роботи підприємств
в умовах ринку.
Одна з характерних рис функціонування оборотних засобів у
сільському господарстві полягає в тому, що ефективність їх використання
значною мірою пов’язана з інтенсивністю їх вкладення на одиницю
земельної площі, що слід враховувати при аналізі забезпеченості
сільськогосподарських підприємств оборотними засобами.
Структура та обсяги сформованих оборотних засобів сільськогосподарських підприємств Жовківського району Львівської області за
досліджуваний період свідчить про випереджаюче їх накопичення у сфері
обігу порівняно із сферою виробництва (табл. 1).
Таблиця 1
Забезпеченість сільськогосподарських підприємств
Жовківського району Львівської області оборотними засобами*
Склад оборотних засобів

роки
2009

Оборотні засоби, всього, тисгрн
62488
У сфері виробництва
на 1 га с.-г. угідь, грн
3,12
питома вага,%
48,4
тривалість обороту в днях
218
У сфері обігу
на 1 га с.-г. угідь, грн
3,33
питома вага,%
51,6
тривалість обороту в днях
233

2010

Відхилення
(+,-)

65328

2840

3,23
41,1
210

0,11
7,3
-18

4,63
58,9
302

1,3
7,3
69

*Джерело: Зведена річна фінансова звітність сільськогосподарських
підприємств Жовківського району Львівської області
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Збільшення приросту виробничих оборотних засобів у розрахунку
на 1 га сільськогосподарських угідь у 2010 р. порівняно з 2009 р.
становило 3,5%, то оборотних засобів сфери обігу приріст становив –
39,0%. Починаючи з 2009 р. частка оборотних засобів сфери обігу
перевищує 50,0%.
Збільшення оборотних засобів у сфері обігу носить негативний
характер, оскільки, це може призвести до погіршення фінансового стану
підприємств, ускладнює взаєморозрахунки між підприємствами та
уповільнення тривалості їх обороту. В середньому за досліджуваний
період тривалість обороту виробничих запасів дещо прискорилась (на 18
днів), а засобів, авансованих у сферу обігу уповільнилась на 69 днів. Це
підтверджує порушення фінансової дисципліни, договірних умов,
пов’язаних з оплатою за реалізовану продукцію, виконані роботи і надані
послуги, призводить до необґрунтованого залучення кредиторської
заборгованості як альтернативного джерела формування оборотних
засобів.
Ефективність використання оборотних засобів на сільськогосподарському підприємстві має важливе значення. Це пояснюється тим,
що тривалість обороту основних і оборотних засобів суттєво відрізняється
через принципові відмінності за характером участі у виробничому процесі
основних та оборотних засобів. Зростання ефективності означає
збільшення ефекту на одиницю витрат, що дозволяє при наявних ресурсах
виробляти більше продукції. Це дуже важливо для підприємства у зв’язку
із постійним в останні роки зростанням цін на матеріально-технічні
ресурси для сільського господарства [1, c. 8]
Для більш детального аналізу визначимо показники ефективності
використання окремих видів оборотних засобів (табл. 2).
Таблиця 2
Показники економічної ефективності використання
окремих видів оборотних засобів у сільськогосподарських підприємствах
Жовківського району Львівської області
Коефіцієнт
ефективності

Тривалість
обороту, дні

1
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи

Тривалість
обороту, дні

Види оборотних засобів

2010 р.

Коефіцієнт
ефективності

2009 р.

2
0,58
0,40

3
86,9
126,1

4
0,78
0,64

5
71,7
87,1
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Продовж. табл. 2
1
Незавершене виробництво
Витрати майбутніх періодів
Готова продукція
Розрахунки з дебіторами
Грошові кошти
Інші оборотні активи
Оборотні засоби в цілому

2
1,08
1490,63
0,88
0,25
4,47
9,48
0,09

3
46,4
0,03
56,9
199,0
11,2
5,3
530

4
1,01
7,39
1,34
0,32
1,17
13,03
0,11

5
55,3
7,5
41,6
172,1
47,4
4,3
479

*Джерело: Зведена річна фінансова звітність сільськогосподарських
підприємств Жовківського району Львівської області
Так, у 2010 р. ефективність використання виробничих запасів та
поточних біологічних активів збільшилася порівняно з 2009 р. Слід
відмітити низьку оборотність готової продукції та оборотних активів в
цілому. Це можна пояснити тим, що темпи приросту їх середньорічних
залишків більші порівняно з темпом приросту річного обороту.
Спостерігається зниження ефективності використання оборотних засобів
авансованих в незавершене виробництво. Взагалі, можна зробити
висновок, що ефективність використання оборотних засобів в сфері
виробництва за останні роки має тенденцію до покращення.
У сфері обігу спостерігається негативна тенденція показників
оборотності. Потрібно звернути увагу на низьку ефективність
використання грошових коштів, тривалість обороту яких за останні роки
зросла з 11 днів до 47 днів. Що свідчить про недостатність коштів на
сільськогосподарських підприємствах.
Формування і раціональне використання оборотних засобів
здійснюється в процесі фінансової діяльності підприємств, в результаті
якої постійно відбуваються зміни в розмірах і структурі оборотних
засобів, що фінансуються з внутрішніх і зовнішніх джерел.
Різноманітність чинників макро- і мікросередовища підприємства, їх
динамічність вимагають безперервного впливу на оборотні активи з
метою ефективного використання і покращення фінансового стану
сільськогосподарських підприємств.
Забезпечення ефективності використання оборотних засобів
сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання
потребує суттєвого вдосконалення управління процесами забезпечення і
використання оборотних засобів, раціонального співвідношення між
основними та оборотними засобами, оптимізації обсягів і складу
виробничих запасів, та покращення економічних відносин.
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Для досягнення мети, управління оборотними активами повинно
вирішувати наступні задачі: формування необхідного обсягу та складу
оборотних активів; ефективне використання всіх складових оборотних
активів; раціоналізацію та оптимізацію структури джерел їх фінансування;
аналіз і контроль запасів [2, c. 113].
Розміри основних та оборотних засобів залежать від обсягу і
характеру виробництва, швидкості обігу оборотних засобів, а їх
співвідношення – від напрямку господарювання, ступеня спеціалізації та
інтенсифікації. На даному етапі питанням раціонального співвідношення
основних і оборотних засобів не приділяється певна увага як в
теоретичних дослідженнях, так і в практичному застосуванні. Практикам
не пропонуються нормативи раціонального співвідношення основних і
оборотних засобів для використання в сільськогосподарських
підприємствах [1, c. 11].
Сьогодення вимагає прийняття рішень, що стосуються обсягів всіх
складових оборотних активів та пропорцій між ними, необхідних для
безперервності діяльності підприємства та забезпечення достатнього рівня
його ліквідності і платоспроможності. Грошових коштів у
сільськогосподарських підприємств має бути достатньо для забезпечення
поточних зобов’язань. Надлишки доцільно вкладати в інші ліквідні
активи. Обсяги запасів покликані забезпечувати безперервний процес
виробництва і не створювати надмірні залишки. Обсяги дебіторської
заборгованості повинні забезпечувати зростання обсягів реалізації
підприємства та не повинні відволікати оборотні активи з господарського
обігу, що призводить до втрати вигоди підприємства[3, c. 40].
Для правильної та своєчасної організації виробничого процесу в
сільськогосподарських підприємствах доцільно було б посилити роль
районної дорадчої служби, щодо надання консультацій з окремих питань
раціонального формування оборотних засобів та пошуку джерел їх
фінансування, а також створити регіональні ринки товарно-матеріальних
цінностей для своєчасного поповнення виробничих запасів
сільськогосподарських підприємств різних форм власності. Дані
взаємовідносини між суб’єктами ринку варто здійснювати на договірній
основі, що матиме позитивний вплив на захищеність підприємств та
організацій.
Висновки. Таким чином, від правильного формування оборотних
активів сфери виробництва та сфери обігу, від оптимального їх
співвідношення, залежать результати виробничої і фінансової діяльності, а
отже, фінансовий стан підприємства. За останні роки в сільськогосподарських підприємствах намітилася чітка тенденція до збільшення
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питомої ваги вартості оборотних засобів, задіяних у сфері обігу, та
скорочення у сфері виробництва.
Раціональне використання оборотних засобів – один із
найважливіших чинників стабілізації економіки, а покращення їх
використання – необхідна передумова економічного зростання.
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ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
В статті наведено тенденції інституційного дискурсу як об’єктивного наукового
явища, уточнюються окремі елементи його понятійного апарата. Надана оцінка базових
тенденцій інституційного дискурсу в інформаційному полі становлення української
економічної думки в контексті аналізу економіко-екологічних трансакцій та критики
марксистської теорії.
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INSTITUTIONAL DISCOURSE
IN THE STRUCTURE OF ECONOMIC AND METHODOLOGY
OF ECONOMICS AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
The article shows trends in institutional discourse as objective scientific phenomena,
clarifies some elements of his conceptual apparatus. The estimation of the basic trends of
institutional discourse in the information field of the Ukrainian economic thought in the context of
analyzing economic and environmental transactions and critique of Marxist theory.
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ИНСТИТУЦИОННЫЙ ДИСКУРС
В СТРУКТУРЕ МЕТОДОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье приведены тенденции институционального дискурса как объективного
научного явления, уточняются отдельные элементы его понятийного аппарата. Дана оценка
базовых тенденций институционального дискурса в информационном поле становления
украинской экономической мысли в контексте анализа экономико-экологических
транзакций и критики марксистской теории.
Ключевые слова: институциональный дискурс, экономико-экологическая
трансакция, природопользования.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Питання
формування наукового апарату економіко-екологічної теорії є ключовим
для та розвитку системи економічних та економіко-екологічних
досліджень. Це породжує необхідність виділення нових тенденцій,
властивостей та закономірностей розвитку економіко-екологічного
понятійного апарату, сума знань котрого, знаходячись у постійній
динамиці, може бути названа економіко-екологічним дискурсом, який
включає в себе елементи мовознавства, психології (екологічної), основи
гносеології знання, також, предметно, економічної, екологічної,
економіко-екологічної теорії. Актуальними є завдання оцінки
(моделювання) мислення, свідомості, наукового мовлення в сфері
економіко-екологічних досліджень як інструменту формування
економіко-екологічного дискурсу, що є методом та унікальним науковим
явищем.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Достатньо глибокий аналіз тезаурусу економіко-екологічної
теорії зроблено в роботах Інституту проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України (ІПРЕД НАНУ), зокрема, роботі
«Природокористування: основи економіко-екологічної теорії» [1]. Крім
того, роботи Інституту, пов’язані з еконологічною теорією були
узагальнені в збірнику праць «Еконологія: джерела, проблеми та
перспективи», в роботі академіка Б.В. Буркинського «Еконологія:
становлення та розвиток» [2].
Проблеми понятійного апарату природокористування були
розглянути в роботі І.Г.Яремчука [5], де визначено основні наукові
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роботи, присвячені комплексу завдань загальнотеоретичного природоохоронного характеру. Більшість з них мали природознавчий ухил, хоч в
них і були спроби пов’язати питання розвитку економіки і природними
аспектами. До них слід віднести праці В.А.Анучіна, І.П.Лаптєва,
М.Я.Лемешева, П.Г.Олдака, О.П.Зайцева, М.Ф.Реймерса, І.В.Комара та
інших. Генезіс використання екологічних термінів обговорюється в
роботах Пунька Б.М. (1996 р., 1998 р.) [3; 4].
Цілі статті. Метою представленої роботи є уточнення тенденцій
інституційного дискурсу як об’єктивного наукового явища, оцінка базових
тенденцій інституційного дискурсу в інформаційному полі становлення
української економічної думки в контексті аналізу економіко-екологічних
трансакцій.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Дискурс (фр.
discourse, англ. discourse, от лат. discursus — рух, круговорот; бесіда,
розмова) – тобто мова, процес мовної діяльності; спосіб мовлення.
Категорія «дискурс» багатозначна [6]. Портал «Языкознание.ру» дає
наступні трактування цього терміна [7]: це поняття модифікує традиційні
уявлення про мову, текст, діалог, стилі й навіть мислення. Найбільше
чітко виділяються три основних класи вживання терміна «дискурс», що
співвідносяться з різними національними традиціями та внесками
конкретних авторів.
До першого класу відноситься особисто лінгвістичні вживання
цього терміна, історично першим з яких було його використання в назві
статті «искурс-аналіз» американського лінгвіста, що народився в м. Балті
Одеської області Зеллинга Харриса [8], надрукованої в 1952 р. Сповна цей
термін був затребуваний приблизно через два десятиліття. Зокрема,
лінгвістичні вживання терміна «дискурс» самі по собі досить різноманітні,
але в цілому за ними ховаються спроби уточнення й розвитку традиційних
понять мови, тексту та діалогу. Зеллинг Харрис почав розробляти
методологію дискурсивного аналізу, заснованого на теорії інформації. Ідеї
Харриса про «рух інформації в дискурсі» знайшли часткове продовження
в роботах американських вчених (Н.Хомського, Пенсиліванський
університет).
Реальна практика сучасного (із середини 1970–х рр.) дискурсивного
аналізу пов’язана з дослідженням закономірностей руху інформації в
рамках комунікативної ситуації, здійснюваного через обмін репліками;
тим самим реально описується певна структура діалогової взаємодії, що
продовжує цілком структуровану лінію, початок якої було покладено
Харрисом [9].
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Перший клас трактування терміна «дискурс» представлений,
головним чином, в англомовній науковій традиції [9].
Другий клас уживань терміна «дискурс», що вийшов в останні роки
за рамки науки та став популярним у публіцистиці, походить від
французьких структуралістів та постструктуралістів, і, насамперед, до
М.Фуко. За цими вживаннями проглядається прагнення до уточнення
традиційних понять стилю та індивідуальної мови [10].
Перший та другий напрямок (дискурс-коммунікація та дискурсстиль (поведінка та психологічний образ) знайшли своє відображення так
само в роботах з екологічної психології [11].
Існує, нарешті, третій тип вживання терміна «дискурс», пов’язане,
насамперед, з ім’ям німецького філософа й соціолога Ю. Хабермаса [12].
Юрген Хабермас (Jürgen Habermas) – німецький філософ і соціолог.
Професор університету у Франкфурті-на-Майні, директор Інституту з
дослідження умов життя науково-технічного товариства Макса Планка. У
третьому розумінні «дискурсом» називається особливий ідеальний вид
комунікації, здійснюваний у максимально можливому відстороненні від
соціальної реальності, традицій, авторитету, конформізму тощо. Такий,
що має за мету критичне обговорення та обґрунтування поглядів та дій
учасників комунікації. З іншого боку, це можна назвати «дискурсом
раціональності», саме ж слово «дискурс» тут явно відсилає до основного
тексту наукового раціоналізму – «Роздумів про метод» Р. Декарта (в
оригіналі – «Discours de la méthode», що можна перевести як «дискурс
методу»).
Нарешті, четверний та цілковито окремий напрямок трактування
«дискурсу» відображений в роботах Марианне В. Йорrенсен [13].
У передмові до роботи датського вченого Маріанне В. Йоргенсен
В.І. Кисільова пише: «Дискурс стає caмостійним смисловим полем,
якоюсь реальністю, яка розвивається за відповідними символічними
законами. Безумовно, зміст і структура дискурсів не просто відображають
уявлення людей про світ, а й створюють символічну реальність зі своїми
соціальними законами і правилами поведінки [13].
Дійсно, дискурс стає одним з елементів інституційної теорії і може
бути протиставлеий теорії марксистської [14]. Як «економічний дискурс»
в такому випадку виступає дискурс інституціональний.
У теорії дискурсу Лакло і Муфф [152] дискурсивні процеси
охоплюють всю соціальну сферу.
Для проведення дискурс-аналізу теорія дискурсу пропонує
зосередитися на конкретних мовних висловлюваннях при артикуляції
(включаючи економіко-екологічну артикуляцію), які значення вони
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встановлюють, розміщуючи елементи в певних відносинах один до
одного.
«У суспільному виробництві свого життя, – писав Маркс, – люди
вступають в певні, необхідні, від їхньої волі незалежні відносини –
виробничі відносини, які відповідають певному щаблі розвитку їхніх
матеріальних продуктивних сил. Сукупність цих виробничих відносин
становить економічну структуру суспільства, реальний базис, на якому
вивищується юридична і політична надбудова і якому відповідають певні
форми суспільної свідомості» [14].
Завдяки включенню політичного елемента в модель «базис /
надбудова» соціальні процеси більше не розвиваються тільки в одному
напрямку: тепер економіка вже не визначає все інше. Те, що відбувається
В надбудові, тепер також може впливати на базис і змінювати його.
Виникає наступне питання: де встановити межу між політичною
боротьбою і економічної детермінацією? До якої міри економіка задає
coціальні процеси, і до якої міри надбудова може впливати на базис? [13]
Антоніо Грамші, основне джерело натхнення Лакло і Муфф в їх
роботах, сформулював теорію, яка повинна була вирішити ці питання. Він
зменшив вплив економіки на соціальні процеси, оскільки вважав
неможливим пояснити владу правлячого класу однією лише ідеологією.
Він застосував концепт гегемонії, щоб пояснити ті процеси в надбудові,
які грають роль у формуванні свідомості людей: «Гегемонію краще всього
розуміти як організацію згоди процесу, за допомогою якого підлеглі
форми свідомості конструюються без насильства чи примусу» [15]. В
інституційній теорії ця «гегемонія» описується сучасною теорією
економічного конвенціоналізму [16].
Лакло і Муфф перетворять марксистську традицію трьома
способами: по-перше, вони відмовляються від ділення галузі соціального
на базис і надбудову і розглядають все соціальне як продукт дискурсивних
процесів, по друге, вони відхиляють марксистську концепцію суспільства.
по-третє, в своєму розумінні соціального, Лакло і Муфф відхиляють
марксистський погляд на процес формування ідентичності та групи. У
марксизмі, люди мають об’єктивну (класову)ідентичність, незалежно від
того, усвідомлюють вони це чи ні. Лакло і Муфф вважають, що
неможливо заздалегідь визначити, до якої саме політичної групи належить
людина. Ідентичність людей (як колективна, так і індивідуальна) – це
peзультат умовних, дискурсивних процесів і, як така, є частиною
дискурсивної боротьби [17].
У теорії природокористування переваги і значимість дискурсу як
соціального і політичного явища «врівноважується» вже не стільки
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матеріальної виробничою базою, як у марксистській теорії, а
«об’єктивною» реальністю, що формується природними факторами,
силами та об’єктами – в окремому випадку – природно-ресурсним
потенціалом.
«Об’єктивність» цього співвідношення виходить далеко за рамки
цього дослідження, однак значимість співвідношення економікоекологічного, інституційного дискурсу та практики природокористування
яскраво демонструється активним обговоренням і активною економічною
практикою в сфері запобігання зміні клімату, боротьби та адаптації до
його наслідків [18].
Висновки.
1. Інституційний, економіко-екологічний дискурс як відносно
загальноприйнятий спосіб бачення та інтерпретації економічних та
економіко-екологічних комунікацій, що виникають між суб’єктами та
об’єктами природокористування є цілком об’єктивним явищем сучасної
наукової методології.
2. Інституційний дискурс має можливість трактуватися як
інструмент творення суспільства на противагу марксистській теорії базису
на надбудови.
3. Подальші дослідження в представленому напрямку мають бути
пов’язані подальшим аналізом економічних та економіко-екологічних
дискурсивних практик.
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ДОСЛІДЖЕННЯ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ
В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРА
У статті досліджено сфери відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності, які
включають в себе професійну та іншу відповідальність. Розкрито зміст професійної
відповідальності та визначено взаємозв’язок між професійною відповідальністю та
аудиторським ризиком. Доведено доцільність обмеження професійної відповідальності
аудитора в межах застосовуваного рівня суттєвості та оцінених ризиків суттєвого
викривлення, які визначається при виконанні завдання.
Ключові слова: аудит, аудиторський ризик, відповідальність аудитора.

Ryadska V.
RESEARCH ON AUDIT RISK IN THESYSTEM
OF THE AUDITOR’S PROFESSIONAL RESPONSIBILITY
The article is focused on the research of the responsibility of auditing entities that includes
professional and other types of responsibility. It was assessed the content of professional
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responsibility and determined correlation between professional responsibility and audit risk. The
reasonability of limitation of professional responsibility in the frames of applied level of materiality
and evaluated risks of material misstatement that are defined during performance of the audit was
proved.
Key words: audit, audit risk, auditor’s responsibility.

Рядская В.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ АУДИТОРСКОГО РИСКА В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АУДИТОРА
В статье исследовано сферы ответственности субъектов аудиторской деятельности,
которые включают в себя профессиональную и прочую ответственность. Раскрыто
содержание профессиональной ответственности и определена взаимосвязь между
профессиональной ответственностью и аудиторским риском. Доказана целесообразность
ограничения профессиональной ответственности аудитора в рамках применяемого уровня
существенности и оцененных рисков существенного искажения, которые определяются при
выполнении задания.
Ключевые слова: аудит, аудиторский риск, ответственность аудитора.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Суспільна місія
аудиторської діяльності полягає перш за все у забезпеченні надійності
економічної інформації, яка слугує основою для прийняття управлінських
рішень. В системі тристоронніх відносин (користувач-відповідальна
сторона – незалежний аудитор) аудитор підвищує ступінь довіри
користувачів фінансової інформації, яка підготовлена відповідальною
стороною, шляхом надання відповідного рівня впевненості щодо
достовірності такої інформації.
Результат прийняття будь-яких управлінських рішень завжди має
певний грошовий вимір, який визначається у зростанні доходів і прибутку
(позитивний результат), або зростанні витрат та збитків (негативний
результат). Неефективні (невідповідні) управлінські рішення можуть бути
наслідком помилки, яка виникає безпосередньо у системі прийняття таких
рішень, або наслідком неякісної інформації, яка була використана в
процесі прийняття такого рішення. Отже, аудитор, як суб’єкт, що виконує
функції забезпечення надійності економічної інформації, може нести
відповідальність за фінансові втрати користувачів.
Така відповідальність об’єктивно обумовлена особливостями
здійснення аудиторської діяльності, яка характеризується такими
категоріями як аудиторський ризик та суттєвість.
Таким чином, питання дослідження причинно-наслідкових
взаємозв’язків між аудиторським ризиком та відповідальністю аудитора за
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результати наданих професійних послуг є актуальними не тільки з позицій
їх теоретичного розгляду, але й практичного застосування.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Результати досліджень проблем відповідальності аудиторів
містять праці як вітчизняних так і зарубіжних науковців. Зокрема у працях
таких зарубіжних вчених як А.Аренс, Р.А.Алборов, Дж.К.Лоббек,
Я.В.Соколов, М.С.Дудек, С.М.Бичкова та інших досліджено та
систематизовано правові засади у різних юрисдикціях, що визначають
відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності. Серед вітчизняних
вчених і науковців проблеми відповідальності розглядались у працях
Ф.Ф.Бутинця, Н.І.Дорош, О. Ю.Редька, О. А.Петрик, В.П.Бондаря та
інших.
Треба зазначити, що майже всі науковці, які досліджували питання
відповідальності аудиторів, також розглядали поряд із цим проблеми
теорії аудиторського ризику та суттєвості. Разом з тим, взаємозв’язок між
відповідальністю та професійним (аудиторським) ризиком, як правило,
розглядається через дослідження інституту страхування, як
компенсаторного інструменту можливих фінансових втрат. Наприклад,
В.П.Бондар зазначає, що «аудиторський ризик можна розглядати як
відповідальність за помилкове судження, за втрату незалежності, за
технічну помилку, за неадекватно обрану методику перевірки» [1, с. 347].
Проте в існуючих сучасних дослідженнях відсутнє дослідження
аудиторського ризику як об’єктивної передумови відповідальності
аудиторів.
Цілі статті. Метою цієї статті є теоретичне дослідження взаємозв’язку між аудиторським ризиком та відповідальністю аудитора за
результати наданих професійних послуг.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розгляд питань,
пов’язаних із відповідальність необхідно проводити із двох позицій, які
визначаються тим, що в загальному розумінні відповідальність як така має
сторони: етичну та юридичну.
За етичним визначенням відповідальність – це визначеність,
надійність, чесність; це усвідомлення і готовність визнати себе причиною
своїх вчинків; це готовність діяти раціонально для блага людей. Тобто
відповідальність, як етична категорія, швидше, включає в себе особисту
підзвітність, і здатність діяти в рамках етичних норм на благо себе й
оточуючих.

189

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

Відповідальність як юридична категорія пов’язується із обов’язком
особи зазнати негативних наслідків за вчинки, які не відповідають
встановленим соціальним нормам суспільства.
Взаємозв’язок між етичною та юридичною складовою
відповідальності проявляється через те, що юридична відповідальність
включає в себе перспективну (позитивну) і ретроспективну (негативну).
Позитивна юридична відповідальність характеризується як сумлінне
виконання своїх обов’язків перед суспільством, державою, колективом
людей та окремою особою. Перспективна відповідальність в цьому
контексті є формою реалізацією дотримання певних етичних норм, які
об’єктивно існують або формалізовані, наприклад, в «Кодексі етики
професійних бухгалтерів».
Ретроспективна юридична відповідальність виникає в результаті
специфічних правовідносин між державою і правопорушником внаслідок
застосування державно-правового примусу, що характеризуються
засудженням протиправного діяння і суб’єкта правопорушення,
покладанням на останнього обов’язку перетерпіти позбавлення і
несприятливі наслідки особистого, майнового, організаційного характеру
за скоєне правопорушення. Негативна відповідальність завжди передбачає
застосування різних видів санкцій до суб’єкта, що скоїв те чи інше
правопорушення. В цьому контексті можуть виникати різні види
ретроспективної юридичної відповідальності такі, наприклад, як
адміністративна, дисциплінарна, кримінальна, матеріальна та інші види
відповідальності [2].
Загальне розуміння змісту категорії відповідальності дозволяє
сформувати підґрунтя для дослідження особливостей її формування в
аудиторській діяльності, як специфічній сфері господарської діяльності.
Аналіз змісту останніх досліджень питань відповідальності
суб’єктів аудиторської діяльності дозволяє констатувати факт того, що
різні автори мають власні підходи до розкриття видів відповідальності
аудиторів. Разом з тим, відсутні обґрунтовані системи можна говорити про
відсутність обґрунтованого розгляду цього питання.
В.П. Бондар розглядає юридичну відповідальність аудиторів лише
як наслідок їх професійної відповідальності, в якій виділяє три сфери:
відповідальність перед професійними організаціями (професійна
дисциплінарна відповідальність); юридична відповідальність перед
державою (кримінальна та адміністративна відповідальність); юридична
відповідальність перед третіми особами (цивільна відповідальність) [1, с.
335]. Результат дослідження тільки називає сфери професійної
відповідальності, проте не розкриває зміст її природи.
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Теорія цього питання отримала розвиток в монографії О.Ю.Редька
«Аудит в Україні. Морфологія», в якому визначено чотири сфери
відповідальності практикуючих аудиторів. До таких сфер було віднесено:
відповідальність перед третіми особами, які постраждали від результатів
професійних послуг, наданих замовнику та користувачу; відповідальність
перед професійною спільнотою в особі Аудиторської палати України за
якість аудиторських послуг; відповідальність перед законом як
громадянин, як суб’єкт підприємництва, як платник податку;
відповідальність перед замовником та користувачем результатами
професійних послуг за їх легітимність та якість [3, с. 281]. Таким чином
була розширена предметна сфера дослідження і відповідальність суб’єктів
аудиторської діяльності розглядається не тільки як професійна, але й
відповідальність як суб’єкта підприємницької діяльності.
Нами поділяється точка зору О.Ю. Редька, але вважаємо за доцільне
зробити більш чіткий розподіл сфери відповідальності суб’єктів
аудиторської діяльності на такі:
- професійну відповідальність,
- іншу відповідальність, яка виходить за межі професійної
відповідальності.
Під професійною відповідальністю слід розуміти юридичну
відповідальність за неналежне надання аудиторських послуг внаслідок
порушення норм Закону України «Про аудиторську діяльність», «Кодексу
етики професійних бухгалтерів», «Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», а
також вимог нормативних актів, прийнятих Аудиторською палатою
України.
Інша відповідальність, яка виходить за межі професійної
відповідальності, є наслідком порушень суб’єктом аудиторської
діяльності, наприклад, норм податкового, трудового законодавства, норм
цивільного кодексу, тощо.
Такий розподіл сфери відповідальності суб’єктів аудиторської
діяльності пояснюється тим, що перший вид (професійна
відповідальність) на відміну від другого виду, передумовлений природою
аудиторських послуг, які, як відомо характеризуються такими поняття як
аудиторський ризик та суттєвість. Апріорі можна констатувати те, що за
умови абсолютного дотримання, наприклад, норм цивільного або
податкового законодавства ніколи не виникне відповідальність другого
виду. В даному випадку юридична відповідальність може знаходитьсь
тільки на рівні позитивної (перспективної) відповідальності. Поряд з цим,
абсолютне дотримання вимог «Кодексу етики професійних бухгалтерів»
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чи стандартів аудиту не гарантує того, що може виникнути ризик
професійної відповідальності. Тобто позитивна відповідальність в будьякому випадку може перейти на рівень ретроспективної (негативної)
відповідальності.
Статтями 21 та 22 Закону України «Про аудиторську діяльність»
визначається цивільно-правова та інша відповідальність аудиторів та
аудиторських фірм. Так, за неналежне виконання своїх зобов’язань
аудитор (аудиторська фірма) несе майнову відповідальність, розмір якої не
може перевищувати фактично завданих замовнику збитків з їх вини. Крім
того, до аудитора (аудиторської фірми) можуть бути застосовані
Аудиторською палатою України стягнення у вигляді попередження,
зупинення чинності сертифіката на строк до одного року або анулювання
сертифіката, виключення з Реєстру [4].
Таким чином, професійна відповідальність може мати наслідком і
майнову відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності. Важливим в
цьому контексті є розмежування професійної відповідальності, яка може
виникати, як зазначалось вище, як в результаті неналежного виконання
професійних обов’язків, так і за умови повного дотримання професійних
стандартів аудиту.
Ризик виникнення професійної відповідальності за умови
дотримання професійних стандартів аудиту як аудиторський ризик.
Концептуальною основою МСА визначено, що аудитор не надає
користувачеві абсолютну впевненість про те, що фінансові звіти не
містять суттєвих помилок, а лише достатню чи обмежену. Абсолютна
впевненість недосяжна внаслідок дії таких чинників:
- завжди існують обмеження, які властиві будь-якій системі
внутрішнього контролю, що формує підґрунтя для існування суттєвих
викривлень у фінансових звітах внаслідок помилок чи шахрайства ще до
початку аудиторської перевірки,
- під час проведення процедур перевірки, як правило
використовується не суцільний, а вибірковий підхід, що не гарантує
виявлення аудитором всіх можливих суттєвих помилок,
- отримані аудитором докази за своїм характером є скоріше
переконливими, ніж остаточними.
Таким чином, мова йде про те, що завжди буде існувати вірогідність
того, що внаслідок виконання процедур аудиторської перевірки суттєві
помилки, які не були попереджені системою внутрішнього контролю
залишаться не виявленими. Ці обставини розкривають об’єктивну
природу професійного ризику аудиторської діяльності.
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Міжнародними стандартами аудиту аудиторський ризик
визначається як ризик того, що аудитор висловить невідповідну
аудиторську думку в разі, якщо фінансова звітність суттєво викривлена.
Аудиторський ризик є функцією ризиків суттєвого викривлення та ризику
невиявлення [5, с. 12].
Отже, загальна модель аудиторського ризику (АР), може бути
представлена таким чином:
АР = РСВ х РН.

(1)

Ліва та права частини цього рівняння розкривають зміст
взаємозв’язку між професійним ризиком суб’єкта аудиторської діяльності
в цілому та ризиком при виконанні конкретного завдання.
Загальний аудиторський ризик (АР) характеризує рівень якості
послуг суб’єкта аудиторської діяльності. Практика організації роботи
аудиторських фірм базується на тому, що закладається певний рівень
значення аудиторського ризику. Традиційно його значення може
знаходитись в межах 2–5%. Якщо для своєї професійної діяльності
аудитор приймає значення аудиторського ризику на рівні 3%, то це
означає, що 3 висновки зі 100 зроблених будуть містити невідповідну
аудиторську думку стосовно фінансових звітів, які містять суттєві
викривлення.
Таким чином, загальна оцінка аудиторського ризику (АР) формує
основу для забезпечення якості роботи аудитора (аудиторської фірми).
Кожний практикуючий аудитор повинен прагнути в своїй роботі
досягнення такої якості, яка б могла забезпечити мінімальний рівень
аудиторського ризику. Той факт, що аудитор не може надавати
абсолютний рівень впевненості, свідчить, що аудиторський ризик ніколи
не може дорівнювати нулю [6, с. 70].
Для того, щоб дотримуватись встановленого рівня аудиторського
ризику при виконанні конкретної аудиторської перевірки необхідно
проаналізувати, які фактори можуть впливати на його розмір. З цією
метою досліджуються складові аудиторського ризику (права частина
рівняння), виходячи з того, що:
- по-перше, фінансова звітність, яка перевіряється може містити
суттєві помилки;
- по-друге, аудитор під час проведення процедур перевірки не
виявить ці суттєві помилки.
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Таким чином, в правій частині загальної моделі аудиторського
ризику передбачає виділення двох частин. Це – ризик суттєвих
викривлень (РСВ) та ризик невиявлення (РН).
Ризик суттєвих викривлень – це ризики суб’єкта господарювання,
вони існують незалежно від аудиторської перевірки фінансових звітів.
Аудитор не може впливати на їх рівень, бо вони сформовані та об’єктивно
існують до початку виконання завдання. Від аудитора вимагається
адекватно оцінити ризик суттєвих викривлень на рівні тверджень як
основи для оцінки ризику невиявлення. При чому проведення оцінок
складових аудиторського ризику пов’язується ще з одним критерієм –
суттєвістю.
В цьому контексті вирішальне значення має питання застосування
відповідних оцінок рівня суттєвості для конкретної аудиторської
перевірки. Адже застосовувана концепція суттєвості ґрунтується на
професійному судженні аудитора, який повинен дослідити спочатку
інформаційні потреби визначених користувачів фінансової звітності та
результатів аудиторської перевірки, а потім оцінити те, які сегменти
інформації фінансових звітів можуть бути визначальними для таких
користувачів, і в якому діапазоні можуть допускатись неточності
(викривлення) у поданні та розкритті цих суттєвих сегментів. З
урахуванням того, що різні групи користувачів можуть мати різні
інформаційні потреби, то й оцінка суттєвості може бути різної для однієї й
тієї ж фінансової звітності. Недооцінений рівень суттєвості, навіть при
відповідно оцінених ризиках суттєвих викривлень, може мати наслідком
заниження ризику невиявлення. Тому важливим аспектом є чітке
визначення кола користувачів, на яких буде орієнтований кінцевий
результат виконання завдання аудитором.
Ризик невиявлення, пов’язаний з характером, часом та обсягом
аудиторських процедур, які визначає аудитор для зменшення
аудиторського ризику до прийнятно низького рівня. При даному рівні
аудиторського ризику прийнятний рівень ризику невиявлення обернено
пропорційний оцінці ризику суттєвого викривлення на рівні тверджень.
Чим більший ризик суттєвого викривлення існує на думку аудитора, тим
менший ризик невиявлення можна прийняти. І навпаки, чим менший
ризик суттєвого викривлення існує на думку аудитора, тим більший ризик
невиявлення можна прийняти.
Таким чином, кінцевою метою аналізу складових аудиторського
ризику є визначення рівня ризику невиявлення. Саме ризик невиявлення
знаходиться в межах сфери, яка підлягає регулюванню процедурами
аудита. Підтвердженням цього постулату є вимога МСА 315, яка
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передбачає обов’язковість перегляду оцінок ризиків протягом всього
процесу виконання завдання [5, с. 276–328].
В ідеальному випадку загальний аудиторський ризик (АР) повинен
залишатись незмінним, тобто виступати константою, яка підтримується
через проведення адекватної оцінки ризику невиявлення. В протилежному
випадку, наприклад, коли занижено оцінки суттєвості, або неналежно
проведено процедури оцінки РСВ, ризик невиявлення для конкретної
аудиторської перевірки може бути заниженим, що автоматично підвищує
загальний аудиторський ризик (АР). Таким чином, проявляється зворотній
зв’язок між якістю виконання конкретного завдання (відповідністю оцінки
ризику невиявлення) та якістю надання аудиторських послуг в цілому
(забезпечення встановленого рівня загального аудиторського ризику).
Висновки. В результаті проведеного теоретичного дослідження
процесу аудиторської перевірки податку на прибуток визначено, що
професійна відповідальність аудитора в межах загальної концепції
аудиторського ризику повинна розглядатись тільки як позитивна
(перспективна) відповідальність. А це означає, що умови домовленостей
про виконання завдання, а також аудиторський звіт про результати його
виконання, повинні містити попередні і відповідно фактично зроблені
оцінки суттєвості та ризиків суттєвого викривлення. Це свого роду
франшиза, через яку повинен відбуватись перерозподіл відповідальності
між аудитором та стороною, яка готує фінансову інформацію для
перевірки аудитором та користувачами цієї інформації. Такий підхід може
забезпечити неможливість трансформації перспективної відповідальності
аудиторів у ретроспективну (негативну).
Недотримання вимог стандартів аудиту при проведенні процедур
оцінки ризиків, або необґрунтовані підходи до визначення рівня суттєвості
не може забезпечити відповідний рівень якості аудиторських послуг, і
тому повинна виникати ретроспективна (негативна) юридична
відповідальність суб’єкта аудиторської діяльності.
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В даній статті визначено складові забезпечення облікового процесу та обґрунтовано
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Саванчук Т.Н.
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ВАЖНОЙ
СОСТАВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
В данной статье определены составляющие обеспечения учетного процесса и
обоснована необходимость и важность информационного, технического, программного и
эргономического обеспечения учета.
Ключевые слова: учет, организация учета, процесс учета, обеспечение процесса
учета.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Будь який процес
у філософському розумінні передбачає послідовність змін у явищах та
подіях [1, с. 28]. У будь-якому технологічному процесі предмети праці
перетворюються на готовий продукт. Облік також можна розглядати як
Саванчук Т.М.
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технологічний процес, де з вхідних даних у результаті обробки та
переробки дістають вихідну продукцію у формі показників на основі яких
приймаються управлінські рішення.
Як технологічний процес не може існувати без забезпечення
предметами та засобами праці, так і обліковий процес не може існувати
без відповідного забезпечення, тому визначення складових забезпечення
облікового процесу є актуальним питанням організації обліку. Особливо
слід звернути увагу на це питання в умовах переходу на застосування
міжнародних стандартів, передбачене статтею 121 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [5, с. 6–12].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. В сучасних умовах функціонування обліку в Україні
проблемам організації облікового процесу приділяють увагу багато
науковців. Цікавими є праці Бутинця Ф.Ф., Войналовича О.П.,
Завгороднього В.П., Леня В.С., Сопка В.В. та інших, що займаються
розробкою теоретичних та практичних напрямків організації обліку в
Україні. Разом з цим не завжди в роботах вчених належне місце
приділяється питанням забезпечення облікового процесу, без чого, на
нашу думку, не можлива якісна організація обліку будь-якого суб’єкта
господарювання.
Цілі статті. Ціль статті полягає у визначенні складових
забезпечення облікового процесу та обґрунтуванні необхідності
інформаційного, технічного, програмного та ергономічного забезпечення
обліку на основі аналізу наукових праць та проведених власних
спостережень.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Незважаючи на те,
що бухгалтерський облік досить часто визначають як інформаційну
систему, яка вимірює, обробляє і передає інформацію про господарюючий
суб’єкт, він сам потребує інформаційного забезпечення, насамперед
нормативного [2, с. 15].
В обліковому процесі предметами праці є інформація (первинна або
проміжна), яка підлягає переробці на результативну. Особливістю
облікового процесу є те, що предмети його праці утворюються в самому
технологічному процесі як первинні документи, носії даних.
Отже, без інформації існування облікового процесу неможливе,
тому однією із складових облікового забезпечення є інформаційне
забезпечення.
Інформаційне забезпечення – це сукупність вхідних даних, система
баз даних, їх обробка й одержання необхідної інформації.
197

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

Важливо відмітити, що в умовах запровадження міжнародних
стандартів роль інформаційного забезпечення значно зростає, так як
бухгалтерам необхідна інформація щодо особливостей ведення обліку за
міжнародними стандартами, нормативне забезпечення такого переходу.
Діюча в Україні система регулювання бухгалтерського обліку та
фінансової звітності забезпечила створення певної системи нормативного
регулювання бухгалтерського обліку, яка представлена п’ятьма рівнями,
кожен з яких охоплює ряд документів.
На першому рівні системи нормативно-правового регулювання
бухгалтерського обліку Закони України, тобто нормативно-правові акти
вищої юридичної сили.
На другому рівні – нормативні акти Кабінету Міністрів України,
інших урядових органів, що встановлюють принципи, які необхідно
використовувати під час розробки положень третього й четвертого рівнів.
Третій рівень представлений національними Положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку з окремих тем і напрямів та іншими
нормативно-правовими документи з бухгалтерського обліку і фінансової
звітності, що затверджуються Міністерством фінансів України.
На четвертому рівні складаються рекомендації з організації й
ведення бухгалтерського обліку окремих видів активів, зобов’язань, інших
господарських операцій Мінфіном і іншими органами, що розробляються і
затверджуються на основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з
урахуванням особливостей і потреб певних видів діяльності.
На п’ятому рівні власником (керівником) підприємства
приймаються рішення щодо організації бухгалтерського обліку і
застосування конкретної облікової політики, на підставі попередніх
чотирьох пакетів документів нормативно-правового забезпечення. Саме
на цьому рівні необхідно приділяти належну увагу забезпеченню
облікового процесу підприємства [3].
Крім нормативно-методологічної бази з ведення бухгалтерського
обліку, при його організації широко використовується і позаоблікова
інформація. Найбільший обсяг позаоблікової інформації використовується
при розробці пропозицій з прийняття стратегічних управлінських рішень.
До позаоблікової інформації, яку використовує система бухгалтерського
обліку належать:
- соціальна інформація;
- екологічна інформація;
- різноманітна технічна і технологічна документація тощо.
Інформацію для забезпечення системи бухгалтерського обліку
можна отримувати з багатьох джерел (семінари, відвідування бібліотеки,
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підписка на періодичні видання, консультаційні послуги спеціалізованих
фірм, тощо).
Всі способи інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку
мають право на існування. Однак, використанням одного способу
обмежуватись не слід, адже кожен спосіб має як переваги, так і недоліки.
Визначальними факторами при виборі способів отримання інформації є її
ціна, своєчасність та повне задоволення вимог системи бухгалтерського
обліку.
На сьогоднішній день не менш важливим, на нашу думку, є також
технічне забезпечення обліку. Потік інформації настільки великий, що без
технічних засобів не можлива її швидка обробка та своєчасність
прийняття управлінських рішень.
Останнім часом обчислювальна техніка перетворилась на
визначальний фактор організації обліку. Застосування комп’ютерної
техніки дозволяє прискорити обробку облікової інформації та передачу її
за всіма напрямками. Поряд з обліковою інформацією з допомогою
комп’ютера можна отримувати оперативно і вчасно всю інформацію для
забезпечення системи бухгалтерського обліку, а тому однією з
вирішальних
складових
матеріально-технічного
забезпечення
бухгалтерського обліку є його комп’ютеризація і програмне забезпечення.
Технічне забезпечення – це комплекс технічних засобів і методів,
які становлять відповідну основу функціонування бухгалтерського обліку,
контролю та аналізу [6, с. 365].
Елементами технічного забезпечення обліку є технічні засоби,
методичні і керівні матеріали, технічна документація, персонал.
Невід’ємною складовою забезпечення облікового процесу на
сьогоднішній день є також програмне забезпечення.
Програмне забезпечення автоматизованої інформаційної системи
обліку являє собою сукупність програм (програмних комплексів),
призначених для розв’язання на базі обчислювальної техніки задач обліку,
контролю й аудиту та інструктивно-методичних матеріалів щодо їх
застосування.
В умовах швидкого розвитку технології не можна забувати про
інтенсивність праці та навантаження на облікових працівників. Тому для
якісної організації обліку важливим компонентом також являється
ергономічне забезпечення.
Ергономічне забезпечення – це сукупність методів та засобів, які
призначені для вибору оптимальних умов для роботи облікового
працівника.
Продуктивність праці, настрій і здоров’я працівників прямо
пропорційно залежать від організації робочих місць. Широке
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впровадження комп’ютерів обумовлює необхідність розробки типових
проектних рішень окремих елементів і робочого місця бухгалтера в цілому
з урахуванням ергономічних показників.
Комплексні ергономічні показники поділяються на чотири групи:
гігієнічні, антропометричні, фізіологічні і психофізіологічні, психологічні.
Група гігієнічних показників включає наступні: освітленість,
вентилювання, температуру, вологість, тиск, напруженість магнітного
поля, запиленість, радіацію, токсичність, шум, вібрацію, гравітаційні
перевантаження і прискорення.
Група антропометричних показників визначає відповідність
робочого місця, до розмірів і форм тіла, а також розподілові ваги людини.
Фізіологічні і психофізіологічні показники характеризують
відповідність робочого місця до силових, швидкісних, енергетичних,
зорових, слухових і інших психофізіологічних можливостей людини.
Група психологічних показників включає: відповідність робочого
місця до закріплених і знову формованих навичок людини, а також до
можливостей сприйняття і переробки нею інформації.
При конструюванні і розміщенні робочих місць необхідно
врахувати вимоги щодо дотримання всіх перерахованих показників. Варто
передбачати міри, що попереджають або знижують передчасне стомлення
працівників бухгалтерії, що запобігає виникненню у них психофізіологічних стресів, а також появі помилкових дій.
Крім цих важливих складових до забезпечення облікового процесу
включається також математичне, правове та лінгвістичне забезпечення.
Математичне забезпечення системи обліку являє собою сукупність
засобів та методів, які дозволяють будувати економіко-математичні
моделі і алгоритми задач обліку.
Правове забезпечення – це сукупність норм, виражених у
нормативних актах, які встановлюють та закріплюють організацію
системи обліку.
Лінгвістичне забезпечення системи обліку – це сукупність термінів,
мовних засобів, а також правил формування облікових даних із ціллю
ефективної роботи та обміну інформацією.
Висновки. Отже, основними складовими забезпечення облікового
процесу є інформаційне, технічне, програмне та ергономічне забезпечення
обліку. Крім того, в ході організації обліку, необхідно звертати увагу на
математичне, правове та лінгвістичне забезпечення.
Визначені основні складові забезпечення облікового процесу
стосуються всіх суб’єктів господарювання. Не залежно від вибраної
форми організації та ведення обліку функціонування облікового процесу
на кожному етапі неможливе без належного його забезпечення, тому в
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подальшому необхідно визначити особливості забезпечення облікового
процесу на кожному його етапі.
1.Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: підручник для студентів спеціальності
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Савош Л.В., Кобрин В.П.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЕВРОПЕ: ОТ ЕВРОРЕГИОНОВ К ОБЪЕДИНЕНИЯМ
ЕВРОРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В работе рассмотрено развитие межрегионального приграничного сотрудничества
от еврорегионов до объединений еврорегионального сотрудничества, развитие
еврорегионов, роль Украины в данном контексте.
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, трансграничное пространство,
еврорегион, еврорегиональное сотрудничество.

Постанова проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Невід’ємною
частиною сучасних процесів глобалізації, інтеграції та регіоналізації є
процес транскордонного співробітництва, який поступово охоплює
прикордонні регіони України. Важливість використання можливостей
прикордонного розташування регіонів для активізації співробітництва між
сусідніми країнами робить транскордонне співробітництво вагомою
складовою зовнішньої політики держави.
Розвиток міжрегіонального прикордонного співробітництва є одним
із пріоритетів Ради Європи. Її основним внеском у визначення правових
основ цього співробітництва стала Європейська рамкова конвенція про
транскордонне співробітництво між територіальними общинами або
властями (Мадридська конвенція) 1980 р. у супроводі двох протоколів,
прийнятих відповідно 9 листопада 1995 р. і 5 травня 1998 р. Дана
конвенція поставила за обов’язок сторонами, що її підписали,
підтримувати й заохочувати транскордонне співробітництво між
територіальними громадами й органами влади, які перебувають під
їхньою юрисдикцією.
Насправді ця конвенція закріпила вже існуючу на той момент у
Європі тенденцію, – появу об’єднань транскордонного співробітництва,
що одержали назву єврорегіонів за іменем першого такого угруповання
«Euregio», що виникло в 1958 р. на кордоні Німеччини й Нідерландів. Ще
до підписання конвенції, у червні 1971 р., була створена Асоціація
європейських прикордонних регіонів (Association of European Border
Regions) із секретаріатом у м. Гронау (Німеччина) на території першого
єврорегіону «Euregio». Ця добровільна неурядова організація зараз
об’єднує близько 100 різних інститутів транскордонного співробітництва
в Європі, більшість із яких названі єврорегіонами.
202

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питаннями розвитку міжрегіонального транскордонного
співробітництва займаються багато вчених: Н.Мікула, Ю.Палеха,
Н.Смиян та інші.
Проблема
розвитку
міжрегіонального
прикордонного
співробітництва від єврорегіонів, до об’єднань єврорегіонального
співробітництва, стала актуальною досить недавно, тому має багато
дискусійних моментів.
Цілі статті. Метою статті є конкретизація стратегії розвитку
міжрегіонального прикордонного співробітництва від єврорегіонів, до
об’єднань єврорегіонального співробітництва, яка враховує сучасні
інтеграційні процеси, що відбуваються у світовій економіці.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Єврорегіони
утворилися в межах основних осей (смуг) транскордонного
співробітництва [1]:
- Північноморсько-Середземноморської, що йде уздовж лінії
державного кордону між Німеччиною, Нідерландами, Бельгією,
Люксембургом, Францією, Швейцарією та Італією;
- Балтійсько-Адріатичної, що йде уздовж лінії кордону між
західноєвропейськими країнами (Німеччина, Австрія, Італія) і
постсоціалістичними державами Східної Європи (Польща, Чехія,
Словаччина, Угорщина, Словенія);
- Балтійсько-Чорноморської, що йде уздовж західного рубежу
колишнього СРСР, охоплюючи Калінінградську область Російської
Федерації, Польщу, Литву, Білорусь, Україну, Словаччину, Угорщину,
Румунію та Молдову.
У 1990-ті роки до перерахованих трьох осей (смуг) додалася ще
одна – Баренцево-Чорноморська, яка сформувалася на кордоні Російської
Федерації з європейськими країнами – Норвегією, Фінляндією, Естонією,
Латвією, Білоруссю та Україною [2].
Як Україна, так і Росія ратифікували Європейську рамкову
конвенцію про транскордонне співробітництво між територіальними
общинами або властями та два додаткових протоколи до неї. Таким
чином, в українсько-російських відносинах з’явилася правова основа для
розвитку повноцінного транскордонного співробітництва. У результаті на
кордоні України та Росії в межах Баренцево-Чорноморської смуги на
сьогодні сформований каркас територіально компактних єврорегіонів, в
основі яких лежать угоди між територіальними громадами,
розташованими по обидва боки кордону. До цього каркасу входять
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єврорегіони «Дніпро» (2003 р.), «Ярославна» (2007 р.), «Слобожанщина»
(2003 р.) і нещодавно створений «Донбас» (2010 р.).
У ст. 2 конвенції підкреслюється: «Транскордонне співробітництво
здійснюється в межах компетенції територіальних громад або влад,
визначеної внутрішнім законодавством». Однак іноді різниця в
законодавствах двох сусідніх країн є серйозним бар’єром на шляху
реалізації укладених угод. Насамперед, це стосується розмежування
повноважень між органами місцевої та центральної влади. Крім того, у
конвенції не було вироблено єдиної правової форми організації діяльності
єврорегіону. З назвою «єврорегіон» укладалися або загальні угоди про
партнерство, або створювалися «співтовариства за інтересами», або
«співтовариства із правами юридичної особи» і т.п. При цьому окремі
єврорегіони виявилися досить «розмитими» і не завжди визнавалися на
загальноєвропейському рівні, що було важливо при одержанні
фінансування з Європейського фонду регіонального розвитку.
Необхідність вироблення загальноприйнятої дефініції поняття
―єврорегіон‖ сьогодні диктується вже не тільки потребами формування
теоретичних засад транскордонного співробітництва і концепції
регіональної політики чи політики регіонального розвитку держави в
цілому, але й входженням цього поняття «у термінологічний арсенал
регіоналістики» 3 . Тобто, перетворюючись на об’єкт регіональної науки,
єврорегіон потребує чітко визначеної, універсальної та загальноприйнятої
дефініції.
Базуючись на основних положеннях Мадридської конвенції, а
також реаліях транскордонного співробітництва, можна запропонувати
наступне визначення: єврорегіон – це форма європейського
транскордонного співробітництва між територіальними громадами або
місцевими органами влади регіонів двох або більше держав, що мають
спільний кордон, яка оформляється у вигляді укладання юридично чинної
угоди відповідно до внутрішнього законодавства цих країн і норм
міжнародного права, метою якої є координація взаємних зусиль і
здійснення узгоджених заходів в різних сферах життєдіяльності для
вирішення спільних питань в інтересах населення, що проживає на його
території по різні сторони державного кордону.
Останнім часом також у суто практичній площині виникла
необхідність чіткої та ефективної правової основи для інституціоналізації
співробітництва між територіальними громадами або владою у формі
єврорегіонів. Європейські міністри, відповідальні за місцеве й регіональне
самоврядування, на зустрічі у Валенсії 15-16 жовтня 2007 р. поставили за
мету встановлення «чітких і ефективних правових рамок для
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інституціоналізованого співробітництва» і домовилися створити проект
нового 3-го Протоколу до Мадридської рамкової конвенції про
«об’єднання єврорегіонального співробітництва» (Euroregional Cooperation Groupings – ECGs). Роботи із проекту третього протоколу
проводилися Комітетом експертів з транскордонного співробітництва
(Committee of experts on transfrontier co-operation) під егідою
Європейського комітету з питань місцевої й регіональної демократії
(European Committee on Local and Regional Democracy – CDLR). Третій
протокол до Мадридської конвенції покликаний забезпечити основні
положення створення й функціонування органів транскордонного й
міжрегіонального співробітництва та бути повністю сумісним з
Регламентом № 1082/2006 Європейського парламенту й Ради ЄС від 5
липня 2006 р. про «Європейські угруповання територіального
співробітництва» (European grouping of territorial cooperation – EGTС).
Даним
регламентом
прописані
правові
основи
створення
єврорегіональних груп у країнах ЄС. Таким чином, третій протокол до
Мадридської конвенції розширює дію основних положень регламенту на
країни Ради Європи, які не входять до ЄС.
Після схвалення Комітетом міністрів Ради Європи текст третього
протоколу був відкритий для підписання й ратифікації 16 листопада
2009 р. в Утрехті (Нідерланди) під час 16-й сесії Європейської конференції
міністрів, відповідальних за регіональне та місцеве врядування.
На 26.03.2011 р. цей протокол підписали 10 країн-членів Ради
Європи (Вірменія, Бельгія, Німеччина, Литва, Люксембург, Нідерланди,
Словенія, Франція, Чорногорія та Швейцарія), що приєдналися до
рамкової конвенції [4]. У Верховній Раді України в березні 2011 р. уже
відбувся «круглий стіл», на якому протокол презентували й обговорили
необхідність його підписання та ратифікації [5].
Висновки. Отже, протокол № 3 до Європейської рамкової конвенції
про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або
владами передбачає створення й діяльність «об’єднань єврорегіонального
співробітництва» (ОЄС), що мають певний юридичний статус. Метою
ОЄС є заохочення, підтримка й розвиток в інтересах населення
транскордонного й міжтериторіального співробітництва між його членами
в сферах загальної компетенції й у відповідності з національним
законодавством відповідних держав. У протоколі визначено, що
об’єднання єврорегіонального співробітництва – це форма органа
транскордонного співробітництва у вигляді юридичної особи із правом на
власний бюджет, що підпадає під законодавство тієї країни-члена Ради
Європи, де розташована його штаб-квартира. ОЄС засновується шляхом
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укладання письмової угоди між його членами-засновниками. ОЄС можуть
заснувати територіальні громади або влади й інші члени, які визначені в
п. 1 ст. 3 протоколу. Під іншими членами розуміються держави-члени
Ради Європи, а також юридичні особи, створені з метою вирішення
конкретних завдань, що представляють взаємний інтерес, які не
займаються виробничою або комерційною діяльністю. Юридичні особи
можуть бути членами ОЄС, якщо: 1) їхня діяльність фінансується
переважно державою, територіальною громадою або владою або подібним
органом, або 2) їхнє управління контролюється цими суб’єктами, або
3) половина членів їх адміністративного, управлінського або наглядового
органу призначається державою, територіальною громадою або владою
або подібним органом. При цьому територіальні громади або влади мають
більшість виборчих прав в ОЄС. Також п. 1 ст. 3 протоколу визначено, що
фізичні особи не можуть бути членами ОЄС.
Таким чином, набуття чинності Протоколу № 3 до Мадридської
конвенції буде сприяти прийняттю країнами-членами Ради Європи
відповідних національних законів із забезпечення ефективної діяльності
ОЄС. Це означає, що, крім підписання угод про створення єврорегіонів на
рівні місцевих органів влади й самоврядування, всі ОЄС мають бути
оформлені у вигляді юридичних осіб з дотриманням перерахованих вище
умов протоколу, що сприятиме активному розвитку міжрегіонального
прикордонного співробітництва від єврорегіонів, до об’єднань
єврорегіонального співробітництва.
1.Палеха Ю.М. Перспективи формування транскордонного регіону Україна-Польща /
Ю.М.Палеха, Г.П.Пiдгрушний // Єврорегiон Буг: проблеми i перспективи
транскордонного співробітництва. – Луцьк: Волинська облдержадміністрація, 1996. – С.
16–21.
2. Черномаз П.О. Концепція регіонального маркетингу: визначення і використання /
П.О.Черномаз // Регіон: стратегія і пріоритети. – 2001. – Т. 1. – № 1. – С. 34–41.
3.Студенніков І. Регіоналістика і регіонознавство: проблеми методології та категоріального
апарату / І. Студенніков // Зб. наук. пр. «Регіональна історія України». – 2007. – Вип. 1. –
С. 67–78.
4.Протокол № 3 к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве
территориальных сообществ и властей // Официальный сайт Бюро договоров Совета
Европы. URL // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conventions.coe.int/Treaty/
Commun/ChercheSig.asp?NT=206&CM=8&DF=26/03/2011&CL=RUS.
5.Смиян Н. От еврорегионов до континента без границ / Н.Смиян // Голос Украины. – 2011.
– № 50. – 19 мар.
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ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В УПРАВЛІННІ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Визначено основні поняття, склад і джерела власного капіталу. Висвітлено основні
аспекти управління власним капіталом сільськогосподарських підприємств та виділено
особливості обліково-інформаційного забезпечення
Ключові слова: власний капітал, статутний капітал, пайовий капітал, резервний
капітал, управління капіталом

Sadovska I.
REGISTRATION-INFORMATIVE PROVISION
IN MANAGEMENT OWN CAPITAL
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Certainly basic concepts, composition and sources of property asset. The basic aspects of
management of agricultural enterprises a property asset are reflected and features are selected
registration-informative providing
Key words: property asset, chartered capital, ration capital, operating surplus, management
a capital

Садовская И.Б.
УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В УПРАВЛЕНИИ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Определены основные понятия, состав и источники собственного капитала.
Отражены основные аспекты управления собственным капиталом сельскохозяйственных
предприятий и выделены особенности учетно-информационного обеспечение
Ключевые слова: собственный капитал, уставный капитал, паевой капитал,
резервный капитал, управление капиталом

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасні процеси
глобалізації економіки значно вплинули на систему економічних
відносин, рівень розвитку ринкових механізмів, що визначило появу
великої кількості користувачів з різноманітними інформаційними
запитами. Це обумовило потребу у формуванні обліково-аналітичної
Садовська І.Б.
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інформаційної системи, здатної адекватно задовольнити запити
зацікавлених користувачів необхідними даними для обгрунтування і
прийняття управлінських рішень.
Особливо гостро постала проблема обліково-інформаційного
забезпечення в управлінні власним капіталом сільськогосподарських
підприємств. Це пов’язано перш за все різноманітністю організаційноправових форм: сільськогосподарські кооперативи, обслуговуючі
кооперативи, приватні підприємства, приватно-орендні підприємства,
товариства з обмеженою відповідальністю і т.д. Наведений перелік не є
вичерпним. Але в цілому коло проблемних питань окреслюється на
кожному підприємстві майже те саме. Здебільшого це стосується
юридичних аспектів стосовно закріплення прирісної вартості власного
капіталу, а перед тим облікове відображення, обліковий вимір,
узагальнення у звітності.
Капітал як фактор виробництва в сільськогосподарських
підприємствах має структуру відмінну від капіталу інших галузей.
Передусім, це земельний капітал, який є специфічним і з особливими
властивостями, які роблять його власника прив’язаним до місця його
розташування, збільшують ступінь залежності від власності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання економічної сутності і обліково-інформаційного
забезпечення управління власним капіталом досліджували вчені:
С.Ф.Голов, В.М.Жук, О.О. Канцуров, Г.Г.Кірейцев, В.Г.Лінник,
В.Б.Моссаковський, В.В.Сопко.
Актуалізується проблема обліку власного капіталу з розвитком
глобалізації, переплетенням капіталів – фізичного, грошового,
фінансового і людського (інтелектуального і соціального).
Цілі статті. Метою публікації є дослідження актуальних питань
обліково-інформаційного забезпечення управління власним капіталом
сільськогосподарських підприємств з виділенням галузевих особливостей.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Капітал – за
визначенням класичної економічної теорії один із факторів виробництва,
усе те, що використовується для виробництва, але безпосередньо не
споживається в ньому (за винятком повільної амортизації). На відміну від
інших факторів виробництва, землі й природних ресурсів, капітал
складається з раніше виробленого продукту. Проте, наше бачення
відносно землі і природних ресурсів дещо інше – ми їх вважаємо
специфічним капіталом, притаманним лише для сільськогосподарської
діяльності.
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Форма господарювання, організаційно-правова форма ведення
бізнесу суттєво впливають на відображення прав власників (засновників) у
бухгалтерському обліку. У зв’язку з цим проблема відображення прав
власників (засновників) у бухгалтерському обліку має історичний
характер і постійно розвивається.
Провідну роль у вдосконаленні обліку прав власників (обліку
власного капіталу) відіграють теоретичні розроблення, спрямовані на
розкриття суті та змісту категорії підприємницького капіталу як в цілому,
так і окремих його складових, зокрема власного капіталу.
При створенні та розвитку підприємства власний капітал відіграє
провідну роль і є головною економічною базою усього процесу діяльності
підприємства.
В Україні вживання терміну «власний капітал» пов’язано з
розвитком різних форм власності та різних організаційно-правових форм
підприємств [5].
І.Й. Яремко розглядає концептуальні теорії управління капіталом
підприємства, і найбільшу увагу він відводить аналізу критеріїв та
показників ефективності структурних елементів капіталу, які
характеризують максимізацію ринкової вартості підприємства [8].
Економісти розглядають поняття капіталу з двобічно. З одного боку,
капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій,
матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих у формування його
активів. При цьому характеризується напрямок вкладення засобів. З
іншого боку, якщо розглядати джерела фінансування можна відзначити,
що капітал – це можливість і сукупність форм мобілізації фінансових
ресурсів для отримання прибутку [4].
Власний капітал відповідно до п. 3 П(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» та п. 4 П(С)БО 2 «Баланс» становить частину в
активах підприємства, яка залишається після вирахування його
зобов’язань. Найбільш вдалим, на нашу думку, є підхід І. Бланка, який під
власним капіталом розуміє загальну суму засобів, які належать
підприємству на правах власності, та використовується ним для
формування активів [1, с. 504].
Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» власний капітал підприємства включає
такі елементи: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений
капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений
прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал.
Такий склад власного капіталу відображає наявність його частини,
інвестованої засновниками у момент створення підприємства, та частини,
одержаної
в
результаті
ефективної
діяльності,
насамперед
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нерозподіленого прибутку, суми дооцінки необоротних активів, а також
додаткового вкладеного капіталу.
Складові власного капіталу відображають суму, що власники
передали в розпорядження підприємства як внески, або залишили у формі
нерозподіленого прибутку, або яку суму підприємство одержало у своє
розпорядження зі сторони без повернення від інших суб’єктів
господарювання, юридичних та фізичних осіб.
Можна виокремити такі три підходи до визначення суті власного
капіталу [5]. Для економічних наук власний капітал – це фінансові
ресурси, що вкладаються в частину активів, відображені в пасиві балансу
підприємства.
Бухгалтерський аспект визначає власний капітал як частину в
активах підприємства, що залишається після вирахування його
зобов’язань
Правовий аспект характеризує власний капітал як власні джерела
фінансування підприємства, які без визначеного терміну повернення
внесені засновниками.
Поняття «капітал» асоціюється з поняттям «власність». В момент
створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах,
інвестованих засновниками (учасниками), і являє собою вартість майна
підприємства.
Майно підприємства складається з різноманітних матеріальних,
нематеріальних та фінансових ресурсів – носіїв прав власності окремих
суб’єктів, а також частки інвестованих коштів. Власний капітал є
гарантією організації бізнесу.
Сума власного капіталу – це абстрактна вартість майна, яка не є
його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає поточну
вартість прав власників підприємства (фірми). На суму власного капіталу
суттєво впливає оцінка в бухгалтерському обліку активів і кредиторської
заборгованості, що була застосована при створенні підприємства, хоча
випадково вона може збігатись із сукупною ринковою вартістю акцій
підприємства чи з сумою, яку можна отримати від продажу чистих активів
частинами або підприємства в цілому.
Власний капітал є основою для початку і продовження
господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним із
найістотніших і найважливіших показників, оскільки виконує такі
функції:
– самостійності і влади – розмір власного капіталу визначає ступінь
незалежності та впливу його власників на підприємство;
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– відповідальності і захисту прав кредиторів – відображений в
балансі підприємства власний капітал є для зовнішніх користувачів
мірилом відносин відповідальності на підприємстві, а також захистом
кредиторів від втрати капіталу;
– довгострокового кредитування – перебуває в розпорядженні
підприємства необмежений час;
– фінансування ризику – власний капітал використовується для
фінансування ризикових інвестицій, на що можуть не погодитись
кредитори;
– кредитоспроможності – при наданні кредиту, за інших рівних
умов, перевага надається підприємствам з меншою кредиторською
заборгованістю і більшим власним капіталом;
– компенсації понесених збитків – тимчасові збитки мають
погашатись за рахунок власного капіталу;
– розподілу доходів і активів – частки окремих власників у капіталі
є основою при розподілі фінансового результату та майна при ліквідації
підприємства.
Створюється підприємство з метою отримання прибутку і
реалізувати цю мету воно може лише за умови збереження свого капіталу.
Утворюється власний капітал двома шляхами:
– внесенням власниками підприємства грошових коштів та інших
активів;
– накопиченням суми доходу, що залишається на підприємстві.
Ці питання можна деталізувати до нескінченності, але на них усі
можна дати одну відповідь: власний капітал допоможе вирішити якщо не
всі то більшу частину виникаючих проблем.
Термін «капітал» походить від лат. сapitals – головний. У
повсякденному житті під капіталом розуміють: у вузькому розумінні –
суму заощаджень, достатню для ведення підприємницької діяльності, а в
широкому розумінні – все те, що має певну цінність.
З точки тору політекономії капітал є вартістю, яка має властивість
само зростати, приносячи так звану додаткову вартість.
Представники класичної політичної економії (А.Сміт, Д.Рікардо,
Ж.Б.Сей та інші) визначали капітал сукупністю матеріальних благ, що
задовольняють людські потреби в зростанні вартості. Тобто, капітал
ототожнювався із засобами виробництва. Подібні уявлення характерні
також для неокласиків (А.Маршала та інших), а також деяких сучасних
економістів (П.Самуельсона, С.Фішера та інших).
Марксистська економічна теорія трактувала капітал як сукупність
певних виробничих відносин людей, властивих для системи найманої
праці, тобто відносин з приводу привласнення власниками засобів
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виробництва результату неоплаченої праці найманих робітників (так
званої додаткової вартості). У цьому трактуванні капітал – це носій
відносин з експлуатації найманої праці капіталістами.
Сучасний монетаризм (М.Фрідмен та інші) ототожнює капітал з
грошима або їх замінниками – кредитними грошима, які у своєму русі
(обороті) приносять дохід, тобто, з цієї точки зору, капітал – це багатство,
яке існує в формі грошей.
Нарешті, прихильники маржиналізму (представники австрійської
економічної школи та їх сучасні послідовники) вважають, що капітал – це
все, що приносить дохід як результат різної оцінки окремими
економічними суб’єктами існуючих і майбутніх економічних благ.
Висновки. Підсумовуючи все вище сказане, можна дати
узагальнене визначення капіталу. Капітал – це вартість, яка в своєму русі
зростає, приносячи дохід, тобто це – само зростаюча вартість. Облікове
забезпечення в управлінні власним капіталом зводиться до об’єктивного
відображення його стану, структурних змін та використання.
Капітал, який приносить процент, – це капітал власність, тобто
гроші, які продаються на особливому ринку, – ринку капіталів. Позичені
гроші, тобто гроші, надані в кредит функціонуючим підприємцям, – це
капітал функція. Якщо капітал власність приносить дохід в формі
відсотка, то капітал функція – у формі підприємницького доходу, тобто
частини прибутку на позичений капітал, яка залишається після сплати
відсотків.
Враховуючи принцип єдиного грошового вимірника, капітал у
бухгалтерському обліку є сукупністю майнових засобів, призначених для
господарських цілей, виражених в грошовій одиниці, тобто сума активу
або рівна їй сума пасиву.
Капіталу як індикатору відносин власності притаманні наступні
характеристики:
1) він є основним фактором виробництва;
2) характеризує фінансові ресурси підприємства, що приносять
прибуток;
3) є головним джерелом формування добробуту власників;
4) є головним показником ринкової вартості підприємства;
5) його динаміка є важливим барометром рівня ефективності
господарської діяльності підприємства.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Страхування
виступає як один з найдієвіших елементів фінансової системи, який має
забезпечувати захист майнових прав і інтересів суб’єктів господарювання
у сільському господарстві, а отже як важливий фінансовий інструмент,
призначення якого полягає в акумулюванні коштів для подальшого
інвестування в сільськогосподарське виробництво. Виробництво
сільськогосподарської продукції найбільшою мірою залежне від погодних
умов, які суттєво впливають на якість та обсяги одержаного врожаю. Тому
зростає актуальність страхування сільськогосподарських культур від
несприятливих погодно-кліматичних умов (заморозків, ураганів, злив,
сильних дощів, повеней, граду тощо), через які зростає ймовірність
нанесення шкоди сільськогосподарським культурам.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Окремі теоретичні та практичні аспекти досліджуваної
проблеми висвітлено в працях вітчизняних та зарубіжних учених. Так,
зокрема, питанням теорії і практики страхування присвятили свої праці
українські вчені: В.Д.Базилевич, В.В.Вітлінський, К.Г.Воблий,
Н.М.Внукова, В.І.Грушко, М.Я.Дем’яненко, М.С.Клапків, О.Л.Кашенко,
А.В. Криворучко, С.А.Навроцький, С.І.Наконечний, С.С.Осадець,
Д.В.Полозенко,
О.М.Теребус,
Я.П.Шумелда,
К.К.Якуненко,
О.І.Ястремський, а також зарубіжні автори: І.Т. Балабанов, Д. Баббела,
А.Вільямс, В.Гроуз, М.Ф.Галагуза, В.В.Глущенко, Д.Діксон, К.Ерроу,
Ю.М. Журавльов, Л.О.Лігоненко, Л.К. Никитенков, К. Пфайффер,
В.В.Смирнов, К.Є.Турбіна, Я.Хеймес, В.В.Шахов, Р.Т.Юлдашев. Однак,
поряд з існуючими науковими доробками залишаються недостатньо
висвітленими питання щодо організації страхового захисту виробництва
продукції рослинництва залежно від рівня прояву природно-кліматичних
ризиків.
Цілі статті. Віддаючи належне доробку учених у цій сфері, слід
зауважити, що існує ряд питань, які потребують глибшого дослідження:
так, недостатньо вивченими залишаються доцільність застосування
різноманітних страхових продуктів та їх вплив на фінансовий стан
аграрного підприємства; застосування диференційованих розрахунків
страхових тарифів залежно від рівня ризикованості зони господарювання;
доцільність і система підтримки страхування сільськогосподарських
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виробників за рахунок бюджетних субсидій; удосконалення нормативноправової бази функціонування ринку страхових послуг при захисті від
ризиків агровиробництва. Актуальність і необхідність вирішення
окреслених питань обумовили проведення цього дослідження.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Особливістю страхування
урожаю сільськогосподарських культур є високий рівень ризикованості,
адже при настанні стихійного лиха втрати можуть зазнати не тільки
окремі страхувальники, а й великі площі та території, а це робить
страхування природно-кліматичних ризиків одним з найскладніших видів
страхування, бо виплати по ньому часто перевищують зібрані премії.
Проаналізуємо стан страхування рослинницької галузі сільського
господарства (табл. 1).
Таблиця 1
Стан страхування рослинницької галузі сільського господарства
Показник
К-сть договорів
Площа, тис га
Сума премій
(млнгрн)
Субсидія (млнгрн)
Середня ставка
премії
Рівень виплат

2005
910
390

2006
1330
670

2007
4397
2 360

2008
1637
1 171

2009
1980
510

2010
1217
553

2011
2710
786

12,8

28,5

116,7

155,4

42, 0

72,1

136,3

5,8

12,5

47,8

72,8 -

-

-

3,79%

-

-

-

4,54% 4,93% 3,24% 3,84% 3,74%
-

-

36,4% 50,9% 67,3%

Аналізуючи дану табл. 1, можемо побачити, що ринок
агрострахування в Україні в 2011 р. продовжував розвиватися.
Незважаючи на відсутність державної підтримки, за основними
технічними показниками результати отримані кращі, ніж у 2010–2009 рр.
Як і в попередньому 2010 р., на ринку переважало класичне страхування з
незначними обсягами формального страхування аграрних ризиків, в
основному по страхуванню банківських застав. Договори стразхування
посівів під заставою з низькими ставками премій (формальне страхування)
в основному заключалися весною-літом на період до збирання врожаю.
Слід відмітити, що деякі комерційні банки почали впроваджувати нові
страхові продукти для реального страхування посівів під заставою, однак
такі програми поки що незначні.
Розрахунок технічних показників ринку агрострахуваня проводився
на основі даних за 2011 р. андеррайтинговий рік, тобто за договорами
страхування посівів і врожаю сільськогосподарських культур, урожай
яких збирався літом-восени 2011 р. Цей принцип дозволяє коректно
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оцінити збитковість загального портфелю, так як відшкодування за
договорами страхування озимих культур на період перезимівлі
виплачується в наступному календарному році. Той самий принцип
використовується міжнародними перестрахувальниками для оцінки
збитковості культур, врожай яких збирається в певному календарному
році, і відповідно виплачуються збитки. Зміна принципу аналізу технічних
результатів пов’язана також з тим, що з 2009 р. в Україні почали
впроваджувати нові страхові продукти з страхування озимих культур на
весь цикл виробництва, від появи сходів до збирання урожаю. Відповідно,
аналіз результатів у андеррайтинговому році є більш коректним.
На технічні результати діяльності страхових компаній в сегменті
агрострахування продовжувало впливати зростання цін на матеріальнотехнічні ресурси і на сільськогосподарську продукцію. Через ріст цін
збільшувались страхові суми і, відповідно, суми зібраних премій.
Неоднозначна ситуація складалася і зі ставками премій. Середня
ставка премії в андеррайтинговому 2011 р. склала 3,74%. В 2010 р.
середня ставка премії була дещо більшою і складала 3,84%. Середня
ставка премії по ринку у сезон страхування озимих культур на період
перезимівлі склала 6,39%, що суттєво вище даного показника в 2010 р.
(5,37%). Скоріш за все, страхові компанії були змушені підняти ставки
премій по страхуванню озимих культур після збиткової зими 2009–2010
рр., коли рівень збитковості був на рівні 184,22%. Крім того, на показник
середньої ставки премії вплинуло впровадження нових страхових
продуктів, для яких були проведені розрахунки ставок премій на основі
нових актуарних принципів.
Середня ставка премії у період весна-осінь 2011 р. склала лише
3,38%; в 2010 р. цей показник був зафіксований на трохи більшому рівні
(3,59%). В 2009 р. середня ставка премії за всіма договорами страхування
сільськогосподарських культур на весняно-осінній період складала 2,75%.
У 2011 р. андеррайтинговому році аграрії найбільш активно
страхували сільськогосподарські культури в Полтавській, Хмельницькій і
Вінницькій областях (рис. 1). Абсолютним лідером з агрострахування
стала Полтавська область. У цій області було укладено 529 договори
(19,5% від загальної кількості в Україні).
Всього посіви культур були застраховані на загальній площі 131 тис
гектарів (16,7%) (рис. 2). У цій області страхові компанії зібрали 44,2
мільйона премій (32,5%).
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Рис. 1. Частка областей в загальній кількості договорів страхування

Рис. 2. Застрахована площа посівів по регіонах (у% від загальної
застрахованої площі)
У Хмельницькій області аграрії уклали 198 договорів страхування,
за якими посіви були застраховані на площі в 55 800 га (7,1%). Сума
премій, отриманих страховиками за послугу страхування, склала 15
мільйонів гривень або 11% від загальної суми премій в 2011 р.
Третьою за обсягами агрострахування стала Вінницька область.
Аграрії уклали 190 договорів страхування (7%), застрахувавши посіви на
площі 59,5 тис га (7,6%). Сума зібраних премій у цій області склала 8,6
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млн грн (6,3%). Ще в шести регіонах було укладено понад 100 договорів.
У Дніпропетровській області укладено 100 договорів, у Житомирській –
120, у Київській – 103, у Миколаївській – 108, в Сумській – 128 і в
Херсонській – 119. Найбільша площа в цій групі регіонів була
застрахована в Херсонській області – 73 тис га. У цій області також була
зібрана найбільша сума премій в цій категорії регіонів – 6,5 млн грн.
Незначні обсяги страхування зафіксовані в кількох сільськогосподарських регіонах, які традиційно виробляють велику кількість
зернової продукції. В АР Крим було укладено 64 договори страхування, за
якими посіви були застраховані на площі 18,5 тис гектарів. Сума зібраних
премій в Криму склала 2,3 млн грн. Ще більш низькі результати отримані
в Донецькій області. У цьому регіоні укладено 72 договори, але посіви
були застраховані на площі 15,8 тис га. Сума зібраних премій склала
всього 1,7 млн грн. Подібні результати ми бачимо і в Луганській області –
73 договори страхування, 15,3 тис га застрахованих посівів. Сума премії
склала 1,2 млн грн. (рис. 3).

Рис. 3. Сума зібраних премій по регіонах (у% від загальної суми
премій)
Отже,
спостерігається
невідповідність
між
найбільшою
застрахованою площею, розміром страхової суми та страхового платежу.
Пояснити це можна тим, що у різних областях страховики
використовують різні тарифні ставки, а також тим, що страхувальники
вибирають різний рівень покриття, страховики ж, у свою чергу,
застосовують різний розмір страхової франшизи.
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Висновки. Отже, рівень страхування рослинницької галузі
сільського господарства залишається досить низьким і є недостатнім для
гарантування безпечної й безперебійної господарської діяльності
страхувальників.
Нині здійснюється розробка законодавчо-нормативної бази, яка має
забезпечити подальший розвиток страхування сільськогосподарських
підприємств. Насамперед, розробляються проект Закону «Про аграрне
страхування» та Концепція розвитку аграрного страхування в Україні.
Розглядається можливість створення Агентства з управління ризиками
аграрного сектора.
Узагальнюючи вищевикладений матеріал, можна констатувати, що
обсяг страхування сільськогосподарських культур від негативного впливу
природно-кліматичних явищ зростає. Важливу роль при цьому відіграє
розвиток кредитування сільськогосподарських товаровиробників. Адже
виникає тристороння зацікавленість: страхувальника
у кредиті,
страховика у своєчасності оплати страхової премії, банку у фінансовій
гарантії страховика.
Більшість великих комерційних банків розробили програми з
кредитування аграріїв. Оскільки кредитування сільського господарства
пов’язане із труднощами та значним ризиком, що призводить до
збільшення процентних ставок, застосування спеціальних програм
кредитування може стати реальним виходом із ситуації. Постановою
Національного банку України № 584 від 24 грудня 2003 р. «Про
затвердження Положення про регулювання НБУ ліквідності банків
шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій» визначено, що в
забезпечення застави може бути прийняте зерно, підтверджене подвійним
складським свідоцтвом.
Проаналізувавши вищенаведений матеріал, можна виділити основні
причини повільного розвитку та здійснення сільськогосподарського
страхування:
- не враховуються особливості здійснення виробництва у
сільському господарстві;
- недостатньо розвинена економічна та фінансова сфери в державі;
- недосконала страхова законодавча база;
- невідповідність законодавчо-нормативної бази до економічних
реалій;
- несприятливий фінансовий стан більшості сільськогосподарських
товаровиробників, їх неплатоспроможність;
- інфляційні процеси;
- не здійснюється компенсування витрат на страхування врожаїв;
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- недотримання агротехнічних заходів і строків при вирощуванні
сільськогосподарських культур (безгосподарність);
- незадовільна робота агрометеорологічних служб;
- недостатня підтримка сільського господарства з боку держави;
- застосування старих механізмів обчислення страхових платежів із
високими тарифними ставками;
- недостатня поінформованість сільськогосподарських товаровиробників про страхування природно-кліматичних ризиків;
- непрозорий механізм відшкодування збитків;
- недосконала форма договору страхування сільськогосподарських
культур.
Отже, до заходів підвищення ефективності страхової послуги із
добровільного страхування сільськогосподарських культур від ризиків
природно-кліматичного характеру можна віднести:
- удосконалення процедури страхування сільськогосподарських
культур (зменшення кількості бланків, швидкість оформлення,
доброзичливість працівників страхової компанії);
- зменшення витрат страховика на ведення справи в частині
надання послуги із страхування сільськогосподарських культур;
- розробити широкий спектр додаткових послуг, які надаються
разом із страхуванням урожаю сільськогосподарських культур;
- розробити страхові продукти, що включають кілька страхових
ризиків з метою проведення комплексного страхування, та окремі ризики
відповідно до агрокліматичних зон і районів.
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ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ
ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розглядаються проблеми системи оподаткування в Україні, визначення
критеріїв оцінки податкового навантаження на мікрорівні. Показана значущість впливу
податкового навантаження на господарську діяльність конкретних суб’єктів
господарювання.
Ключові слова: податки, податкова система, бюджет, податкове навантаження.

Saenko O.
ASSESSMENT TAX LOAD AND ITS SIGNIFICANCE
FOR ENGINEERING COMPANIES
In the article the problems of the system of taxation are examined in Ukraine,
determination of criteria of estimation of the tax loading on a microlevel. Meaningfulness of
influence of the tax loading is rotined on economic activity of concrete subjects of menage.
Key words: taxes, tax system, budget, tax loading.

Саенко Е.Р.
ОЦЕНКИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматриваются проблемы системы налогообложения в Украине,
определение критериев оценки налоговой нагрузки на микроуровне. Показана значимость
влияния налоговой нагрузки на хозяйственную деятельность конкретных субъектов ведения
хозяйства.
Ключевые слова: налоги, налоговая система, бюджет, налоговая нагрузка.

Постановка проблеми у загальному її вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Ефективна
податкова система значною мірою є визначальним фактором
економічного росту, покращення інвестиційного клімату та зростання
добробуту громадян. Важливою передумовою такої податкової системи є
узгодження інтересів платників податків та держави, адже обидва суб’єкти
податкових відносин намагаються максимально задовольнити власні
інтереси. Держава прагне мобілізувати якомога більшу суму коштів для
виконання своїх функцій, платник податків – зменшити своє податкове
Саєнко О.Р.
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навантаження. Тому пошук оптимальної моделі оподаткування, яка б
максимально задовольняла інтереси платника і держави, був і є одним із
пріоритетних завдань державної діяльності.
Сучасні умови господарювання, що характеризуються високим
рівнем інтеграційних та глобалізаційних процесів, підвищенням ступеня
відкритості економік різних країн, підтверджують необхідність
функціонування ефективної податкової системи, яка б характеризувалась
високою конкурентоспроможністю та сприяла формуванню позитивного
іміджу країни у світовому економічному просторі. Оптимальний рівень
податкового навантаження є важливим чинником для забезпечення
відповідної динаміки ділової активності, розвитку виробництва та
економіки в цілому, а також соціально-політичної стабільності країни.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання податкового навантаження, його вплив на економічну
активність і фінансові результати платників, причини та наслідки його
нерівномірного розподілу між суб’єктами господарювання, тенденції та
шляхи зміни закладені в роботах вітчизняних економістів А.Соколовської,
Т.Чернякової, В.Вишневського, І.Луніної, В.Федосова, Л.Шаблистої.
Сучасна науковопрактична література у сфері оподаткування та, зокрема,
податкового навантаження, має переважно прикладний характер.
Відсутність комплексних практичних досліджень податкового тягаря є
значною перешкодою при аналізі характеру впливу оподаткування та
пошуку шляхів вдосконалення функціонування податків. Тож відповідний
аналіз певного масиву даних, який передбачає прийняття управлінського
рішення, можна розглядати не лише як інструментальну базу, а й як засіб
досягнення цілей щодо впровадження обраного рішення.
Цілі статті. Метою написання даної статті є дослідження
податкового навантаження, визначення можливих показників його оцінки
на мікрорівні та його впливу на фінансовий результат роботи суб’єкта
господарювання.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Податки впливають
на платоспроможність та фінансову стійкість підприємства, формування
його фінансових ресурсів та інвестиційну діяльність, конкурентоспроможність продукції та загалом на поведінку підприємців, щодо будьякої діяльності: операційної, інвестиційної чи фінансової. Рівень цього
впливу залежить від системи оподаткування – самих податків, рівня їх
фіскальності, методів їх справляння, стабільності та досконалості системи.
Недосконалість податкової системи змушує суб’єктів підприємництва
відмовитись від легальних методів господарювання, ухилятись від сплати
податків.
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Ефективність функціонування податкової системи держави,
реалізація її фіскальної та регулюючої функції в повній мірі залежить від
оптимального податкового навантаження на суб’єктів підприємництва.
Економічний зміст податкового навантаження можна було б
визначити як частку підприємницького доходу, яка вилучається державою
у суб’єкта підприємництва через систему податків та зборів до бюджетів
різного рівня, або, іншими словами, ступінь впливу системи
оподаткування на результати діяльності суб’єктів господарювання.
Найвищий рівень податкового тягаря на окремі підприємства несуть
рентабельні підприємства, які працюють на ринкових засадах, не мають
податкових пільг і своєчасно та в повному обсязі сплачують обов’язкові
платежі до бюджету та позабюджетних фондів. Фіскальний тягар таких
підприємств становить близько доданої вартості, створеної на них.
Набагато кращим є становище підприємств офіційної економіки, що
користуються податковими пільгами. У разі своєчасного виконання
зобов’язань перед державою обов’язкові платежі їх становлять не більше
доданої вартості. У привілейованому становищі перебувають
підприємства офіційної економіки, що не лише користуються пільгами, а
й не виконують вчасно зобов’язань перед державою, згодом отримуючи
від неї подарунок у вигляді списання податкової заборгованості та
підприємства тіньового сектора економіки. За оцінками західних експертів
податковий тягар на останній вид підприємств становить лише близько
доданої вартості,створеної на цих підприємствах.
Аналіз абсолютного податкового тиску містить часовий аналіз
податків і зборів, що сплачуються; просторовий аналіз податків і зборів,
що сплачуються; аналіз динаміки і структури податкових платежів. Однак
розрахунок величини абсолютного податкового тиску не дає повного
уявлення про ступінь впливу сукупності податків і зборів на результати
діяльності підприємства. Тому поряд з показниками абсолютного
податкового тиску розраховуються показники відносного податкового
тиску. Розглянута схема аналізу відносного податкового тиску на
підприємство містить:
- аналіз структури загального податкового тиску на підприємство;
- аналіз зовнішніх аналітичних коефіцієнтів податкового тиску;
- аналіз внутрішніх аналітичних коефіцієнтів податкового
тиску,специфічних для конкретної галузі економіки.
Особливої уваги заслуговує розкриття впливів із боку таких
елементів фінансового регулювання як податок на додану вартість (ПДВ)
та валютні коливання, які слід визначити проявом умов доступу на ринки
фінансових послуг.
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Таким чином, проведення аналізу впливу податкового
навантаження та зміни курсових коливань на сталість ведення ЗЕД
конкретних суб’єктів господарювання, де для прикладу обрано
машинобудівні підприємства Запорізької області.
Нерівномірність обсягів сплати податку на додану вартість може
бути свідченням наявності певних негараздів щодо відшкодування тієї
його частини, яка пов’язана з експортно орієнтованим виробництвом. Таке
припущення базується, насамперед, на тому, що в Україні й досі не
вирішене питання з відшкодування податку на додану вартість
експортерам.
Отже, почнемо з аналізу впливу динаміки податку на додану
вартість на сталість ЗЕД суб’єктів господарювання. Для цього розглянемо
значення коефіцієнта кореляції між рядами даних, які утворюються
значеннями податку на додану вартість та обсягами отриманого доходу в
розрізі конкретних суб’єктів господарювання, що може також бути
узагальнено у відповідних темпах зміни досліджуваних показників (табл.
1).
Таблиця 1
Темпи зміни податку на додану вартість
та обсягів отриманого доходу, % до попереднього періоду
Суб’єкти господарювання
ВАТ «Завод
«Південгідромаш»
ВАТ «Мотор Січ»
ДП «Мелітополь завод
«Гідромаш»
ВАТ «Запорізький
трансформаторний завод»
ВАТ «Мелітопольський
завод холодильного
машинобудування Рефма»
ВАТ «Запорізький завод
високовольтної апаратури»
ВО «Південдизельмаш»
ВАТ «Запоріжбудмаш»
Машинобудівний завод
«Елем»

Аналізовані
показники

2008 р.

Станом на 31.12.
2009 р. 2010 р.

2011 р.

ПДВ
Дохід
ПДВ
Дохід
ПДВ
Дохід
ПДВ
Дохід
ПДВ

107,18
158,84
94,18
146,24
114,90
142,31
137,99
236,11
107,63

93,30
73,89
88,17
98,90
100,29
128,61
156,57
147,28
218,93

103,43
101,23
151,39
98,78
126,44
98,34
46,31
129,81
68,84

126,27
134,63
89,22
123,76
139,77
115,84
113,00
107,32
84,42

Дохід
ПДВ
Дохід
ПДВ
Дохід
ПДВ
Дохід
ПДВ
Дохід

66,74
207,29
207,09
37,31
37,31
143,35
143,42
66,74
66,77

165,25
97,82
100,21
741,54
776,39
93,74
93,74
181,86
186,50

107,71
102,83
100,64
83,95
65,36
115,20
115,19
37,39
37,86

127,06
132,65
131,02
70,28
66,62
154,93
157,09
60,45
58,22
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Розрахунки, за даними табл. 1, указують на те, що шість із дев’яти
досліджуваних суб’єктів господарювання мають значні кореляційні
зв’язки між рядами даних, які відображають зміну значень податку на
додану вартість та обсягів отриманого доходу.
Зокрема, до таких суб’єктів господарювання відносять: ВАТ «Завод
«Південгідромаш» (коефіцієнт кореляції – 0,75), ДП «Мелітополь завод
«Гідромаш» (0,79), ВАТ «Запорізький завод високовольтної апаратури»
(0,99), ВО «Південдизельмаш» (0,96), ВАТ «Запоріжбудмаш» (0,99) та
Машинобудівний завод «Елем» (0,99). Отже, можна стверджувати, що
темпи зміни в обсягах рядів даних, які утворюються значеннями податку
на додану вартість та обсягами отриманого доходу, для відмічених вище
підприємств приблизно однакові.
Разом із цим, лише 3 з 9 аналізованих суб’єктів господарювання
мають незначні кореляційні зв’язки між рядами даних, які утворюються
значеннями податку на додану вартість та обсягами отриманого доходу.
До таких суб’єктів господарювання відносяться: ВАТ «Мотор Січ» (0,21),
ВАТ «Запорізький трансформаторний завод» (0,05) та ВАТ
«Мелітопольський завод холодильного машинобудування Рефма» (0,29).
Тож відповідні темпи зміни в обсягах рядів даних, які утворюються
значеннями податку на додану вартість та обсягами отриманого доходу,
для відмічених вище підприємств зазвичай різні.
Таким чином, слід було б визначити, що для більшості з
досліджуваних суб’єктів господарювання на аналізованому інтервалі часу
спостерігається значна корелятивна залежність між рядами даних, які
утворюються значеннями податку на додану вартість та обсягами
отриманого доходу. Відтак, особливої проблематики питання щодо
динаміки податку на додану вартість начебто й не має. Однак таке
трактування отриманого результату не зовсім вірне, бо в даному випадку
слід зважувати отриману корелятивність досліджуваних рядів даних та
зміни в частці (або обсягах) експортної продукції аналізованих
підприємств.
Ураховуючи відмічене, слід указати, що, наприклад, ВАТ
«Запоріжбудмаш» та Машинобудівний завод «Елем» (на досліджуваному
інтервалі часу) не мають обсягів експортної продукції, тож для цих
підприємств не існує й питання щодо відшкодування ПДВ. До того ж, слід
відзначити, що для Машинобудівний завод «Елем» характерна загальна
тенденція до зниження обсягів сплаченого податку внаслідок зменшення
отриманого доходу (див. табл. 1). Приблизно така ж ситуація
спостерігається і для ВО «Південдизельмаш». Якщо брати до уваги
динаміку темпів зміни податку на додану вартість та обсягів отриманого
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доходу з погляду ВАТ «Запорізький завод високовольтної апаратури», то
варто звернути увагу на те, що частка експорту цього підприємства в
загальному обсязі його виробництва не надто значна (приблизно 2–4%).
Порівняльна ж оцінка темпів зміни податку на додану вартість та обсягів
отриманого доходу з часткою експортної продукції для ВАТ «Завод
«Південгідромаш» та ДП «Мелітополь завод «Гідромаш», попри значний
корелятивний зв’язок між темпами зміни, говорить про те, що в цих
підприємств усе ж таки існують певні труднощі з відшкодуванням ПДВ.
Ґрунтовність такого зауваження базується на тому, що для ВАТ «Завод
«Південгідромаш» спостерігається зменшення частки експорту (майже на
10% протягом досліджуваного періоду), а для ДП «Мелітополь завод
«Гідромаш» частка експорту протягом аналізованого періоду зазнає
коливань (на рівні 8–10% від періоду до періоду).
З погляду підприємств, які мають незначні кореляційні зв’язки між
рядами даних, які утворюються значеннями податку на додану вартість та
обсягами отриманого доходу, можна говорити, що вони зазнають
труднощів із відшкодування ПДВ. Так, для ВАТ «Мотор Січ» характерні
досить нерівномірні зміни в обсягах сплаченого податку на додану
вартість та обсягах отриманого доходу, а для ВАТ «Мелітопольський
завод холодильного машинобудування Рефма» характерне значне падіння
частки експорту (майже втричі). Тож можна говорити, що податок на
додану вартість загалом негативно впливає на розвиток зовнішньоекономічної діяльності досліджуваних суб’єктів господарювання.
Не менш важливе значення з погляду впливу на сталість ведення
ЗЕД мають і коливання національної грошової одиниці, що пов’язано зі
змінами курсової різниці національної грошової одиниці до провідних
валют світу. Перш за все, з погляду зазначеного, слід проаналізувати
корелятивність рядів даних, які визначають зміну обмінного курсу
національної валюти до долара США та євро (як основних валют у
міжнародних розрахунках) та частки експорту для окремих із
досліджуваних суб’єктів господарювання.
Для врахування дії впливу окремих елементів фінансового
регулювання ЗЕД необхідно здійснювати постійний моніторинг щодо
оцінки важелів податкового впливу з погляду розвитку зовнішньоекономічної діяльності та відшкодування податку на додану вартість, який
доцільно покласти в основу обрання однієї з можливих стратегій
здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а саме: збільшення обсягів
реалізації продукції за наявності сталих умов дії зовнішніх та внутрішніх
чинників на таку діяльність, оптимізація наявних запасів продукції в
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діючих умовах господарювання, збільшення обсягів реалізації продукції з
урахуванням зниження витрат щодо її виготовлення та розповсюдження.
Висновки. Під час дослідження узагальнено змістовність впливу
окремих елементів фінансового регулювання ЗЕД з погляду сталості
функціонування підприємств машинобудування. Зокрема показано, що
податок на додану вартість негативно впливає на розвиток зовнішньоекономічної діяльності досліджуваних суб’єктів господарювання.
Втім, як напрямок подальшого дослідження слід указати на
необхідність визначення процедури здійснення ЗЕД на основі врахування
фінансових питань розкриття результату такої діяльності.
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АМОРТИЗАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В статье рассмотрена эволюция амортизационной политики государства, влияние
амортизации на темпы воспроизводства и возможности предприятий, относительно
обеспечения этого процесса.
Ключевые слова: амортизация, норма амортизации, методы начисления
амортизации.

Постановка проблеми у загальному її вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Забезпечення
відтворення виробничого потенціалу підприємства напряму залежить від
визначеної державою та підприємством амортизаційної політики.
Раціональне використання амортизаційного фонду та управління
процесом кругообігу фондів забезпечується побудовою норм амортизації,
які мають забезпечувати повне відшкодування інвестованих у основні
засоби коштів не залежно від перспективної потреби у оновленні.
Розвиток інноваційних технологій, удосконалення техніки, швидка
зміна уподобань споживачів та інші чинники викликають необхідність у
зменшенні нормативних термінів експлуатації обладнання. Саме це і буде
виступати причиною перегляду нормативних термінів експлуатації
основних засобів та встановлення на цій основі економічно доцільних
норм амортизації.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Амортизаційні відрахування включаються до складу
фінансових витрат і зменшують базу оподаткування прибутку. Питаннями
порівняльного аналізу різних методів нарахування амортизації займаються
такі науковці як: В.Г.Андрійчук, О.І.Боткіна, А.П.Гайдуцький,
О.І.Добриніна, В.М.Костюченко,
Н.М.Ткаченко,
Т.С.Хачатурова,
А.В.Череп та інші.
Цілі статті. Визначення оптимальної амортизаційної політики
дозволить підприємству прискорити оновлення основних засобів,
оптимізувати базу оподаткування, підвищити конкурентоспроможність
продукції за рахунок набуття конкурентних переваг шляхом прискорення
впровадження результатів НТП у виробничі процеси.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Питання визначення
оптимальної амортизаційної політики в економічній літературі не нові. У
колишньому СРСР норми амортизації переглядались 8 разів: у 1923 р.,
1930 р., 1938 р., 1949 р., 1951 р., 1955 р., 1963 р., 1975 р. та 1991 р.
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У роки революції та в період громадянської війни процес
відтворення основних засобів було перервано, амортизаційний фонд
перестав нараховуватись. Практика нарахування амортизації була
відновлена лише у роки нової економічної політики (НЕП). Але норм
амортизації при цьому встановлено не було. Лише у 1923 р. було
затверджено нові норми нарахування амортизації, які були
диференційовані за трьома групами основних засобів: для кам’яних
будівель та капітальних споруд – 3,5%, для дерев’яних будівель, машин та
обладнання – 5–10%, для транспортних засобів, інвентарю та інструментів
– 10–15%.
Норми амортизації було встановлено до первісної вартості.
У 1930 р. були визначені нові норми амортизації. Основна їх
особливість заключалась у тому, що вони були диференційовані по
основних видах основних засобів у відповідності до розширеної
класифікації.
В цих нормах враховувались змінність та завантаженість
обладнання. Диференційовані норми 1930 р. використовувались до 1963 р.
В той же час у 1938 р. було введено середньо-галузеві норми
амортизації. Вони діяли, поряд із диференційованими нормами 1930 р., і
слугували лімітом, який визначав амортизаційний фонд по галузі та
кожному підприємству. Розподіл нарахованого фонду для включення у
собівартість продукції відбувався за нормами, встановленими у 1930 р.
Іншою особливістю норм амортизації 1938 р. було виділення норм
амортизації на капітальні ремонти та реновацію. Створення цільового
фонду фінансових ресурсів для капітального ремонту було зумовлено
необхідністю підтримання у необхідному технічному стані основних
засобів. Фінансування капітального ремонту, що здійснювалось за
рахунок собівартості продукції до 1938 р., не забезпечувало вирішення цієї
проблеми.
Перегляд норм у 1949 р., 195 р., 1955 р. стосувався уточнення
амортизації по окремих галузях. Не змінювались загальні норми
амортизації, але корегувалась частка відрахувань на капітальні ремонти.
За цей період створився та поступово поглиблювався розрив між діючими
диференційованими нормами 1930 р. та затвердженими середньогалузевими нормами. Такий стан став причиною негативних явищ у
процесах відтворення основних засобів як окремих підприємств, так і в
межах галузей та економіки країни в цілому.
Для вирішення цих проблем у 1963 р. було введено нові норми
амортизації. Головними особливостями цих норм стало наступне:
- встановлення єдиних норм для всього народного господарства;
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- відміна середньо-галузевих норм;
- широка диференціація норм амортизації за видами, групами та
об’єктами;
- повніший облік морального зношення;
- зростання норм амортизації за рахунок відрахувань на реновацію
при несуттєвому – на 1% зростанні відрахувань на капітальні ремонти;
- у витрати на ремонти, крім капітального, були включені витрати
на середні ремонти та модернізацію основних засобів.
Таким чином, головним результатом введення нових норм
амортизації 1963 р. стало прискорення обороту основних фондів,
збільшення витрат на реновацію, обмеження масштабів капітального
ремонту та оптимізація процесу відтворення основних засобів в цілому. 1
січня 1972 р. була проведена переоцінка основних фондів, що стало
причиною уточнення норм амортизації, яке відбулось у 1975 р. Нові
норми амортизації зберегли основні принципи та методологію в цілому
норм 1963 р. Однак, нові норми амортизації мали: більш розширену
класифікацію; збільшену кількість норм; зниження частки капітального
ремонту; зростання частки на реновацію.
Потреба у прискореному впровадженні результатів науковотехнічного прогресу вимагала від підприємств прискорення темпів
оновлення основних засобів, особливо їх активної частини, зменшення
витрат на ремонтні роботи. У 1991 р. було введено нові норми
амортизації, головною особливістю яких була відміна частки
амортизаційних відрахувань, яка спрямовувалась на капітальні витрати,
що сприяло зростанню частки відрахувань на реновацію. З введенням цих
норм амортизація нараховується лише на повне відновлення основних
засобів.
Згідно «Положення про порядок визначення амортизації та
віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)»
амортизації підлягали витрати, пов’язані із:
- придбанням та введенням в експлуатацію основних фондів;
- самостійним виготовленням основних фондів;
- проведенням певних видів ремонтів, реконструкції і модернізації
основних фондів;
- поліпшенням земель.
Крім того в межах встановлених норм відбулась їх уніфікація. Для
здійснення процесу амортизації основні фонди підприємства поділяли на
такі групи:
- група 1 – будівлі, споруди, їх компоненти, передавальні пристрої;
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- група 2 – транспортні засоби, меблі, офісне обладнання, побутові
електромеханічні прилади та інструменти, інформаційні системи;
- група 3 – інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1 і 2.
Річні норми амортизаційних відрахувань, затверджені згаданим
«Положенням...», встановлювалися у відсотках до балансової вартості
кожної із груп основних фондів на початок звітного періоду у таких
розмірах: група 1 – 5%; група 2 – 25%; група 3 – 15%.
Безсумнівно впровадження нової амортизаційної політики та
встановлення нових норм амортизації було суттєвим кроком веред. Ці
норми амортизації діяли до 2004 р. Починаючи з 2004 р. норми
амортизації було знову переглянуто. Норми амортизації було встановлено
для основних фондів, які були введені в дію до 01.01.2004 р. та для нових
основних фондів.
Впровадження нових норм амортизації було викликано значними
змінами вартості основних фондів. Період швидкої інфляції викликав
викривлення у реальній вартості основних засобів, а проведені переоцінки
основних засобів не дозволили виправити ситуацію, що склалась.
Крім того, з 01.01.03 р. «з’явилася» 4 група основних фондів. Раніше
об’єкти, які підпадали під цю групу, включалися до складу основних
фондів 2 групи. Необхідність запровадження 4 групи основних фондів
викликана прискоренням впровадження темпів НТП у виробництво
обчислювальної техніки, засобів зв’язку тощо. Крім того, як видно із
таблиці, переглянуто норми амортизації по групах основних фондів.
Податковим кодексом України встановлюється новий порядок
нарахування податку на прибуток, який набирає чинності з 1 квітня 2011р.
Одним із чинників зміни бази оподаткування є запровадження нових
методів амортизації основних засобів.
Відповідно до положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного
використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється наказом по
підприємству при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на
баланс) і призупиняється на період його виводу з експлуатації.
При введенні в дію Податкового кодексу з 01 квітня 2011 р.
передбачено пооб’єктний основних засобів у межах 16 груп та визначено
мінімально припустимі терміни корисного використання основних
засобів. Такий підхід дає можливість здійснювати державі регулювання
амортизаційної та, відповідно, податкової політики підприємств.
Одним із основних чинників, який регулює відтворювальні процеси
на підприємствах, виступає обраний підприємством метод нарахування
амортизації. Певні методи нарахування амортизації дозволяють збільшити
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або зменшити витрати на певному етапі життєвого циклу продукції,
відкорегувати базу оподаткування відповідно до завантаження
виробничих ліній, регулювати темпи відтворювальних процесів на
підприємстві. Проведений аналіз існуючих методів нарахування
амортизації дозволив автору визначити найбільш доцільні умови
використання певних методів нарахування амортизації.
Введення і дію Податкового кодексу України розширило
можливості підприємств щодо використання окремих методів
нарахування амортизації та дозволило узгодити бухгалтерський та
податковий облік.
Згідно з пп. 145.1.5 п. 145.1 ст. 155 ПКУ амортизація основних
засобів може нараховуватися із застосуванням таких методів:
- прямолінійного;
- зменшення залишкової вартості;
- прискореного зменшення залишкової вартості;
- кумулятивного;
- виробничого.
Відповідно до Податкового кодексу України нарахування
амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за
методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання
фінансової звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного
способу отримання економічних вигод від його використання. При цьому,
нарахування амортизації за новим методом починається з місяця,
наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації
(пп. 145.1.9 п. 145.1 ст. 145 ПКУ).
При введенні в дію Податкового кодексу з 01 квітня 2011 р.
передбачено пооб’єктний облік основних засобів у межах 16 груп та
визначено мінімально припустимі терміни корисного використання
основних засобів.
По двох групах основних засобів 1 – земельні ділянки та 13 –
природні ресурси амортизація не нараховується.
Протягом еволюції норм амортизації відбувались постійні
коливання у кількості визначених груп основних засобів для проведення
розрахунків та власне зміни самих норм. Переваги та недоліки кожного із
затверджених порядків нарахування амортизації важко відчути одразу, в
наслідок того, що амортизація охоплює стадії виробництва та обігу
продукції, виготовленої на даному обладнанні за весь період його
функціонування.
Висновки.
Базою
формування
амортизаційного
фонду
підприємства, крім норм амортизації, обраного методу нарахування
амортизації, виступають: нормативний термін експлуатації обладнання та
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база нарахування амортизації – первісна або відновна вартість основних
засобів.
При встановленні норм амортизаційних відрахувань необхідно
керуватись
економічною
доцільністю
визначення
термінів
функціонування засобів праці, які повинні враховувати техніко-економічні
характеристики основних засобів, темпи науково-технічного прогресу в
країні та галузі, умови експлуатації (агресивність середовища,
інтенсивність завантаження, якість та вартість проведення ремонтних
робіт), якість робочої сили, що займається як обслуговуванням, так і
експлуатацією машин та обладнання.
Встановлення тривалості амортизаційного періоду (нормативного
терміна експлуатації обладнання) – виступає одним із складних питань
забезпечення ефективного відтворювального процесу на підприємстві.
Саме за цей період повинно відбутись повне відшкодування
вартості основних засобів, які використовуються підприємством.
Рух амортизації охоплює стадії виробництва та обігу продукції,
виготовленої на даному обладнанні за весь період його функціонування.
Цей процес не співпадає з відновленням основних засобів, яке за
масштабами ширше амортизації, на величину періоду створення нових
потужностей замість тих, що вибули.
Існують різні думки щодо віднесення процесу втілення коштів
амортизаційного фонду у нові засоби праці.
На думку одних авторів цей процес є складовою процесу
амортизації, на думку інших – це самостійний етап у кругообігу фондів.
Ми погоджуємось із думкою тих науковців, які розглядають процес
перевтілення амортизаційного фонду у основні засоби як самостійний
процес кругообігу основних фондів, оскільки саме визначення амортизації
дозволяє зробити такі висновки:
- амортизація розглядається як процес перенесення вартості
основних засобів на виготовлену продукцію;
- амортизація розглядається як процес відшкодування вартості
основних засобів в наслідок їх фізичного зношення;
- накопичена сума амортизації може використовуватись не лише на
придбання основних засобів (інвестування), а може бути авансована у
придбання оборотних активів для забезпечення безперервності
виробничих процесів.
Висновки. Таким чином амортизація може розглядатись через
відшкодування витрат на придбання основних фондів, накопичення та
повернення вкладених коштів для забезпечення відтворення виробничого
потенціалу, а не як безпосередньо процес придбання нових основних
засобів.
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Грошовий амортизаційний фонд – це фінансовий результат
накопичення послідовно здійснюваних амортизаційних відрахувань.
Амортизаційні відрахування можна розглядати як ту частину вартості
засобів праці, яка у кожному новому кругообігу фондів підприємства по
мірі їх зношення визначається та продовжує рух у складі нової вартості
спочатку у вигляді незавершеного виробництва, пізніше як частина
вартості готової продукції, а після її реалізації накопичується у резервному
фонді грошових коштів, призначеного для відшкодування авансованих
витрат в основні засоби. Амортизаційні відрахування, відображаючи
величину перенесеної вартості, одночасно показують ступінь зносу
основних засобів, але лише фізичну.
1.Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. В 2-х кн. Кн.2 / Пер. с англ. – 2-е
изд. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 351 с.
2.Завгороднєв В. Консультує ДПА України: Переоцінка та індексація основних фондів /
В.Завгороднєв // «Вісник податкової служби України». – №17 – 2008.
3.Методи нарахування амортизації основних засобів у контексті Податкового кодексу. Від
ДПА у Харківській області // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://gni33.mainmaker.com/?p=915
4.Классификация групп основных средств и других необоротных активов и минимально
допустимых сроков их амортизации (с 01.04.2011 г.). Довідкова інформація. Ліга-закон. //
[Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ST0
01980.html
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ВИБІРКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕЖАХ ЕТАПІВ АУДИТУ
У роботі розглянута актуальність використання вибіркових досліджень, переваги їх
використання у порівнянні з суцільними дослідженнями, процес аудиту поділено на етапи
та розглянуто використання вибіркових досліджень на кожному з етапів.
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Sayenko A.A.
AUDIT SAMPLING AT THE STAGES OF THE AUDIT
The actuality of the use of audit sampling and the advantages of its use were considered.
The audit process was divided into stages and examined the use of audit sampling at each stage.
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Саенко А.А.
ВЫБОРОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В РАМКАХ ЭТАПОВ АУДИТА
В работе рассмотрена актуальность использования выборочных исследований,
преимущества их использования в сравнении со сплошным исследованием, процесс аудита
разделено на этапы и рассмотрено использование выборочных исследований на каждом из
этапов.
Ключевые слова: аудит, этапы аудита, выборочные исследования в аудите.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Аудит в Україні
почав набувати розвитку по мірі формування ринкової економіки, появи
недержавних форм власності, відмінності інтересів учасників ринку. В
аудиті зацікавлені власники бізнесу, інвестори, кредитори, постачальники,
покупці, робітники, держава, тобто всі користувачі інформації, що
міститься у фінансовій звітності, та суб’єкти, що мають відношення до
підприємства.
Існує певний ряд вимог до аудиту, а саме: достовірність результатів;
своєчасність результатів; виконання завдань в обмежені строки;
прийнятне співвідношення витрат на аудит та цінності отриманих
результатів; та інші.
Однак по мірі розвитку ринкової економіки розширюється і
діяльність підприємств, зацікавлених в аудиті, що зумовлює збільшення
обсягів документів. Тому стає неможливим використання суцільного
дослідження під час виконання завдань з аудиту, що обумовлює широке
застосування вибіркових досліджень в аудиті.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питаннями вибіркових досліджень в аудиті займались такі
вчені: А.ºАренс [1], Є.В.ºБелюскін [2], В.П.ºБондар [3], Р.І.ºГізатулліна [4],
Н.І.ºДорош [5], І.І.ºЄлісєєва [6], Дж.ºЛоббек [1], О.О.ºТерехов [6],
М.М.ºШигун [7] та інші. У працях цих вчених були розглянуті такі
теоретичні питанні: історія вибіркових досліджень в аудиті [3,7], переваги
використання вибіркових досліджень [2; 4; 6; 7], проблеми, пов’язані з
використанням вибіркових досліджень [7], умови використання
вибіркових досліджень [2], питання термінології [1; 2; 3; 4; 6; 7],
нормативне регулювання вибіркових досліджень [3; 7], особливості
статистичного та не статистичного підходів до вибіркових досліджень [2;
3; 4; 6; 7], питання класифікації вибірок, вибіркових досліджень [1; 2; 4; 5;
6], роль помилок та ризиків у вибіркових дослідженнях [2; 5; 6], види
помилок вибірки [3; 7], способи відбору елементів вибірки [2; 3; 4; 7],
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етапи проведення вибіркових досліджень [3; 4; 5; 7], аудиторські
процедури, які використовують при вибіркових дослідженнях [3].
Віддаючи належне отриманим здобуткам попередників, вибіркові
дослідження не було розглянуто у межах кожного етапу аудиту та це
питання потребує подальшого вивчення.
Цілі статті. Метою статті є розгляд вибіркових досліджень в межах
етапів аудиту. Задля досягнення мети передбачено вирішення наступних
завдань:
- виявити причини використання вибіркових досліджень;
- визначити переваги застосування вибіркових досліджень;
- виділити етапи процесу аудиту і визначити на яких етапах та в
якому ступені використовуються вибіркові дослідження.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно з МСА та
Міжнародною концептуальною основою завдань з надання впевненості,
перед аудитором можуть бути поставлені різні завдання [8]:
1. Завдання з надання впевненості:
1.1. аудит фінансової звітності;
1.2. огляд історичної фінансової інформації;
2. Завдання з надання впевненості, інші, ніж аудит та огляд
історичної фінансової звітності:
2.1. власне завдання з надання впевненості, інші ніж аудит та огляд;
2.2. перевірка прогнозної фінансової інформації.
В залежності від типу та предмету завдання визначається й обсяг
робіт аудитора та доцільність використання вибіркових досліджень.
Найбільш актуальне використання вибіркових досліджень є під час
виконання аудиту фінансової звітності, бо цей тип завдання охоплює
найбільшу кількість інформації, стосовно достовірності якої потрібно
зробити висновок в обмежений час та за умов обмеженості людських та
матеріальних ресурсів.
Застосування вибіркового дослідження в аудиті зумовлено кількома
причинами, що є відповіддю на вимоги до аудиту:
- значною трудомісткістю аудиту, особливо в разі виконання
локальних завдань аудиту звітності підприємств корпоративного сектора;
- певною обмеженістю аудитора в часі, тобто аудит повинен бути
завершений в обумовлені в договорі строки;
- через труднощі визначення собівартості робіт з аудиту.
Тому в інтересах суб’єкта господарювання, фінансова звітність
якого підлягає аудиту, та аудитора виникає потреба у використанні
вибіркових досліджень під час його проведення. Використання вибіркових
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досліджень дає змогу аудиторам зробити висновки за дослідженням лише
частини операцій та подій, здійснених підприємством-клієнтом.
Переваги використання вибіркових досліджені в аудиті добре
розкрили у свої працях І.І.Єлісєєва, О.О.Терехов [6] та М.М.Шигун [7].
Узагальнимо їх здобутки.
Основні переваги використання вибіркових досліджень в аудиті:
- економія часових, трудових та матеріальних ресурсів;
- можливість розширення програми аудиту та більш детального
вивчення окремих об’єктів;
- використання вибіркового дослідження дозволяє аудитору
вирішувати завдання з більш вагомим науковим обґрунтуванням;
- оперативність надання результативної інформації;
- використання в умовах, що виключають можливість суцільного
дослідження;
- можливість вибіркового контролю результатів, отриманих під час
суцільних досліджень.
Таким чином, використання вибіркових досліджень під час
проведення аудиту є виправданим та підтверджується вимогами практики.
Логічним є розгляд вибіркових досліджень в межах етапів аудиту.
Розділення процесу аудиту на певні структурні елементи є
безумовним та необхідним. Однак не має єдності думок науковців
стосовно кількості та назв цих структурних елементів, що дуже добре
проаналізовано у монографії І.М.ºДмитренко та І.М.ºБєлоусової [9, с. 83–
88]. Думки більшості авторів розділяються між виділенням етапів та
стадій процесу аудиту, проте деякі також визначають фази аудиту.
Вважаємо за потрібне поділяти процес аудиту на етапи, а термін «стадія»
використовувати у контексті розвитку аудиту як науки. Кількість етапів
(стадій), що виділяється, коливається від трьох до десяти, причому в
останні роки спостерігається тенденція виділення більшої кількості етапів
(стадій) процесу аудиту. Таке розширення кількості етапів (стадій) не
вважаємо за потрібним, бо це призводить до нагромадження та змішення
процедур різних етапів (стадій) [8; 9].
Враховуючи все це, поділяємо думку стосовно виділення таких
етапів процесу аудиту: підготовчий, дослідницький, заключний.
На підготовчому етапі аудитор і клієнт спочатку узгоджують умови
проведення аудиту у листі-зобов’язанні, після чого заключають договір на
проведення аудиту. Для ефективного проведення аудиту далі аудитор
розробляє загальну стратегію (Меморандум) виконання завдань з аудиту,
загальний план аудиту. Для розробки цих організаційних документів
аудитор повинен виконати певні процедури:
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- вивчення бізнесу клієнта;
- оцінка суттєвості помилок;
- оцінка аудиторського ризику;
- попереднє ознайомлення з системами обліку та внутрішнього
контролю.
Всі ці процедури мають тісний зв’язок з використанням вибіркових
досліджень. Вивчення бізнесу клієнта не можливо та не доцільно
виконувати суцільно, тому вивчення окремих аспектів діяльності дає
можливість сформувати висновки стосовно бізнесу клієнта.
Оцінка суттєвості помилок та оцінка аудиторського ризику є дуже
важливими для визначення точного та науково обґрунтованого об’єму
вибірки під час реалізації вибіркових досліджень по суті.
Попереднє ознайомлення із системою обліку та внутрішнього
контролю проводиться не суцільно, а вибірково для формування загальної
думки про систему обліку та контролю.
Все це лягає в основу складання загального плану аудиту, де
аудитор визначає ті статті та класи операцій, стосовно яких будуть
застосовувати вибіркові дослідження, тобто формує генеральну
сукупність для подальшої реалізації вибіркових досліджень.
На дослідницькому етапі аудитор тестує систему обліку та
внутрішнього контролю, після чого корегує план проведення аудиту та
отримує аудиторські докази за допомогою застосування методик аудиту.
Вибіркові дослідження застосовують як для тестування системи обліку та
внутрішнього контролю, так і під час застосування методик аудиту
стосовно тих об’єктів, які були виділені на підготовчому етапі та уточнені
після тестування системи обліку та внутрішнього контролю. Саме під час
виконання цього етапу використання вибіркових досліджень є найбільш
актуальним та беззаперечним. Результат вибіркових досліджень,
отриманий на цьому етапі, залежить від визначеного рівня суттєвості та
розміру прийнятного ризику і впливає на достовірність аудиторського
висновку.
На заключному етапі аудитор систематизує та аналізує виявлені
помилки та відхилення, знайдені за допомогою суцільних та вибіркових
досліджень. Після чого формує особисту думку стосовно достовірності
інформації фінансовій звітності та висловлює її в аудиторському звіті й
аудиторському висновку. Вибіркові дослідження не використовують для
складання аудиторського звіту або аудиторського висновку, враховують
лише результати вже проведених вибіркових досліджень. Однак, помилки,
що не є суттєвими, відображають у звіті вибірково.
Висновки. Таким чином, використання вибіркових досліджень в
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аудиті обумовлено вимогами до його проведення, та має ряд переваг перед
суцільними дослідженнями. Вибіркові дослідження прямо або
опосередковано застосовуються на всіх етапах проведення аудиту. Якість
їх організації (підготовчий етап аудиту) та проведення (дослідницький
етап аудиту) впливають на результат аудиту (заключний етап аудиту).
Визначення ролі та місця вибіркових досліджень в аудиті дозволяє
перейти до дослідження підсистеми вибіркових досліджень.
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Sas I.
RURAL DEVELOPMENT
AND SOCIAL MOTIVES COOPERATIVE MOVEMENT
Institucionalizaciya of cooperative stores as a constituent of process of rural development
and concordance of interests of power with reasons to joint activity of rural population examined as
a source of instituciynikh changes and condition of forming of new economic relations in
accordance with the aims of rural development.
Key words: cooperative store, agricultural co-operation, rural development, motivation.

Сас И.Н.
СЕЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ
КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
Институционализация кооперативов как составляющая процесса сельского развития
и согласования интересов власти с мотивами к совместной деятельности сельского
населения рассматриваются как источник институциональных изменений и условие
формирования новых экономических отношений в сооветствии с целями сельского
развития.
Ключевые слова: кооператив, сельскохозяйственная кооперация, сельское развитие,
мотивация.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Спільність
територіального розташування і сільський побут, земля і праця як основні
чинники добробуту сільської сім’ї, характер сільсько-господарської
виробничої діяльності – ці обставини є визначальними для існування
селянської співпраці. Тому в усьому світі кооперація завжди в тій чи іншій
формі була властива сільському господарству.
В Україні перехід до ринкових відносин в аграрному секторі
об’єктивно створює передумови для застосування кооперативних
принципів господарювання і потребує належного інституціонального
оформлення цього процесу. З прийняттям Закону України «Про
сільськогосподарську кооперацію» та інших нормативних актів
сформувались сподівання на активні кооперативні процеси. Однак
складність всього процесу соціально-економічної перебудови суспільства
породжує окремі проблеми в поширенні кооперативних принципів,
нівелюючи позитивну роль і суспільну значимість кооперації.
Головною причиною недостатнього поширення кооперативної
форми економічної діяльності на селі є, на наш погляд, відсутність
передумов для формування соціальної мотивації до економічної взаємодії
серед сільського населення. Недостатнє визнання суспільством
специфічної функціональності кооперативної форми і її неприбуткового
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характеру не стало переконливим мотивом для економічної
самоорганізації сільського населення та не створює стимулів до
розгортання кооперативного процесу. Сьогодні ще не відбулось належної
інституціоналізації кооперативної форми, і це є складною проблемою у
ринкових перетвореннях всього аграрного сектора.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Наукові дослідження соціально-економічних засад кооперації
на селі на тлі проведення аграрної реформи обумовили потребу в
поглибленні соціальних основ кооперативного руху, осмисленні його
суспільних функцій. Теоретична привабливість кооперативної ідеї поки
що не знайшла свого широкого практичного застосування і значної
суспільної підтримки, що формує потребу в глибшому науковому аналізі
сучасного трактування змісту поняття сільськогосподарської кооперації та
її соціальної мотивації. В.В.Зіновчук, Горбонос Ф.В., Малік М. Й.(3; 4; 7)
та інші вчені-аграрники достатньо уваги приділили дослідженню
економічної природи кооперації та кооперативного руху.
Однак політика сільського розвитку, яка останнім часом все більше
стає в центрі уваги науковців та практиків управлінської ланки, вимагає
узгодженості підходів у дослідженні її взаємозв’язку з кооперативним
процесом. Кооперативні відносини і їх соціальна складова повніше
розкривають зміст сільського розвитку і відповідають його цілям, оскільки
соціальна мотивація кооперативної поведінки є складовою мотиваційних
механізмів сільського розвитку. Ці питання є предметом наукових
досліджень таких вчених-аграрників, як О.Бородіної, Ю.Губені,
В.Прокопи, П.Саблука., О.Онищенка, Л.Шепотько, В.Юрчишина (1; 2; 5) і
ін.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З точки зору
законодавства, зокрема, Закону України «Про сільськогосподарську
кооперацію» поняття кооперації і кооперативів є відмінними за своєю
суттю і розмежовуються. Сільськогосподарською кооперацією відповідно
до закону вважають «систему сільськогосподарських кооперативів,
об’єднань, створених з метою задоволення економічних потреб членів
кооперативу». Це означає, що кооперативи і їх обєднання розглядаються
як самостійні економічні одиниці і є організаційною основою кооперації,
як певної структури, сформованої в систему на основі цих одиниць.
Кооперативи є ланкою кооперативної системи, а їх сукупність утворює
сільськогосподарську кооперацію як суспільно-економічну систему з
властивими для неї внутрішніми соціальними та економічними
відносинами та способами взаємодії із зовнішнім середовищем.
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Обидві дефініції відтворюють специфічний спосіб організації
суспільного життя і виробничої діяльності на селі, тобто вони мають
єдину сутнісну основу. Це дає підстави стверджувати, що формування
кооперативів на селі і їх консолідація у кооперативну систему мають
спільну соціальну мотиваційну основу. Механізм дії кооперативної
системи реалізується на основі соціальної мотивації через специфічні
економічні взаємовідносини, які відтворюють спільну сутність понять
кооперації і кооперативу.
Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» передбачає,
що метою кооперації є задоволення економічних потреб членів
кооперативу. Для цього потрібні спільні узгоджені в рамках певної
системи чи організації дії як ініціаторів створення кооперативів так і
органів влади. Це обумовлено тим, що сільськогосподарська кооперація,
як система, охоплює певну сукупність сільських поселень, в зв’язку з чим
варто говорити про задоволення не лише економічних, але і соціальних,
культурних та інших потреб членів кооперативу, оскільки завданням
сільськогосподарської кооперації є не лише забезпечення матеріального
добробуту своїх членів, а, власне, створення сприятливих умов для
розвитку людини як особистості через забезпечення її матеріального
добробуту.
В цьому контексті сільські кооперативи виступають не тільки як
форма організації економічної діяльності, але і як напрям формування
способу сільського життя, як складова суспільного укладу з
притаманними йому типом суспільно-економічних відносин. Таке
розуміння суті кооперативного процесу співпадає з сучасним
трактуванням процесу сільського розвитку, який розглядається як
специфічна форма суспільно-економічних відносин, коли товари,
суспільні блага і доходи, що утворюються в аграрному секторі,
розподіляються з врахуванням інтересів сільського населення та
забезпечують стале зростання його добробуту і покращення умов
проживання.
Зосередження уваги на необхідності нових економічних відносин,
які повинні формуватись у процесі становлення кооперації у відповідності
з пріоритетами і цілями сільського розвитку, є визначальними при
формуванні передумов для створення кооперативів, і тут головна роль
відводиться органам вади. Саме створення таких механізмів
перерозподілу доходів, що їх може генерувати економічний потенціал
села і сільської території, можуть зробити кооперативи ефективною
формою економічної самоорганізації населення і започаткують мотиви
для розгортання кооперативного руху. Така зміна якості економічних
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відносин у відповідності з цілями сільського розвитку може краще і
повніше задовольняти інтереси сільського населення та відповідати
загальнодержавним інтересам.
Умови, за яких на сільських територіях потенційні можливості
виробничих, людських і природних ресурсів стають формоутворюючими і
починають самостійно запускати мотиваційні механізми і створювати
стимули для започаткування кооперативних форм, визначаються якістю
інституціонального середовища, яке, в свою чергу, є результатом свідомих
впливів управляючих субєктів у особі органів влади і місцевого
самоврядування.
Такі умови можуть бути створені самими сільськими жителями і
місцевими органами влади при наявності певної мети, підтриманої у
суспільстві. Стратегія сільського розвитку передбачає, що такою метою є
зростання добробуту сільського населення та покращення умов його
життєзабезпечення, екологічна безпека та збереженість природного
середовище.
Спосіб реалізації мети пролягає через суспільне її визнання та
імплементацію шляхів її реалізації органами влади, що є можливим лише
тоді, коли інтереси сільського розвитку вважатимуться важливішими від
інтересів розвитку аграрної галузі, які сьогодні реалізують орган
управління і влади. Тільки за цим умов формуватимуться соціальні і
економічні мотиви у спільній діяльності сільського населення по
започаткуванню повноцінного кооперативного руху. Доречним тут буде
вказати на твердження В.В. Зіновчука про те, що «кооперативна система є
сукупністю взаємопов’язаних і взаємозалежних носіїв кооперативних
відносин, які діють як єдине ціле» [4].
Співпадіння інтересів влади і органів управління з інтересами і
мотивами до спільної діяльності сільського населення є джерелом
стимулювання інституційних змін, що повинні стати визначальними у
формуванні нової якості економічних відносин на селі у відповідності з
цілями сільського розвитку. Саме така єдність цілей, мотивів і стимулів
може забезпечити сталість процесу сільського розвитку в інтересах
сільського населення. Ключовим у такому шляху розвитку є присутність
демократичних засад, які спроможні перетворити всю сільську економіку
у дієздатну та реально і ефективно функціонуючу систему.
В зв’язку з цим доцільно вказати на певну еволюцію, розвиток
кооперації саме як ланки в системі суспільно-економічних відносин, що
формує складову суспільно-економічного виробничого укладу. Тому
доцільно розглядати кооперацію як інституціональну систему, тобто як
сукупність певних інститутів, що формують правила і норми економічної
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поведінки сільських жителів. Саме такий погляд на кооперативний рух є
малодослідженим, що, на наш погляд, породжує проблеми в поширенні
кооперації на селі через неадекватні дії з боку органів влади по
відношенню до всього кооперативного процесу та ігнорування змістом
соціальної мотивації. Вказані підходи відповідають соціальноекономічним реальностям перехідного періоду та інституціональній теорії
як методологічній базі аналізу кооперативного руху.
Висновки.
1. В Україні протягом перехідного періоду не вдалось втілити у
практику теоретично обґрунтовану ідею сільськогосподарської кооперації
як необхідну передумову формування ринкових відносин у аграрному
секторі України, що є важливим свідченням неефективності аграрної
реформи.
2. Основною причиною недостатнього поширення і розвитку
кооперативної ідеї є відсутність належного інституціонального
забезпечення кооперативного процесу як середовища для формування
кооперативних форм економічної діяльності сільського населення.
3. Розгортання кооперативного руху слід розглядати як складову
політики сільського розвитку, цілі якої співпадають з мотиваційними
механізмами кооперації і здатні формувати соціальну мотивацію
сільського населення для його економічної самоорганізації.
4. Узгодження інтересів влади з мотивами до спільної діяльності
сільського населення є джерелом інституційних змін як визначальної
умови формування нової якості економічних відносин на селі у
відповідності з цілями сільського розвитку, що може забезпечити сталість
всього процесу сільського розвитку.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ОЦЕНКА
В статье отражено содержание и понятие конкурентного потенциала, а также
уровни и методы его оценки.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, потенциал предприятия,
способность, методы оценки.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Існуюче
законодавство України надало економічним суб’єктам господарювання
більше прав та свобод. Разом з тим, багато підприємств не змогли
ефективно використати наявні у них кошти і налагодити прибуткову для
себе діяльність через відсутність якісної, конкурентоспроможної продукції
та відсутність стратегічного мислення. Це питання є сьогодні одним з
Сачинська Л.В., Бедін О.В.
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найскладніших. Досвід останніх років засвідчив, що не всі вітчизняні
підприємства придатні до ведення ефективної конкурентної боротьби.
В такій ситуації для кожного виробника стає необхідним аналіз
конкурентоспроможності і розробка дієвих засобів щодо її підвищення. У
зв’язку з цим дану роботу, присвячену розробці та реалізації стратегії
підвищення рівня конкурентоспроможності потенціалу підприємства
можна вважати актуальною на сьогоднішній день.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання забезпечення конкурентоспроможності потенціалу
підприємства висвітлені у працях О.В.Ареф’єва, Л.В.Балабанової,
І.Д.Бузько, А.Є.Воронкової, С.О.Іщука, І.П.Отенко, В.В.Радченко,
В.І.Хомякова, З.Є.Шершньової та ін.
Цілі статті. Метою статі є аналіз змістовності понять
конкурентного потенціалу та характеристика методів його оцінки.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У загальному виді
конкурентоспроможність – це спроможність об’єкта витримувати
конкуренцію в порівнянні з аналогічними об’єктами в умовах
конкурентного
середовища.
Конкурентоспроможність
визначає
можливості виживання підприємства в умовах постійної конкурентної
боротьби на даному ринку і відтворює продуктивність використання його
ресурсів. Для забезпечення конкурентноздатності підприємства повинні
постійно піклуватися про найбільш повне й ефективне використання
ресурсів.
Конкурентоспроможність потенціалу підприємства – комплексна
порівняльна характеристика, яка відображає ступінь переваги сукупності
показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх
на певному ринку за певний проміжок часу по відношенню до сукупності
аналогічних показників підприємств-конкурентів [2].
Конкурентоспроможність
потенціалу
підприємства
можна
визначити як систематизований комплекс взаємоузгоджених можливостей
і ресурсів внутрішнього середовища господарства, який забезпечує:
отримання переваг в умовах мінливого зовнішнього середовища;
сприяє досягненню поставлених цілей;
за раціонального використання ресурсів забезпечує підприємству
високий статус.
Важливою характеристикою конкурентоспроможності потенціалу є
здатність до адаптації в умовах змін зовнішнього середовища. Швидка
адаптація потенціалу має забезпечуватися на основі комплексу
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інтелектуальних, технічних, технологічних, організаційних і економічних
характеристик, які визначають успішну діяльність господарства на ринку.
Відповідно, якщо підприємство має широкий набір компетенцій з
належним якісним рівнем, то передумови для перемоги в конкурентній
боротьбі у нього кращі, а рівень конкурентоспроможності потенціалу є
досить високим.
Виділяють декілька особливостей конкурентоспроможності
потенціалу підприємства:
1. Конкурентоспроможність не є іманентною якістю підприємства
(тобто його внутрішньою, природною якістю). Вона може бути виявлена й
оцінена тільки за наявності конкурентів (реальних або потенційних).
2. Це поняття є відносним, тобто воно має різний рівень стосовно
різних конкурентів.
3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства визначається
продуктивністю використання залучених до процесу виробництва
ресурсів.
4. Рівень конкурентоспроможності потенціалу підприємства
залежить від рівня конкурентоспроможності його складових (передовсім
продукції), а також від загальної конкурентоспроможності галузі та
країни.
У науковій літературі виділяють такі рівні конкурентоспроможності
потенціалу підприємства [1]:
- підприємства першого рівня розглядають організацію апарату
управління як внутрішньо нейтральний елемент потенціалу, а роль
керівника обмежують налагодженням випуску продукції, без огляду на
проблеми конкурентоспроможності та задоволення потреб споживачів.
Зайвими вважають зміну конструкції чи підвищення технічного рівня
продукції, удосконалення структури й функцій відділу збуту та служби
маркетингу, оскільки не беруться до уваги зміни ринкової ситуації та
потреб споживачів.
- підприємства другого рівня конкурентоспроможності намагаються
зробити виробничий елемент потенціалу «зовнішньо нейтральним». Це
означає, що потенціал підприємства повинен повністю відповідати
стандартам, встановленим його основними конкурентами. А якщо
керівники підприємства розуміють конкурентні переваги на ринку дещо
інакше, ніж їхні основні суперники, та намагаються не обмежуватися тими
загальними стандартами виробництва, що чинні в галузі, то потенціал
підприємства еволюціонує до третього рівня конкурентоспроможності.
- підприємства третього рівня: виробнича складова потенціалу
зазнає сильного впливу з боку складової управління, що сприяє її розвитку
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та удосконаленню.
- підприємства четвертого рівня: коли успіх у конкурентній
боротьбі стає вже не стільки функцією виробництва, скільки функцією
управління та починає залежати від якості, ефективності управління,
організації виробництва, тоді підприємства досягають четвертого рівня
конкурентоспроможності свого потенціалу й опиняються попереду
конкурентів протягом тривалого часу.
Конкурентний потенціал підприємства являє собою взаємозв’язок
чотирьох сторін діяльності підприємства: маркетингу, фінансів,
внутрішніх процесів, розвитку. Для оцінки конкурентного потенціалу
підприємства виявлено і згруповано показники, що мають причиннонаслідкові зв’язки між собою і всебічно охоплюють діяльність
підприємства не залежно від розміру та напрямку діяльності.
Для оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства в
зарубіжному бізнесі використовуються різноманітні методи.
За напрямком формування інформаційної бази можна виділити
критеріальні та експертні методи оцінки.
Критеріальні методи за інформаційну базу беруть абсолютні
(натуральні або вартісні) значення ключових показників. За належного
інформаційного забезпечення ці методи є найточнішими.
Експертні методи прості у використанні, не потребують збирання
повної інформації про конкурентів, оскільки базуються на думці
досвідчених фахівців. Проте перевага таких методів є водночас і їхнім
недоліком, бо іноді суб’єктивізм експертів може спотворювати результати
оцінки.
За способом відображення кінцевих результатів виокремлюють
графічні, математичні та логістичні методи оцінки.
Графічні методи забезпечують найвищий рівень сприйняття
кінцевих результатів оцінки, інтерпретованих у графічних об’єктах
(рисунках, графіках, діаграмах та ін.).
Математичні методи базуються на факторних моделях оцінки, які
полягають у розрахунку одного (інтегрального) показника або кількох
цифрових значень показників, за якими формується остаточна оцінка. Ці
методи вважають найточнішими, хоч іноді вони потребують обтяжливих
математичних обчислень, тобто спеціальної підготовки працівників.
Логістичні методи є алгоритмізованими методами оцінки, які
базуються на логічних припущеннях.
За можливістю розробки управлінських рішень існують
одномоментні та стратегічні методи оцінки.
Одномоментні методи – це, по суті, статичні методи тому, що
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оцінюють тільки фактичний стан справ, не забезпечуючи можливості
розроблення заходів на перспективу.
Стратегічні методи уможливлюють не тільки оцінку стану
конкурентоспроможності потенціалу підприємства на конкретну дату, а й
розроблення стратегічних заходів з поліпшення цього потенціалу.
За способом оцінки виділяють індикаторні та матричні методи.
Індикаторні методи. Вони ґрунтуються на використанні системи
індикаторів, за допомогою якої проводиться оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства (фірми) і національної економіки в
цілому. Під індикатором розуміють сукупність характеристик, які дають
змогу у формалізованому вигляді описати стан параметрів того чи іншого
об’єкта, що досліджується, і на цій підставі сформулювати рекомендації з
підвищення результативності функціонування об’єкта.
Матричні методи. В основу цих методів покладено ідею розгляду
процесів конкуренції в їх взаємозалежності та динаміці. Використовуючи
матричні методи, управлінці мають змогу оцінити рівень конкурентоспроможності потенціалу не тільки свого підприємства, а й найближчих
конкурентів, що допоможе розробити стратегію поведінки на ринку [3].
Оцінку конкурентного потенціалу підприємства пропонується
проводити у формі комплексного, поетапного дослідження. При
комплексній формі оцінки потенціалу досліджуються всі його складові,
які інтегруються в єдиний показник. Як основний метод інтегрування
показників застосовується експертний або рейтинговий.
Достатність потенціалу свідчить про наявність у підприємства
початкових можливостей для росту і розвитку. Результатом цього етапу є
оцінка ефективності стратегії розвитку і коректування програми розвитку
з урахуванням змін внутрішнього і зовнішнього конкурентного
середовища. Приймаючи все це до уваги, варто визнати самим надійними
стратегіями забезпечення конкурентоспроможності: унікальність і
лідерство якості, а також спеціалізацію.
Використання при виявленні і оцінці вагомості конкурентних
переваг підприємства запропонованого блоку факторів, які доповнюють
існуючу класифікацію, дозволяє найбільш повно та ретельно розглянути
можливості підприємства щодо формування та реалізації його
конкурентного потенціалу. Узагальнююча оцінка конкурентного
потенціалу підприємства дозволяє охопити всі основні процеси, що
протікають у різних функціональних областях його внутрішнього
середовища. У результаті забезпечується системний погляд на
підприємство, що дозволяє виявити всі сильні й слабкі сторони, а також
розробити в подальшому комплексну методику оцінки можливостей
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довгострокового перспективного розвитку підприємства.
Висновки. Вимоги конкурентного середовища ставлять перед
господарюючими суб’єктами завдання по зміцненню власного потенціалу
та розробки конкуренто орієнтованих стратегій.
Формування та підтримка конкурентного потенціалу має спиратися
на системно комплексний підхід, упереджувальному, тактичному та
стратегічному характері поведінки організаційних формувань у
конкурентному середовищі.
Конкурентоспроможність окремих елементів конкурентного
потенціалу при збалансованій організаційній взаємодії має забезпечувати
їх синергізм.
Тому забезпечення конкурентних переваг та можливостей їх
формування має спиратися на адекватну систему управління ними та
підвищення конкурентного потенціалу.
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Svidruk T.
EVALUATION CRITERIA OF COST INTENSIVE
PARAMETERS AT MACHINE-BUILDING ENTERPRISES:
FEATURES OF THRESHOLDS
The necessity of optimal level cost intensive parameters establishment at machine-building
enterprises in selected groups of species was determined. An approach to determine normative
values of cost intensive parameters at engineering companies performance was suggested. Argued
the expediency establishment thresholds values of cost intensive parameters based on individual
characteristics of machine-building enterprises.
Key words: evaluation criteria, cost intensive parameters; features of thresholds.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАТРАТООБРАЗУЮЩИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Определено необходимость установления оптимального уровня затратообразующих
показателей машиностроительных предприятий в разрезе отдельных их видов. Предложен
подход к определению нормативных значений затратообразующих показателей
машиностроительных предприятий. Аргументировано целесообразность установления
пороговых значений затратообразующих показателей на основе индивидуальных
особенностей машиностроительных предприятий.
Ключевые слова: критерии оценивания, затратообразующие показатели; пороговые
значения показателей.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
поглиблення загальносвітової фінансово-економічної кризи промислові
підприємства, в тому числі і машинобудівні прагнуть, насамперед,
забезпечити мінімальні умови необхідні для забезпечення свого
функціонування чи утримання здобутих позиції на конкретному сегменті
ринку.
Передусім
це
досягається
завдяки
підвищенню
конкурентоспроможності продукції, в основному за рахунок зниження
витрат на її виробництво і, відповідно, ціноутворення. Для забезпечення
ефективної реалізації цього завдання машинобудівні підприємства
зорієнтовані на пошук внутрішніх резервів оптимізації витрат, оскільки на
них мають вплив значно більший, ніж на запобігання дестабілізуючих
зовнішніх чинників. При визначенні можливих резервів оптимізації витрат
машинобудівних підприємств, як підприємств продукція яких за своїм
технологічним процесом є витратоємною, пропонуються адекватні й
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характерні для таких цілей показники: матеріаломісткість, трудомісткість,
енергомісткість, фондомісткість та інші.
Аналіз основних досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вітчизняними та зарубіжними вченими [1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10;
11] наводяться аргументи на користь використання витратомістких
показників при розробці напрямів оптимізації окремих складових
собівартості продукції. Більшість вчених у своїх працях наголошують на
необхідності зниження витратомістких показників (матеріаломісткості,
трудомісткості, енергомісткості, фондомісткості), пропонуючи адекватні
для цього методи. Зокрема, В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев та
інші [1, c. 232–277] для зниження загального рівня ресурсомісткості
машинобудівної продукції чи окремих її складових систематизували
адекватні для цих цілей конструкторські, технологічні та технічні методи.
А.Г. Загородній, А.І. Ясінська [2] запропонували проводити
оцінювання ефективності управління витратами у виробничому процесі
машинобудівного підприємства використовуючи такі показники як:
матеріаломісткість, фондомісткість та працемісткість. Крім того вони при
управлінні витратами у виробничому процесі наголосили на тому, що
позитивною є тенденція зниження величини витратомістких показників.
Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов [3] в системі
управління витратами пропонують використовувати витратомісткі
показники з метою вироблення дієвих методів зниження собівартості
продукції.
Д.Ю. Зубенко у дослідженні [4] наголошує, що визначальним
чинником забезпечення ефективності виробництва є зниження
матеріаломісткості продукції, оскільки матеріальні витрати в основному
зосереджені у виробничому процесі через трансформацію матеріальних
ресурсів у витрати, питома вага яких у собівартості продукції в
середньому складає 65–80%.
Проте в дослідженнях вчених не наведено підходів до встановлення
порогових значень для проведення аналізу витратомістких показників,
незважаючи на численні аргументації щодо оптимізації їх величини.
Цілі статті. Метою статті є визначення особливостей і вироблення
підходів до встановлення порогових значень витратомістких показників
машинобудівних підприємств з урахуванням специфіки їх діяльності.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Аналізування
витрат, яке проводиться з використанням групи витратомістких
показників дає можливість визначити, які об’єкти є визначальними для
діагностування можливих шляхів зниження собівартості продукції. При
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дослідженні витратомістких показників машинобудівним підприємствам,
в силу багатьох обставин, акцент уваги необхідно зосередити на
виробничих та загальновиробничих витратах.
При оцінюванні витратомісткості продукції, зазвичай, результати
досліджень, спрямовані на аналізування якісного змісту показників, при
цьому вченими формулюються висновки про один із проблемних
аспектів, а саме пряме (механічне) порівняння показників із заздалегідь
встановленими усередненими нормативними значеннями. Такі нормативні
значення часто наводяться у літературних джерелах та в багатьох
випадках подаються різними, нічим не аргументованими висновками
щодо їх галузевої чи іншої прив’язки (доказових, розрахунковопідтверджених критеріальних значень цих нормативів не існує).
При оцінюванні того чи іншого використовуваного витратомісткого
показника, враховуючи галузеві особливості машинобудування та
технологічну специфіку підприємства, найдоцільніше визначати діапазон
допустимих значень. Такий критеріальний діапазон в силу тих чи інших
обставин (окремого підприємства) коригується у відповідності до
величини прийнятих нормативних значень.
Принагідно необхідно відзначити, що застосування уніфікованих
критеріальних значень витратомістких показників для різногалузевих
підприємств і навіть одного і того ж підприємства в різний період є не
доречним. Для аргументації відзначених виводів нами проведено
розрахунки витратомісткості продукції на прикладі окремих
машинобудівних підприємств (ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних
кранів», ВАТ «Конвеєр», ВАТ Львівський завод фрезерних верстатів, ВАТ
«Дрогобицький машинобудівний завод», ВАТ «Львiвський завод
радiоелектронної медичної апаратури» та інші).
З отриманої розрахунковим шляхом інформації очевидно, що
ресурсомісткість продукції досліджуваних підприємств коливається в
межах 40–95%, найвища матеріаломісткість продукції спостерігається в
ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» (середнє значення
79,61%), дещо нища матеріаломісткість у ВАТ «Конвеєр» (середнє
значення 66,21%), ВАТ Львівський завод фрезерних верстатів (середнє
значення 60,29%), ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод» (середнє
значення 62,74%). Найнища матеріаломісткість продукції спостерігається
у ВАТ «Львiвський завод радiоелектронної медичної апаратури» (середнє
значення 49,62%), водночас на підприємстві спостерігається висока
трудомісткість продукції (середнє значення 84,13%). На інших
досліджуваних підприємствах трудомісткість продукції знаходиться в
межах 20–50%. Низька величина фондомісткості продукції на вітчизняних
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машинобудівних підприємствах засвідчує про використання у
виробничому процесі значної частини повністю амортизованих власних
засобів праці і використання взятих в операційну оренду машин та
механізмів. Таким чином, у машинобудівних підприємствах, які
виготовляють масивні агрегати величина матеріаломісткості є високою, а
тих, що виготовляють надточні прилади та установки високою є
трудомісткість продукції.
Зменшення
величини
зазначених
відносних
показників
здійснюється завдяки використанню відповідного інформаційноаналітичного інструментарію. В першу чергу зниження витратомісткості
продукції
машинобудівних
підприємств
здійснюється
через
удосконалення виробничого (технологічного) процесу. Матеріаломісткість знижується наприклад, завдяки використанню лазерних
установок для розкроювання матеріалів (зменшення відходів матеріалів),
оптимізації розмірів продукції машинобудування.
Зменшення фондомісткості, напевно, є найважчим завданням,
оскільки в машинобудуванні застосовуються різні засоби праці, оновлення
яких спричинює вплив на низку інших витратомістких показників.
Зважаючи на постійну потребу в регулярному оновлені основними
засобами підприємства машинобудівні підприємства є капіталомісткими,
оскільки витрати на технічне переозброєння потребують здійснення
значних капіталовкладень. Однак, як засвідчує статистична інформація,
величина капітальних вкладень на досліджуваних машинобудівних
підприємствах є низькою, що показує необхідність «реанімації» цієї галузі
вітчизняної економіки. Незважаючи на те, що на деяких вітчизняних
заводах виробничий процес часткового чи повністю автоматизований,
машинобудування залишається трудомісткою галуззю промислового
виробництва. Зменшення трудомісткості внаслідок автоматизації
виробничого процесу зазвичай супроводжується використанням значної
кількості енергії, що приводить в дію виробниче обладнання. Тому все
частіше постає проблема використання енергозберігаючих технологій, що
відзначено в Кіотському протоколі до Рамкової конвенції Організації
Об’єднаних Націй про зміну клімату [5]. Враховуючи витратомісткість
машинобудівної продукції нами, на основі опрацювання статистичної
інформації, пропонуються критерії оцінювання показників, які
характеризують ефективність понесених витрат машинобудівними
підприємствами (табл. 1).
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Таблиця 1
Критерії оцінювання витратомістких показників
для вітчизняних машинобудівних підприємств¹
Витратомісткі
показники3
Матеріаломісткість
Фондомісткість
Трудомісткість

Рівні показників за відповідним критерієм2
Дуже
Дуже
Низький Середній Високий
низький
високий
0,20–0,40 0,40–0,45 0,45–0,50 0,50–0,65 0,65–1,00
0,05–0,15 0,15–0,20 0,20–0,25 0,30–0,35 0,35–0,70
0,10–0,40 0,40–0,45 0,45–0,50 0,50–0,65 0,65–1,00

*Примітки: ¹визначено автором на основі опрацювання статистичної
інформації [6]; ²розрахунок показників для визначення їх можливих рівнів
здійснювався на основі пропонованих в літературі 1; 2; 3; 7; 8; 9; 10
підходів 3витратомісткі показники визначались на основі вартісних
вимірників.
В табл. 1 розглянуто найбільші за питомою вагою витратомісткі
показники, їх критичні значення (допустимий діапазон зміни) визначено
за наведеними рівнями. Критичні значення для пропонованих
витратомістких
показників
подані
узагальненими
по галузі
машинобудування і приладобудування. Використовуючи (встановлюючи)
критичні значення показників для окремих підгалузей необхідно
враховувати специфіку виготовленої продукції, оскільки для підприємств,
які виготовляють різну продукцію ці граничні значення показників будуть
відмінними. Наприклад, для підприємств, які виготовляють прилади, при
виготовленні яких трудомісткість є визначальною в порівняні з
використанням матеріалів і фондів, критичні значення показників
матимуть дещо інше значення.
У відповідності до наведеної інформації необхідно відзначити, що
між витратомісткими факторами існує казуальний зв’язок, який не завжди
можна достеменно відслідкувати, визначивши який із факторів має
більший вплив на зміну іншого. Застосування до деяких суб’єктів
господарювання певних державних преференцій (надання дотацій,
здійснення державних замовлень, пільгове оподаткування тощо) ставить
навіть одногалузеві машинобудівні підприємства у нерівні умови
функціонування.
Встановлення критичних значень показників, які характеризують
загальну величину витрат чи окремих їх складових можливе в межах
конкретного підприємства на заздалегідь визначений період часу. Такий
період це, як правило, не більше року в умовах стабільного розвитку
економіки. В кризовий період встановлення критичних значень величини
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витрат можливе на окреме замовлення, на невеликий проміжок часу
(місяць, тиждень, день) в залежності від інтенсивності прояву кризових
явищ.
Висновки. Наведені аргументи дають підстави стверджувати, що
при розробці критеріїв оцінювання витратомістких показників для
підприємств цієї сфери економіки необхідно враховувати галузеві,
технологічні та технічні їх особливості. Слід зазначити, що для різних
підприємств, навіть в межах однієї галузі, набір критеріїв, які
встановлюються для оцінювання значень показників, може суттєво
відрізнятися, що пов’язано, в першу чергу, із особливостями внутрішніх
процесів. Крім зазначеного, слід враховувати той факт, що при
формуванні критеріїв оцінювання витратомістких показників необхідно
залучати спеціалістів з інших відділів, які знають виробничо-технологічні
особливості діяльності підприємства. Оскільки вибір критеріїв
оцінювання і встановлення порогових значень показників є складним
завданням, адже недостовірно визначені критерії можуть сприяти
отриманню заздалегідь не точних результатів, що характеризують
результативність діяльності підприємства.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕАКЦІЇ
ОБЛІКОВИХ ТЕОРІЙ (СИСТЕМ)
НА СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ
Наведено методичні підходи до облікових теорій (систем). Визначено основні теорії
(системи) обліку, систематизовано їх відповідність наявним концепціям управління з
урахуванням ознак ідентифікації і методології обліку; уточнено методологію обліку на базі
інтегрованої концепції управління для подальшого формування методики використання
інструментів бухгалтерського інжинірингу з метою забезпечення ефективного
функціонування систем управління.
Ключові слова: облікова теорія, система, методичні, підхід, методологія.
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METHODOLOGICAL APPROACHES
TO THE DETERMINATION OF REACTIONHAVE THEORIES
(SYSTEM) IN MODERN MANAGEMENT CONCEPTS
Methodical approaches to accounting theories (systems). The basic theory (system)
account, a systematic their compliance with the existing concepts ofmanagement based on evidence
of identification and accounting methodology, refinedthe methodology of calculation based on the
integrated control concept for further development of methods of using accounting tools of
engineering to ensure the effectiveoperation of management systems.
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Семенишена Н.В.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЕАКЦИИ УЧЕТНЫХ ТЕОРИЙ (СИСТЕМ)
НА СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Приведены методические подходы к учетным теорий (систем). Определены
основные теории (системы) учета, систематизированы их соответствие имеющимся
концепциям управления с учетом признаков идентификации и методологии учета; уточнено
Семенишена Н.В.
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методологию учета на базе интегрированной концепции управления для дальнейшего
формирования методики использования инструментов бухгалтерского инжиниринга с
целью обеспечения эффективного функционирования систем управления.
Ключевые слова: учетная теория, система, методические, подход, методология.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток і
розширення видів діяльності призвели до того, що з’являється єдиний
бізнес простір, який може ефективно існувати тільки за наявності
загальних добре відпрацьованих інституцій та правил. Найважливішою
складовою цих інституцій є інформованість учасників бізнесу, оскільки
від неї залежить ефективність управління і відповідно – діяльності.
Історія формування облікових теорій (систем) свідчить про те, що
всі вони на певному етапі економічного розвитку стикаються з проблемою
розмежування інтересів держави і власників, виділення кількох напрямів
обліку: фінансового, податкового і управлінського чи формування їх
симбіозу. Процес глобалізації породжує необхідність і сприяє виникненню
нової парадигми обліку. Це дозволяє виробити сучасний підхід до
формування теорії обліку, що відображає фінансову історію і інформацію
прогнозного характеру, на потреби бізнесу.
Проте, незважаючи на широкий розгляд проблем, відсутній
узагальнюючий підхід до визначення реакцій теорій обліку, як
акумулятора багатопрофільної, зрозумілої і об’єктивної інформації про
минулу діяльність і про перспективи розвитку, який би дозволяв
ефективно управляти бізнесом в різних економічних умовах на потреби
управління.
Залишаючи поза увагою питання гармонізації облікових правил і
стандартів складання звітності у міжнародному аспекті, зупинимось на
проблемах відповідності сучасних облікових теорій концепціям
управління при взаємоіснуванні та конкуренції різних форм і видів
підприємництва.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проводячи аналіз сучасного стану теорії бухгалтерського
обліку, В. Ф. Палий відзначає, що нині теорія бухгалтерського обліку
переважно пояснює техніку обліку, а зміст майже не розглядається, в
«більшість опублікованих за півстоліття робіт є майстерними
компіляціями попередників, що свідчать про кризу в розробці
теоретичних аспектів бухгалтерського обліку» [4, с. 4]. Автори обходять
стороною сутнісні характеристики бухгалтерського обліку, відповідні до
реалій глобальної економіки і до об’єктивно існуючих конфліктів
етнонаціональних економік. Цей висновок підтверджують також
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дослідження С. Ф. Легенчука [3].
Загальновизнано, зокрема за дослідженнями вітчизняних
Ф.Ф.Бутинця,
Г.Г.Кірейцева,
Л.М.Кіндрацької,
С.Ф.Легенчука,
Н.М.Малюги, М.С.Пушкаря та зарубіжних авторів Д.Алесандера,
С.В.Банка, Г.Бенсона, П.Гарнье, Г.Е.Крохичевої, Д.В.Курсєєва,
Т.Лімперга, Е.І.Муругова, Я.В.Соколова, В.І.Ткача, В.Е.Шуміліної та
інших, що виходячи з соціальності бухгалтерського обліку як науки, що
розвивається під впливом бізнесу, то він сьогодні вже не тільки облік
господарської діяльності, але і аналітична доктрина, що включає всі етапи
від планування і прогнозування діяльності до контролю результативності
окремих операцій і всієї діяльності, з розрахунком наслідків прийняття
управлінських рішень. Разом з тим, розширенню інформаційного поля
обліку сприяє постійне вдосконалення його технологій, базою яких є
облікові теорії. Все це визначає необхідність перегляду підходів до логіки
облікових теорій та їх реакції на потреби сучасних концепцій управління.
На думку І.Н.Саннікової [5], «Розробки в області теорії
бухгалтерського обліку відстають від об’єктивно виникаючих практичних
проблем. У вживаному на практиці бухгалтерському обліку наростає
ентропія, істотне відставання від потреб постіндустріальної економіки».
Як уже досліджено С.В. Івахненковим [2], у другій половині XX ст. в
управлінні з’явились теорії і концепції, які суттєво змінили уявлення
науковців та практиків про те, на яких засадах має будуватися ефективна
організація бізнесу. Оскільки облік є важливою складовою управлінської
функції інформування, багато нових концепцій менеджменту побудовано
саме навколо інформаційних облікових систем. Далі автор зазначає, що
«серед основних напрямів теоретичних узагальнень і розробок у теорії
менеджменту другої половини XX ст. можна назвати такі: демократична
корпорація; внутрішні ринки корпорацій; домашні бюро; теорія альянсів
(асоціативних форм організації управління); мережеві організації;
адаптивні (органічні) структури, тотальний контроль якості; кібернетична
теорія взаємозв’язку та орієнтація на інформацію; реінжиніринг (бізнеспроцесів)». Як бачимо, потреби бізнесу досить різнопланові, і в цих
умовах стандартна облікова теорія має максимально задовольнити
інтереси усіх учасників, на що звертають увагу і інші автори, зокрема
Т.Є.Циба [6].
Цілі статті. Мета дослідження полягає в розробці комплексу
положень по адаптації теорій обліку у взаємозв’язку з їх реакцією на
потреби менеджменту. Робоча гіпотеза для досягнення поставленої мети
передбачає: визначити основні теорії (системи) обліку, систематизувати їх
відповідність наявним концепціям управління з урахуванням ознак
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ідентифікації і методології обліку; уточнити методологію обліку на базі
інтегрованої концепції управління для подальшого формування методики
використання інструментів бухгалтерського інжинірингу з метою
забезпечення ефективного функціонування систем управління.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Методичні підходи,
з огляду на дослідження Зімакової [1], включають чотири основні
напрями. Перший напрям – вивчення історичного аспекту становлення і
розвитку теорій (систем) обліку. Другий – методологічний аспект теорій
обліку, як основи функціонування ефективної облікової системи у бізнесі,
спрямований на досягнення певної мети. Третій напрям – організаційний
аспект облікових теорій на основі розширення інформаційних та
комунікативних можливостей. Четвертий – гармонізація теорій (систем)
обліку і концепцій управління, спрямована на розширення
інформаційного облікового поля і задоволення потреб бізнесу. Такий
підхід дозволяє розробити комплекс теоретико-методологічних та
організаційно-технічних положень по вдосконаленню теорій (систем)
обліку в контексті адаптації до потреб управління.
Дослідження облікових теорій (систем) обліку показало, що їх
формування здійснювалося під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників.
Облікові системи вирішують певні задачі, тому мають спрямованість:
виробничу, фінансову, прибуткову, витратну, податкову, професійну,
національну економіку, професійну. Вивчення становлення і розвитку
теорій обліку підтверджує, що в основі повинен лежати принцип
вдосконалення системи обліку у напрямі інтеграції різних видів обліку.
В діяльності сучасних підприємств намітилася тенденція управління
процесами і операціями до їх здійснення, оскільки плановані і стохастичні
події роблять різний вплив на окремі показники діяльності, тобто
збільшення одного показника може спричинити погіршення іншого. Отже,
реакція теорій обліку на потреби управління може бути представлена
напрямами: обліково-аналітичного забезпечення управління власністю
(застосування балансової, ринкової, справедливої, заставної і ліквідаційної
оцінок) і включає два блоки – майновий комплекс і алгоритм управління,
як стверджує Л.А.Зімакова [1]. Алгоритм управління представлений
складанням різних видів балансових звітів за допомогою
використовування інструментів бухгалтерського інжинірингу, в результаті
яких здійснюється оцінка зміни вартості власності і на основі цього
ухвалюються управлінські рішення. Отже, здійснюється пристосування
бухгалтерського підходу до оцінки ефективності управління вартістю для
отримання інформації, що економічно інтерпретується.
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І.Н.Саннікова [5], аналізуючи кризу сучасної облікової науки,
зазначає, що в умовах відсутності можливості проводити фундаментальні
великомасштабні дослідження на базі науково-дослідних інститутів наука
намагається розвиватися за допомогою ініціативних досліджень В
сукупності всі дослідження є різноманітною картиною думок окремих
авторів, яка не дозволяє знайти відповіді на життєво важливі питання
подальшого розвитку бухгалтерського обліку в умовах тиску глобальної
економіки. Очевидно, що за допомогою індивідуальних досліджень,
неможливо відповісти на всі фундаментальні питання і створити сучасну
теорію бухгалтерського обліку.
Л.А.Чайковська при розгляді бухгалтерського обліку як інституту
зазначає, що активно використовуючи ідеї інших наук, таких як
психологія, соціологія [7, с. 23], звертаючись до міждисциплінарних
досліджень, тому що вузькопрофесійне фрагментарне знання не дає
можливості діагностувати проблеми теорії бухгалтерського обліку. Тому в
сучасних умовах для адекватної діагностики, здавалося б, вузькопрофесійних проблем соціально-економічної системи необхідно виходити
з синтезованого знання.
В першу чергу необхідно відповісти на питання: знання яких наук
необхідно синтезувати. В своїй дисертаційній роботі Л.А.Чайковська
пропонує при дослідженні «інституційного бухгалтерського обліку»
спиратися на філософію, соціологію, психологію, економіку і управління
[7, с. 43]. Для систематизації різноманітних наукових знань пропонується
скористатися міждисциплінарною матрицею формування теорії
бухгалтерського обліку. Вимагає обґрунтування деяких областей перетину
окремих наук з рівнями і типами знань теорії бухгалтерського обліку.
Загальновизнаним, наприклад, є застосування знань філософії в
обґрунтовуванні доктрини і методології дослідження будь-якої науки, а
використовування права в обґрунтовуванні методик дослідження вимагає
серйозного пояснення.
Як зазначає І.Н.Саннікова [5], в бухгалтерській науці немає
подібного досвіду. Ті історичні дослідження, які є, переслідують швидше
пізнавальну мету. Проблема усугубляє нерозумінням з боку фахівців
прямої залежності між глибокими порівняльними дослідженнями в
області обліку і звітності і можливостями зближення облікових технологій
і принципів складання звітності. Тому результати досліджень економічної
соціології і соціології менеджменту необхідно використовувати на рівні
формування доктрини теорії бухгалтерського обліку. Без дослідження
реальних інтересів горезвісних зовнішніх користувачів інформації
фінансової звітності теорія бухгалтерського обліку ризикує залишитися
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просто технікою розрахунку загальноприйнятих показників, зв’язаних між
собою абстрактно.
Висновки. Розвиток теорії (систем) обліку поки що носить
рамковий характер. Необхідно на кожному етапі менеджменту виявляти
реакцію чинних облікових систем, узагальнювати їх слабкі місця і
розвивати теорію обліку у руслі викликів сучасних концепцій управління.
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Сидоренко А.А.
УЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗЕРВОВ
СТРАХОВЩИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Изучено методические основы учета формирования технических резервов в
страховых компаниях Украины. Выделено проблемы связанные с их расчетом и учетом,
предложено пути их решения.
Ключевые слова: технические резервы, учет, формирование.

Постановка проблеми у загальному її вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Технічні резерви
є забезпеченням, що створюється страховиком, за рахунок страхових
платежів та власних коштів, з метою виконання в майбутньому взятих на
себе страхових зобов’язань перед страхувальниками. Від достовірності
розрахунку та достатності сформованих технічних резервів залежить
платоспроможність страхової компанії, її здатність конкурувати з іншими
страховиками, імідж та сума сплаченого податку на прибуток. Отже,
питання обліку формування страхових резервів є одним з ключових в
обліку страховиків та потребує всебічного дослідження з метою
вирішення існуючих проблем.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженнями формування технічних резервів у страхових
компаніях України займаються такі вчені, як: Буханець Д.Г., Вареня В.,
Гаманкова О.О., Гарматій Т.О., Лень В.С., Мних Є.В., Приходько В.С. [5–
10] та інші, у працях яких вивчаються переважно порядок їх обліку, проте,
маловивченим залишається порядок їх розрахунку.
Облік формування технічних резервів страхових компаній України
передбачає не лише відображення результатів їх розрахунку на рахунках
обліку, а й безпосередньо процес їх розрахунку, який повинен бути
достовірний та забезпечувати платоспроможність страховика, що свідчить
про актуальність здійсненого дослідження з теоретичної та практичної
точки зору.
Цілі статті. Метою дослідження є дослідження проблемних питань
обліку формування технічних резервів страхових компаній України та
розробка пропозиції щодо їх вирішення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Страхові резерви
утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат
страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування
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(перестрахування) [1]. При цьому, страховики, які надають послуги
страхування інші, ніж страхування життя, формують технічні резерви,
склад яких наведено на рис. 1.
Технічні резерви страховика
Обов’язкові технічні резерви страховика
з видів страхування (крім страхування життя, обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів) та з обов’язкового страхування
цивільної відповідальності
за ядерну
Резерв незароблених
Резерв заявлених,
алешкоду
не виплачених
премій
збитків
Необов’язкові (добровільні) технічні резерви страховика
Резерв
незароблених
премій

Резерв заявлених,
але не виплачених
збитків

Резерв збитків,
які виникли, але
не заявлені

Резерв коливань збитковості
Резерв катастроф
Рис. 1. Види технічних резервів страховиків*
* Джерело: складено автором за даними 1; 2; 3 .
Проаналізувавши нормативні документи [1; 2; 3] можна виділити
проблемні аспекти пов’язані з обліком формування технічних резервів
(табл. 1), які потребують вирішення.
Таблиця 1
Проблемні аспекти пов’язані з обліком технічних резервів*
Суть виявленої проблеми
1
1. Резерв незароблених премії
1.1. Неможливість використовувати методи 1/365 «pro rata temporis» та
«паушальний» для розрахунку резерву незароблених премій при формуванні лише
обов’язкових технічних резервів.
1.2. Неможливість використовувати метод плаваючих кварталів для розрахунку
резерву незароблених премій при формуванні добровільних технічних резервів.
1.3. Відсутність рекомендації по вибору економічно обґрунтованого методу
розрахунку резерву незароблених премій в залежності від виду страхування,
тривалості дії договору тощо.
1.4. Відсутність методики обліку результатів зміни у звітному році методу
розрахунку резерву незароблених премії за договорами, що діяли в минулому році,
та є діючими у звітному році.
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Продовж. табл. 1
1
1.5. При встановленій нижній межі (80%) одержаних страхових платежів, які
можуть бути використані для розрахунку резерву незароблених премій, верхня
межа встановлена на рівні 100 відсотків. Застосування верхньої межі може
призвести до розрахунку резерву незароблених премій у сумі більшій, ніж він може
бути представлений дозволеними активами, адже частина цих страхових платежів
витрачається на ведення справи при укладанні договору страхування, і вже не може
бути використана для розміщення сформованих страхових резервів.
1.6. Відсутність методики обліку резерву незароблених премій, який формується у
іноземній валюті.
1.7. Наявність високої ймовірності недостатності резервів незароблених премій для
виконання страхових зобов’язань за договорами по страхуванню фінансових
ризиків і кредитів, за якими страховий випадок настає у кінці дії договору, водночас
резерв незароблених премій в цей час за цим договором близький або рівний нулю.
2. Резерв заявлених, але не виплачених збитків
2.1. Обов’язковість формування резерву заявлених, але не виплачених збитків
передбачена 3 у якому методика його розрахунку не наведена.
2.2. Пункт 4.4 2 , зобов’язує при розрахунку, резерві заявлених, але не виплачених
збитків, вираховувати суму виплачених збитків у звітному
періоді. Проте, до цих сум можуть включатись виплати за страховими випадками,
заявленими у звітному році, а не у попередніх. Крім того сума виплачених збитків
може бути меншою ніж сума, яка використовувалась при розрахунку цього резерву
(максимальна сума), а отже необхідно вираховувати більшу суму.
2.3. Відсутність методики формування резерву заявлених, але не виплачених
збитків у іноземній валюті.
3. Резерв збитків, які виникли, але не заявлені
3.1. Метод модифікації ланцюгового методу та метод Борнхуеттера-Фергюсона
застосовують за наявності даних не менше ніж за 12 періодів (кварталів) сплати
(розвитку) збитків. Проте, не зазначено максимальну кількість періодів, яку можна
використовувати для розрахунку резерву збитків, які виникли, але не заявлені. Не
зазначено й про порядок врахування інформації з періодів у яких була значна
інфляція.
3.2. За діючою методикою розрахунку резерву за методом фіксованого відсотка
зароблені страхові платежі за попередні чотири квартали, не коригуються на суму
зароблених страхових платежів за договорами, які були достроково припинені.
3.3. Для розрахунку резерву необхідно визначити суму зароблених страхових
платежів. Проте, методика їх розрахунку, що встановлена на законодавчому рівні,
не враховує наслідків дострокового припинення дії договорів страхування та
перестрахування.
3.4. Відсутність методики обліку результатів зміни у звітному році методу
розрахунку резерву збитків, які виникли, але не заявлені.
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Продовж. табл. 1
1
3.5. Відсутність методики розрахунку частки перестраховиків у резерві збитків, які
виникли, але не заявлені, водночас використання такого показника передбачено при
розрахунку резерву коливань збитковості
4. Резерв коливань збитковості
4.1. Неможливість використовувати діючу методику розрахунку резерву коливань
збитковості, у разі якщо фактична збитковість перевищує середньо очікувану
збитковість у попередніх періодах.
4.2. Відсутність методики прийняття рішення про доцільність розрахунку резерву
коливань збитковості.
5. Резерв катастроф
5.1. Методика розрахунку резерву катастроф розроблена лише для 5.1страховиків,
які надають послуги із обов’язкового страхування цивільної відповідальності за
ядерну шкоду та не встановлена для інших видів страхування.
5.2. Відсутність методики прийняття рішення про доцільність формування резерву
катастроф.
* Джерело: власна розробка автора

Для вирішення вище зазначених проблем нами запропоновано
заходи, які наведені у табл. 2.
Таблиця 2
Пропозиції по вирішенню виявлених проблем
щодо обліку формування технічних резервів*
№ з/п
проблеми
1

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Пропозиції по вирішенню виявлених проблем
2
Пропонуємо нормативно дозволити використання будь-якого з трьох
методів розрахунку резерву незароблених премій. Пропонуємо при
розрахунку резерву незароблених премій використовувати методи: 1)
для видів страхування за якими термін дії договорів дорівнює 9-12
місяців – метод «плаваючих кварталів»; 2) для видів страхування за
якими термін дії договорів 2-9 та 12- і більше місяців – «паушальний
метод»; 3) для видів страхування з терміном дії договорів менше 2-х
місяців та такими як: обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів,
страхування фінансових ризиків та страхування кредитів –1/365 «pro
rata temporis».
Зміна методу розрахунку резерву незароблених премій є зміною
облікової політики, яка відображається шляхом коригування сальдо
нерозподіленого прибутку, проведеннями Дт 441– Кт 491 або Дт 491–
Кт 441.
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Продовж. табл. 2
1

1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

2
Пропонуємо у розрахунок резерву незароблених премій брати суму не
меншу 80 % страхових платежів та не більшу ніж сума одержаних
(нарахованих) страхових платежів зменшена на витрати на ведення
справи, понесені в момент укладання договору страхування (комісійні
винагороди тощо), які прямо можна обчислити та віднести до
укладеного договору
Пропонуємо законодавчо закріпити порядок, за яким розрахунок слід
проводити у іноземній валюті та відображати у звітності за курсом
НБУ на дату розрахунку.
Рекомендуємо за видами страхування фінансових ризиків та кредитів
одночасно із розрахунком резерву незароблених премій, формувати
додатковий резерв «відкладених зароблених страхових платежів»,
шляхом включення до нього повністю або частково зароблених
страхових платежів за цими видами страхування на звітну дату. Облік
додаткового резерву пропонується вести на однойменному субрахунку
4916.
Пропонуємо дозволити для розрахунку резерву заявлених, але не
виплачених збитків при обов’язковому страхуванні цивільної
відповідальності за ядерну шкоду використовувати порядок
передбачений 2 .
Пропонуємо п. 4.4 2 , викласти в наступній редакції «Величина
резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених
збитків у звітному періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків
на початок звітного періоду за попередні періоди, зменшеній на суму
виплачених збитків у звітному періоді, що заявлені, але не оплачені у
попередніх періодах або максимальну суму, якщо її використовували
та вона більша за суму виплачених збитків, плюс витрати на
врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від суми невиплачених
збитків на кінець звітного періоду».
Пропонуємо резерв заявлених, але не виплачених збитків у іноземній
валюті розраховувати за формулою 1.
Пропонуємо: методи модифікації ланцюгового методу (Chain Ladder)
та
метод
Борнхуеттера-Фергюсона
(Bornhuetter-Ferguson)
застосовувати за наявності даних не менше ніж за 12 періодів
(кварталів) сплати (розвитку) збитків. При цьому максимальна
кількість періодів не обмежується за умови, якщо рівень інфляції в цих
періодах не перевищував 20%.
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені за методом фіксованого
відсотка пропонуємо розраховувати за вирахуванням зароблених
страхових платежів по достроково розірваним договорам у кварталах,
які передують звітному.
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Продовж. табл. 2
1

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

2
Пропонуємо зароблені страхові платежі визначати за формулою:
ЗСП = ((ОК 76 – (Опров Дт 76-Кт 68 – Опров Дт 704–Кт 76)) – (ОД
705–– (Опров Дт 36-Кт705 – Опров Дт 705 – Кт 703 )) + ((ПСК 4911 –
ПСКР 4911) – (ПСД 4931 – ПСДР 4931)) – (КСК 4911 – КСД 4931)),
де, ЗСП — зароблені страхові платежі; ОК(ОД) — оборот за кредитом
(дебетом) рахунка за квартал; ПСК (ПСД) — сальдо за кредитом
(дебетом) рахунка на початок кварталу; КСК (КСД) — сальдо за
кредитом (дебетом) рахунка на кінець кварталу; Опров – оборот за
проведенням за звітний період; ПСКР 4911 – резерв незароблених
премій на початок періоду по розірваному договору у звітному періоді;
ПСДР 4931 – частка перестраховика у резерві незароблених премій на
початок періоду по розірваному договору перестрахування.
Зміна методу розрахунку резерву збитків, які виникли, але не заявлені є
зміною облікової політики, яка відображається шляхом коригування
сальдо нерозподіленого прибутку, за допомогою проведень Дт 441– Кт
491 або Дт 491– Кт 441.
Пропонуємо частку перестраховиків у резерві збитків, які виникли, але
не заявлені визначити як добуток даного резерву на кінець звітного
періоду та частки перестраховика у резерві незароблених премій за
відповідним видом страхування на кінець звітного періоду.
У якості альтернативної методики розрахунку резерву коливань
збитковості пропонуємо використовувати формулу:
((ЗФi 1 ЗРi 1 ) ..... ( ЗФi n ЗРi n ))
РКЗк
• ЗСПп ,
n
де ЗФi n – фактична збитковість за попередні періоди; ЗРi n –

середня збитковість за попередні періоди; n – кількість періодів які
беруть для розрахунку; ЗСПп – прогнозний показник зароблених
страхових платежів у майбутньому звітному періоді.
Пропонуємо для прийняття рішення про доцільність формування
резерву коливань збитковості проводити розрахунки коефіцієнту
4.2.
варіації (більш детально 11 ).
Пропонуємо використовувати існуючу методику для усіх видів
страхування, з однією зміною. У розрахунок пропонуємо брати не 80%
зароблених страхових платежів, а відсоток визначений експертом чи
5.1.
визначений як різниця 100% та часки зароблених страхових платежів
використаних для формування інших технічних резервів за
відповідним видом страхування.
Пропонуємо формувати резерв катастроф, якщо розрахункове значення
5.2.
частоти страхових подій, за видом страхування, менше або дорівнює
0,3.
* Джерело: власна розробка автора
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Пропонуємо резерв заявлених, але не виплачених збитків у
іноземній валюті розраховувати за форм. 1.
n

RBNS К

RBNS П

(( RBNS П вi Взв вi ) ( Кзi Кпi ) Ззв вi Кзi ) 1,03

i 1
, (1)
де RBNSп – резерв заявлених, але не виплачених збитків на початок
періоду, що сформований в іноземній валюті та відображений у
національній валюті за курсом НБУ на початок періоду (попередню звітну
дату);
i – відповідний вид валюти (долари, рублі, євро тощо);
RBNSП вi – резерв заявлених, але не виплачених збитків на початок
періоду визначений у i-й іноземній валюті;
Кзi – курс i-ї іноземної валюти на звітну дату розрахунку (кінець
звітного періоду);
Кпi – курс i-ї іноземної валюти на попередню звітну дату розрахунку
(кінець попереднього звітного періоду);
Ззв вi – сума заявлених збитків у i-й іноземній валюті у звітному
періоді, які неоплачені або оплачені не в повному обсязі на звітну дату;
Взввi – сума виплачених збитків у звітному період, які були заявлені,
але не оплачені у попередніх періодах у i-й іноземній валюті;
1,03 – коефіцієнт, що збільшує резерв заявлених, але не виплачених
збитків на 3% витрат на ведення справи.

Висновки. Провівши детальний аналіз нормативно-правових вимог
до порядку формування технічних резервів страховими компаніями
України, можна зробити висновок, що такі вимоги мають значні недоліки,
які можуть призвести до: створення страхових резервів у розмірі,
недостатньому для виконання взятих на себе зобов’язань, тобто до
недостатньої платоспроможності страховика; формування недостовірної
інформації про розмір технічних резервів, зобов’язань, доходів, витрат та
фінансових результатів страховика у фінансовій звітності. Отже, зазначені
наслідки сукупно будуть зменшувати безпеку страхового ринку,
негативно впливати на його подальший розвиток. Тому, з метою
недопущення настання вище зазначених негативних наслідків, у даному
дослідженні, запропоновано ряд заходів спрямованих на вирішення
виявлених проблем, які в подальшому ми рекомендуємо затвердити на
державному рівні, закріпивши їх у відповідних нормативно-правових
актах з питань формування та обліку технічних резервів.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У публікації розглядаються питання підходів до класифікації звітності підприємства
в сучасних умовах розвитку ринкової економіки і господарювання. Проводиться аналіз
сучасного бачення визначення різних видів звітності в законодавчій базі і поглядах
науковців.
Ключові слова: бухгалтерська звітність, управління, податкова звітність,
управлінська звітність.

Sydorenko R.
CLASSIFICATION OF ACCOUNTING
OF ENTERPRISE IS IN MODERN TERMS OF MENAGE
In a publication the questions of going are examined near classification of accounting of
enterprise in the modern terms of development of market economy and menage. The analysis of
modern vision of determination of different types of accounting is conducted in a legislative base
and looks of research workers.
Key words: accounting control, management, tax accounting, administrative accounting.

Сидоренко Р.В.
КЛАССИФИКАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В публикации рассматриваются вопросы подходов к классификации отчетности
предприятия в современных условиях развития рыночной экономики и ведения хозяйства.
Проводится анализ современного виденья определения разных видов отчетности в
законодательной базе и взглядах научных работников.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, управление, налоговая отчетность,
управленческая отчетность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Прийняття
правильного і своєчасного управлінського рішення є головною
передумовою ефективності діяльності будь-якого підприємства. Задля
цього, керівник відповідного рівня, повинен отримати чітку, повну і
Сидоренко Р.В.
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необхідну інформацію у вигляді, придатному для сприйняття. Саме таким
вимогам повинна відповідати звітність, яка складається.
У зв’язку з тим, що звітність різниться між собою за об’єктами
дослідження, її розділяють за видами. Всі види звітності є взаємозв’язаними між собою: вони використовують спільну інформаційну базу,
на основі звітності одного виду може формуватись звітність іншого виду
тощо. Однак досі чіткого регламентування структури звітності
підприємства немає як в законодавчій базі, так і серед думок науковців.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що
питання класифікації і взаємозв’язку звітності є досить дискусійним у
сучасній економічній літературі та наукових виданнях. Вагомий внесок у
висвітлення даного питання внесли Ф.Ф.Бутинець, Г.М.Давідов,
Г.Г.Кірейцев, М.В.Кужельний, В.Г.Лінник, Є.В.Мних, В.П.Пантелеєв,
В.В.Сопко, П.Я.Хомин. Однак зміни в ринковому середовищі і
вітчизняній нормативній базі вимагають нових підходів до оцінки
звітності.
Цілі статті. Ціллю статті є дослідження структури різних видів
звітності підприємства і їх взаємозв’язку між собою, задля кращої
побудови системи накопичення, збору, обробки, передачі і використання
інформації як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно Закону
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» фінансовою
звітністю називається «бухгалтерська звітність, що містить інформацію
про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період». Фінансова звітність містить інформацію
про виробничі процеси і засоби в узагальненому вигляді. До її складу
входить «Баланс» (форма № 1), «Звіт про фінансові результати» (форма №
2), «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3), «Звіт про власний
капітал» (форма № 4) та «Примітки до фінансової звітності» (форма № 5).
Також, в даному документі зазначено про незалежність існування таких
видів звітності як фінансова, податкова, статистична з зауваженням про
можливість виділення і інших видів звітності. Отже, згідно законодавства,
вся звітність визнається бухгалтерською. Підтвердженням цього є
визначення бухгалтерської звітності наведеної в П(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності»: «бухгалтерська звітність – це звітність,
що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення
потреб певних користувачів».
Погоджується з цією точкою зору П.Я.Хомин «статистична,
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фінансова й податкова, а також внутрішня звітність є складовими
частинами бухгалтерської звітності». Він також додає до даної
класифікації звітності підприємства окремим елементом звітність до
соціальних фондів [9]. Аналогічну класифікацію пропонують і більшість
інших науковців.
Всю бухгалтерську звітність пропонується ділити на зовнішню і
внутрішню. До зовнішньої відносять фінансову, податкову, статистичну
звітність і звітність до соціальних фондів. Внутрішньою називають
управлінську (внутрішньогосподарську) звітність, користувачами якої
виступають лише керівники різних ланок підприємства. Графічно
структуру бухгалтерської звітності, за загальноприйнятою класифікацією,
подано на рис. 1.
Так, М.В.Кужельний та В.Г.Лінник пропонують виділяти ще один
окремий вид звітності – оперативно-технічний. Це мають бути показники
роботи підрозділу за невеликі проміжки часу [2]. На нашу думку цей вид
звітності існує, але не варто виділяти його як окремий, а доцільніше як
складову управлінської (внутрішньогосподарської) звітності, оскільки
користувачами інформації такого типу будуть виключно внутрішні
управлінці.
Податкова звітність містить інформацію про доходи і витрати
підприємства, фінансові результати та розрахунок сум податків, що
підлягають сплаті до бюджету. В законодавстві часто зустрічається
поняття «податкова звітність» (наприклад, глава 2 розділу
«Адміністрування податків, зборів (податкових платежів)» Податкового
кодексу України власне так і називається), але фіксація дефініції даного
поняття відбулось відносно недавно.
Згідно Наказу Державної податкової адміністрації України «Про
подання електронної податкової звітності» податковою звітністю
визнаються документи, які відповідно до законодавства подаються
платниками податків до органів ДПС і на підставі яких здійснюється
нарахування або сплата податку, збору (обов’язкового платежу) [3].
Аналізуючи вищезазначене В.П.Пантелеєв робить висновок про
можливість розширеного тлумачення контролюючими органами поняття
«податкова звітність» та включення до неї на практиці також фінансової,
статистичної та інших видів звітності. Вимога про те, що податкова
звітність, складена з порушенням норм статті 48 Податкового кодексу, не
вважається податковою декларацією, також підтверджує цю думку [6].
Однак, як вже зазначалось, існують думки вчених, що заперечують
існування такої структури або модифікують її в певній мірі.
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Бухгалтерська звітність

Зовнішня звітність

Фінансова

Внутрішня звітність

Податкова

Управлінська
(внутрішньогос
подарська)

Звітність до
соціальних
фондів
Рис. 1. Бухгалтерська звітність підприємства
Статистична

Ширше тлумачення податкової звітності, ніж це подано в
законодавстві, розглядають і інші науковці. Г.М.Давідов трактує її як
документацію (податкові декларації, розрахунки, звіти тощо), яка містить
інформацію про розрахунок податкових зобов’язань, на підставі яких
здійснюється нарахування або сплата податку (збору), що підлягає сплаті
до бюджету та державних цільових фондів у встановлені законом терміни,
яка подається платником податку, податковим агентом в податкові органи.
Вона подається суб’єктом господарювання у податкові органи у порядку,
встановленому в податковому законодавстві [1].
Існує законодавчо затверджене і визначення статистичної звітності.
Згідно Наказу Міністерства статистики України «Про порядок
затвердження форм державної статистичної звітності» під нею розуміють
«звітність форми якої затверджуються Мінстатом України або, за його
згодою, регіональними органами державної статистики» [4]. А.Озеран, в
свою чергу, пропонує статистичну звітність розглядати як форму
спостереження, за якою кожен суб’єкт діяльності регулярно подає,
підготовлені, як правило, на основі даних бухгалтерського та оперативнотехнічного обліку, до державних органів статистики у вигляді документів
(звітів) спеціально затверджених форм для вивчення макроекономічних
показників [5].
Законодавчо затверджених визначень інших видів форм звітності
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поки не існує, але роботу в цьому напрямі необхідно активізовувати. Це
зумовлено тим, що продовжується інтеграція форм звітності одна в одну і
користувачам необхідно чітко знати як діяти в цій новій ситуації.
Прикладом такої інтеграції є затвердження П(С)БО 29 «Звітність за
сегментами», що є аналогом МСФЗ 14, який носить аналогічну назву.
Використовуючи досвід зарубіжних країн вітчизняне законодавство
починає рух щодо створення ієрархії звітності: управлінська звітність –
фінансова звітність. Саме такий висновок можна зробити на основі
положень цього стандарту, згідно яких повинно відбуватись накопичення
інформації про результати роботи окремих підрозділів підприємства в
спеціальних формах звітності і подання їх зовнішнім користувачам. Тобто,
звітність про результати роботи окремих ланок перестає бути тільки
внутрішньої.
Висновки. Враховуючи вище зазначене можна зробити висновок,
що в сучасних умовах досить складно провести чітку межу між різними
видами звітів, оскільки вся звітність має однакову інформаційну базу,
форми одного виду звітності можуть складатись на основі іншої,
відбувається законодавча зміна меж різних видів звітності тощо. Тому,
необхідне чітке нормативне врегулювання даного питання задля
формування необхідної інформаційної бази як для внутрішніх, так і для
зовнішніх користувачів.
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ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
Найважливішим у фінансовій політиці України на сьогодні є проблема наповнення
як державного, так і місцевих бюджетів. Невиконання органами влади планів відрахувань
до державного бюджету створює загрозу як фінансовій стабілізації, так і проведенню
структурних реформ. Нестабільність доходної бази бюджетів всіх рівнів, відсутність
ефективного механізму міжрегіонального перерозподілу державних доходів, значні
відмінності в рівні економічного розвитку регіонів і умовах життя в них ведуть до
соціальних конфліктів і політичної нестабільності.
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FISCAL TAX ROLE IN UKRAINE
Today a problem of filling both state and local budgets is a cute one in the financial policy
of Ukraine. Authorities failing to fulfill the planned assignments to budget causes a threat as for the
financial stabilizing so for carrying out the reforms. Instability of profitable budgets base of all
levels, absence of effective mechanism of interregional redistribution of state income, considerable
differences in the level of regions economic development and conditions of life in them lead to the
social conflicts and political instability.
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ФИСКАЛЬНАЯ РОЛЬ НАЛОГОВ В УКРАИНЕ
Важнейшим в финансовой политике Украины на сегодня является проблема
наполнения как государственного, так и местных бюджетов. Невыполнение органами
власти планов отчислений в государственный бюджет создает угрозу как финансовой
стабилизации, так и проведению структурных реформ. Нестабильность доходной базы
бюджетов всех уровней, отсутствие эффективного механизма межрегионального
перераспределения государственных доходов, значительные различия в уровне
экономического развития регионов и условиях жизни в них ведут к социальным
конфликтам и нестабильности.
Ключевые слова: налоговые отношения, взимания налогов, поступления в бюджет,
наполнение, налоговая политика.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Світовий досвід
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визначення ролі держави та її територіальних утворень у розподільчих
процесах переконує, що державний і місцеві бюджети є одним із
найдосконаліших інструментів регулювання соціально-економічних
процесів. На сьогодні у більшості розвинутих країн світу через бюджет
перерозподіляється до 50% ВВП. Проблемою лишається визначення
оптимальних форм і методів такого перерозподілу, збалансування
державних і територіальних інтересів у бюджетному процесі, їхнє
фінансове забезпечення. На сучасному етапі для України – це одне з
найважливіших завдань. Адже, максимально наповнений бюджет держави
є запорукою виконання покладених на неї функцій.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблема наповнення бюджету цікавила багатьох вчених. Їй
присвячені наукові праці українських учених В.Андрущенка, О.Василика,
І.Луніної, В.Опаріна, В.Федосова та інших, а також зарубіжних авторів,
серед яких найбільш відомі Дж.М.Кейнса, А.В.Паретто, В.Танзі і інші.
Так, Тропіна В.Б. зазначає, що на сучасному етапі розвитку
українського суспільства пріоритетною складовою соціальної політики є
забезпечення соціальної безпеки людини і суспільства. У системі
державного регулювання стану соціальної захищеності соціальних
суб’єктів визначальна роль належить державним фінансам і, передусім,
державному бюджету, що обумовлено як соціальною природою держави,
так і обсягами фінансових ресурсів, які акумулюються в її скарбниці [1, c.
67].
На початку ХХ ст. світовою наукою було визнано, що
оподаткуванню притаманні дві основні, але протидіючі функції: фіскальна
та регулююча. Протидія цих функцій пояснюється залежністю
оподаткування від якісних і кількісних параметрів реальної економіки та
від загальнодержавних потреб. Тобто за допомогою регулюючої функції
створюються
механізми,
що
забезпечують
збалансованість
корпоративних, особистих та загальнодержавних економічних інтересів, а
завдяки фіскальній функції оподаткування задовольняються загальнонаціональні потреби. Виходячи з вищезазначеного, можна констатувати,
що фіскальна функція податків полягає у стягненні коштів у
розпорядження держави та формуванні центральних фінансових ресурсів
для забезпечення виконання функцій держави. За своєю сутністю
фіскальна функція є основною в оподаткуванні. Саме через «фіскальні
доходи та збори по обкладанню внутрішнього виробництва» податки
виконують своє призначення щодо формування державного бюджету та
державних цільових фондів.
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Фіскальна функція податків забезпечує перерозподіл частини
фінансових ресурсів суспільства на користь держави, проявляючись через
формування доходів шляхом акумулювання коштів у бюджети усіх рівнів.
Бюджетні кошти витрачаються на фінансування соціальних послуг і
господарських потреб, на підтримку зовнішньої політики і безпеки
держави, на фінансування адміністративно-управлінських витрат та
платежів по державному боргу [2, c. 34].
Каленський М.М. зауважив, що ефективність фіскальної функції
податкової системи на сьогодні залишається низькою. Негативно впливає
на збільшення доходів бюджету відсутність однакових підходів і наявність
неефективних пільгових режимів у системі оподаткування. Чинна
практика надання й функціонування пільг є застарілою, непрогресивною і
малоефективною [3, c. 16].
Цілі статті. Болючі проблеми у формуванні дохідної частини
бюджету залишаються непоміченими, вони живлять тіньову економіку з її
негативними наслідками, створюють підґрунтя для корупції. Метою статті
є висвітлення практичних підходів до наповнення бюджету України.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Податкова політика
держави є складовою частиною економічної політики, яка базується на
сукупності юридичних актів, що встановлюють види податків, зборів та
обов’язкових платежів, а також порядок їх стягнення та регулювання.
Історія розвитку системи оподаткування свідчить про те, що
податки можуть бути не лише інструментом регулювання тих чи інших
соціально-економічних процесів – перерозподілу доходів між членами
суспільства, стимулювання окремих видів господарської діяльності та
обмеження розвитку інших, а і джерелом наповнення бюджетів різних
рівнів. Свідоме використання державою податків для досягнення певної
мети проходить у рамках її податкової політики.
Суть, структура та роль системи оподаткування визначаються
податковою політикою, яка є виключним правом держави, яка самостійно
проводить цю політику в країні, виходячи із завдань соціальноекономічного розвитку. Через податки, пільги та фінансові санкції, а
також обов’язки по сплаті податків і відповідальність за порушення норм
податкового законодавства, які виступають невід’ємною частиною
системи оподаткування, держава висуває єдині вимоги до ефективного
ведення господарства в країні.
Вихідні принципи побудови податкової системи передбачають
встановлення рівноцінних прав і обов’язків перед бюджетом для
платників усіх форм власності. Тобто оподаткування юридичних і
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фізичних осіб має ставити всіх в однакове початкове становище, але далі
доходи, отримані від подальшої господарської діяльності, що веде до їх
диференціації, не повинні вирівнюватись податками, бо це може знизити
всі стимули до зростання доходів, і, як наслідок, – до подальшого
розвитку.
Доходи бюджетів створюються за рахунок податків від фізичних і
юридичних осіб, зборів та інших обов’язкових платежів, надходжень з
інших джерел, що встановлені законодавством України.
Згідно зі ст. 11 Закону України «Про бюджетну систему України»
доходи Державного бюджету України формуються за рахунок:
- частини податку на добавлену вартість, яка визначається Законом
про Державний бюджет України на наступний рік;
- частини акцизного збору, яка визначається Законом про
Державний бюджет України на наступний рік;
- податку на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності
(крім комунальної) і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30% від
ставки, передбаченої законодавством для відповідної категорії платників;
- податку на майно підприємств і організацій усіх форм власності і
підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30% від ставки, передбаченої
законодавством України;
- плати за землю, що дорівнює 30% від ставки, передбаченої
законодавством України;
- надходжень від зовнішньоекономічної діяльності;
- частини доходів від приватизації державного майна, що перебуває
в загальнодержавній власності, яка визначається Законом про Державний
бюджет України на наступний рік; та інші.
Державний бюджет України з точки зору його ідеології виражається
насамперед в такому перерозподілі доходів, який забезпечує баланс
політичних, економічних, соціальних та міжбюджетних відносин.
Характерними ознаками Державного бюджету України є:
- бездефіцитність, що дозволяє використовувати ресурси держави не
на фінансування дефіциту, а на здійснення загальнодержавних програм;
- зменшення частини фінансових ресурсів, які перерозподіляються
через державний бюджет, що забезпечує подальший рух у досягненні
компромісу між фіскальними інтересами держави та її стимулюючою
функцією.
Виконання бюджету у 2011 р. відбувалось в умовах продовження
політики реформ. Так, у 2011 р. було введено у дію Податковий кодекс та
новий Бюджетний кодекс, проводилась пов’язана з цим робота над
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удосконаленням
нормативно-правової
бази,
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адміністративна реформа.
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1).
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Рис. 1. Надходження до загального фонду державного бюджету
України за адміністраторами у 2008–2011 рр.
Державною митною службою України протягом 2011 р. було
зібрано 103242,8 млн грн, що відповідає 38,8% загальних надходжень до
загального фонду державного бюджету. Порівняно із 2010 р. надходження
зросли на 21593,1 млн грн, або на 26,4%. На надходження від Державної
митної служби України вплинуло збільшення обсягів імпорту товарів
(згідно з попередніми даними Національного банку України за 2011 р.
імпорт товарів збільшився на 37,5% порівняно з 2010 р.), а також
запровадження тимчасових ставок вивізного (експортного) мита на
пшеницю, ячмінь та кукурудзу.
Проаналізуємо надходження до бюджету в розрізі окремих
поступлень (рис. 2).
Рівень виконання річного показника, затвердженого Верховною
Радою України зі змінами, становив 103,5%, проти 100,8% у 2010 р. та
85,5% у 2009 р. У 2011 р. частка податкових надходжень склала 63,2%
проти 52,5% у 2010 р.
Серед податкових, отримано надходження з таких джерел: податку
на прибуток підприємств – 7175,8 млн грн (15,1%); податку на додану
вартість (збір) – 5008,3 млн грн (3,0%); акцизного податку з ввезених на
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митну територію Надходження
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грн (31,5%); ввізного мита – 219,8 млн грн (2,1%).
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Рис. 2. Надходження до державного бюджету України за 2008–
2011рр.
Можна стверджувати, що податкові надходження – це основне
джерело доходів бюджету не тільки в Україні. І це не дивно. Так, якщо
розглянути, наприклад, структуру доходів Федерального бюджету США
на 2008 рік, то побачимо, що загальний дохід дорівнював 1743 млрд дол
США з них за рахунок податків одержано 1146 млрд дол США. Тобто, в
структурі доходів Федерального бюджету США на 2008 р. податкові
надходження складали 65,7% від загальної суми доходів.
Висновки: Діюча система доходів Державного бюджету України
потребує покращення. Оскільки в структурі доходів Державного бюджету
України основну частку складають податкові надходження, то
вдосконалення діючої системи оподаткування буде мати найвагоміший
вплив на подальше поліпшення системи доходів державного бюджету.
Необхідність удосконалення податкової системи України очевидна. На
даний час ця система потребує перенесення центру ваги з фіскальної
функції до функції регулюючої.
1. Тропіна В. Б. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави в Україні / В.Тропіна //
Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 15–31.
2. Соколовська А. М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток
економіки / А.Соколовська // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 65–81.

281

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

3. Каленський М. М. Доходи державного бюджету як дзеркало економіки держави /
М.Каленський // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 10–17.
4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/file/ link/328305/
file/DBU_ZBU.pdf

УДК 631.11:338.43:330.341.1(477.73)
Сирцева С.В.
Миколаївський державний аграрний університет
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ
РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА
В статье рассмотрены вопросы методологии оценки ресурсообеспечения
инновационного развития сельскохозяйственных предприятий.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Основним
методологічним принципом оцінки ресурсного забезпечення є
Сирцева С.В.
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збалансованість його елементів. Оцінка ресурсного потенціалу дає
можливість встановити причини розбіжностей потенційних і фактичних
можливостей використання ресурсів підприємств, а відповідно і його
діяльності в цілому [1].
Тому в сучасних умовах необхідна визначена класифікація
принципів, методологічних підходів і методів до оцінки ресурсного
забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств, а особливо
інноваційного його типу.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідження питання розвитку аграрного сектора економіки та
ресурсозабезпечення розглянуто у великій кількості праць вітчизняних
науковців, а саме: О.В.Вишневської, І.І.Лукінова, Н.М.Сіренко,
О.М.Ульяненка та інших.
Проте методологія оцінки ресурсозабезпечення саме інноваційного
типу розвитку сільськогосподарських підприємств потребує доповнення
та виділення основних його етапів проведення.
Цілі статті. Розглянути питання методології оцінки ресурсного
забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств
та запропонувати основні етапи її проведення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У сучасній
агроекономічній науці сформувалися три методологічних напрямки щодо
оцінки ресурсного потенціалу підприємств:
1) статистичні – відображають зв’язок між виробничими ресурсами
і результатами виробництва;
2) стандартизовані значення – визначаються шляхом віднесення
величини наявних ресурсів у кожному підприємстві до їх середньогрупової чи до базисної (за визначений рік) величини;
3) економічна оцінка ресурсів (земельних, матеріальних і
трудових), сума яких є показником ресурсозабезпечення господарств.
І.І.Лукінов виділяє такі методологічні підходи щодо оцінки
ресурсного забезпечення підприємств [2]:
- на базі грошової оцінки окремих ресурсів з подальшим їх
підсумовуванням в єдиний інтегральний показник;
- шляхом стандартизації факторів – ресурсів за допомогою
математичних характеристик кореляційних моделей (коефіцієнта
еластичності, бета-коефіцієнтів) і подальшим підсумовуванням цих
факторів;
- визначенням зваженого зведеного індексу забезпеченості
ресурсами за допомогою середньої геометричної;
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- розрахунком приватних індексів забезпеченості кожним ресурсом
з наступним їх підсумовуванням і діленням на кількість ресурсів;
- за допомогою оптимізаційних моделей.
Такі вчені-економісти, як Є.Попов, В.Ханжина, пропонують
проводити аналіз ресурсного потенціалу підприємства за такою схемою:
оцінка забезпеченості ресурсів та ефективності підприємства; фінансовий
аналіз діяльності підприємства; порівняльний аналіз; організація
процедури оцінки ресурсного потенціалу підприємства [3].
Однак подібним чином визначається тільки статичний стан
ресурсного забезпечення, тоді як розвиток потребує розглядати їх у
динаміці, тобто у процесах, які супроводжуються зміною цих економічних
елементів та їхнього взаємозв’язку.
В більшості випадків підприємств йдуть традиційними шляхами
розвитку: інтенсивним та екстенсивним, за рахунок, у першому випадку,
покращення використання вже функціонуючих елементів ресурсного
потенціалу та підвищення їхньої продуктивності завдяки модернізації, у
другому випадку, за рахунок підвищення інвестиційної активності
підприємства [4].
В сучасних умовах діяльності підприємство може досягти високих
результатів лише у випадку цілеспрямованості на пошук нових форм
організації виробництва, виготовлення і впровадження нових видів
продукції, освоєння нових ринків збуту товарів та послуг, тобто обравши
інноваційний тип розвитку.
Основною метою активізації інноваційної діяльності будь-якого
підприємства є забезпечення його сталого розвитку за певних умов [5]:
- розподілу ресурсного потенціалу;
- отримання синергетичного результату від оптимального
ресурсного потенціалу в інновації та використання інновацій для розвитку
самого ресурсного потенціалу або окремих його елементів;
- отримання ефекту якості прибутку, отриманого від нарощування
виробничих потужностей підприємства і приросту валової продукції.
Так, В.І. Кашніков зазначає, що ресурсний потенціал розвитку
підприємства за рахунок розвитку підприємства на основі активізації
інноваційно-інвестиційної діяльності [6]
Якщо ж говорити про сільськогосподарські підприємства, то
основним ресурсом, за допомогою якого оцінюють ресурсний потенціал, є
земля, але з метою здійснення виробничого процесу та можливості
обробки земельного ресурсу, оптимізація повинна бути зорієнтована на
трудові ресурси та на матеріально-технічне забезпечення.
Дослідження ресурсного забезпечення інноваційного розвитку
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підприємства необхідно проводити у сукупності всіх елементів з
урахуванням особливості землі та сільськогосподарських тварин [4].
Для оцінки ефективності використання ресурсів при реалізації
обраної стратегії інноваційного розвитку ряд економістів пропонують
оцінку забезпеченості ресурсів здійснювати за допомогою відповідних
показників, коефіцієнтів. На основі цих показників, що характеризують
наявність джерел, які формують запаси і витрати для виробничогосподарської діяльності, розраховуються величини, які дають оцінку
розміру (достатності) джерел для покриття запасів і витрат. Дані
показники є базою для класифікації фінансово-економічного стану
підприємства за ступенем його фінансової стійкості.
Р.К.Горшков вважає, що для оцінки ресурсів інноваційноекономічного потенціалу повинна застосовуватися система приватних
показників, кожен з яких виконує одну з трьох функцій: характеризує
рівень забезпеченості підприємства тим чи іншим видом ресурсів по
відношенню до загальної суми його активів (показники достатності та
забезпеченості); здійснює специфічну функцію за описом поведінки
даного виду ресурсу в мінливих умовах функціонування (показники
ліквідності запасів товарно-матеріальних цінностей, продуктивності праці,
матеріаломісткості, маневреності функціонуючого капіталу); визначає
ступінь ефективності (показники прибутковості і рентабельності) [7].
При визначенні показників ресурсного забезпечення інноваційного
розвитку сільськогосподарських підприємств потрібно застосувати також
метод експертних опитувань, оскільки він є ефективним інструментом при
обмежених ресурсах і обмеженій інформації особливо що стосується
агарних підприємств. Проте, застосовуючи даний метод, необхідно
звернути увагу на пошук компетентних експертів, які зможуть оцінити
вагомість показників із різних сфер діяльності підприємства та
правильність складеної анкети опитування.
Врахувавши особливості агарних підприємств, нами взято за
основу, під час визначення оцінки ресурсного забезпечення інноваційного
розвитку сільськогосподарських підприємств, методику оцінки
інноваційної сприйнятливості аграрного сектора економіки, яка була
розроблена Н.М.Сіренко [8], що базується на розрахункових показниках
та експертній оцінці, включає групи показників та коефіцієнтів, які
дозволяють провести аналіз забезпеченості агарних підприємств
необхідними ресурсами для здійснення інноваційної діяльності (табл. 1).
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Таблиця 1
Система показників щодо оцінки
ресурсного забезпечення інноваційного розвитку агарних підприємств

Розвиток творчого
потенціалу
(інноваційна
спроможність)

Технікотехнологічна
сприйнятливість

діяльності (

)

Достатність фінансового
забезпечення інноваційної

Групи
показників
1

Назва та коефіцієнт значимості показника
2
Рівень забезпеченості інноваційного розвитку підприємства фінансовими
ресурсами (
) 0,13
Питома вага залучених ресурсів у загальних фінансових ресурсах,
направлених на інноваційну діяльність підприємства (
)0,11
Рівень використання залучених і власних фінансових ресурсів для
здійснення інноваційної діяльності

) 0,11

Частина інноваційних витрат у загальному обсязі витрат підприємства
) 0,13
Питома вага бюджету витрат на нові розробки у операційному бюджеті
підприємства (
)0,12
Коефіцієнт оновлення щорічного оновлення основних виробничих
засобів підприємства

) 0,25

Середній час, що проходить з моменту генерації ідеї до запуску
інноваційного проекту на підприємстві
0,15
Кількість зареєстрованих підприємством об’єктів інтелектуальної
власності
0,15
Кількість раціональних пропозицій (інноваційних ідей), що надійшли від
працівників підприємства
0,2
Питома вага впроваджених інноваційних ідей
0,25
Рівень кваліфікації і досвід працівників, залучених до інноваційного
процесу
0,25

Продовж. табл. 1

Сприйнятливість
природних ресурсів

1

2
Частина переданих іншим підприємствам прав на об’єкти
інтелектуальної власності
0,15
Кількість зареєстрованих підприємством об’єктів інтелектуальної
власності
0,15
Питома вага земельних угідь, що знаходяться в довгостроковому
користуванні підприємства
0,2
Природний потенціал ґрунтів
0,3
Наявність системи підвищення рівня природного потенціалу
ґрунтів

0,25

Дотримання науково обґрунтованих сівозмін
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Виходячи з цього, пропонуємо виділити наступні етапи діагностики
стану рівня формування і використання ресурсного забезпечення
інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств:
І етап – ревізія ресурсів підприємства – проводиться перевірка усіх
наявних видів ресурсів підприємства, визначається їх структура та обсяг
необхідний для забезпечення інноваційного розвитку.
ІІ етап – оцінка індивідуальної сприятливості до інноваційного
розвитку аграрних підприємств – за допомогою системи показників,
наведених, визначають достатність фінансового, техніко-технологічного
забезпечення, забезпечення трудовими, інтелектуальними, природними,
інформаційними ресурсами для здійснення інноваційної діяльності.
ІІІ етап – оцінка ефективності використання ресурсів підприємства,
необхідних для інноваційної діяльності підприємства – за допомогою
групи узагальнюючих та окремих показників, таких як фондовіддача,
фондоємність, фондоозброєність, рентабельність оцінюють ефективність
використання ресурсів.
Висновки. Отже, при оцінці ресурсного забезпечення
інноваційного розвитку аграрного підприємства регіону треба
враховувати величину ресурсів підприємства, ступінь їхнього
використання, як фактичного, так і потенційного, а також обсяг
створеного ресурсами валового продукту.
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Сисак Е.О.
Подільський державний аграрно-технічний університет
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ЯК ЕЛЕМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
Досліджено особливості відображення в обліку земельних ресурсів та використання
бухгалтерської інформації про них в управлінських цілях. Зроблено спробу науково
обґрунтувати класифікацію земель для потреб інформаційного забезпечення управління
земельними ресурсами.
Ключові слова: бухгалтерський облік, інформаційне забезпечення, земельні ресурси.

Sisak E.
CONCEPTUAL BASIS OF ACCOUNTING INFORMATION
IN SUPPORT ELEMENT LAND MANAGEMENT
The features of reflection are investigational at the account of the landed resources and use
of book-keeping information about them in administrative aims. An attempt scientifically to ground
classification of earths for the necessities of the informative providing of management the landed
resources is done.
Key words: record-keeping, informative providing, landed resources.

Сисак Э.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
КАК ЭЛЕМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Исследованы особенности отображения в учете земельных ресурсов и
использования бухгалтерской информации о них в управленческих целях. Сделана попытка
научно обосновать классификацию земель для потребностей информационного
обеспечения управления земельными ресурсами.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, информационное обеспечение, земельные
ресурсы.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Бухгалтерський
облік як елемент інформаційної система здатен посилити ефективність
управління земельними ресурсами як на рівні держави, так і на рівні
окремого суб’єкта господарювання.
Сисак Е.О.
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Рівень управління земельними ресурсами в державі залежить від
економічного розвитку держави та механізмів регулювання ринкових
процесів у сфері земельних відносин. Реформи, в першу чергу, повинні
бути направлені на створення обліково-інформаційного забезпечення
земельних відносин, покращення ефективного землекористування в
ринкових умовах, поглиблення знань та удосконалення методики в
системі управління земельними ресурсами.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Економічну природу теоретичних, методичних і прикладних
аспектів ефективного управління земельними ресурсами досліджувалась
багатьма вітчизняними вченими: М.Я.Дем’яненко, В.М.Другак, В.М.Жук,
Г.Г.Кірейцев, В.Г.Лінник, Ю.Я.Лузан, Б.В.Мельничук, В.Я.МесельВеселяк, В.Б.Моссаковський, Ю.М.Осадча, О.Д.Радченко, П.Т.Саблук,
В.Я.Соколов, І.Б.Садовська, Л.К.Сук, В.М.Трегобчук, А.М.Третяк,
М.М. Федоров, В.П.Ярмоленко та інші вчені. Однак у наукових розвідках
мало уваги приділено організації та методиці відображення в
бухгалтерському обліку земель сільськогосподарського призначення,
узагальнення управлінської інформації, тому в умовах реформаційних
змін ці питання вимагають свого продовження.
Цілі статті. Основною метою і важливим науковим завданням
дослідження є вивчення порядку організації бухгалтерського обліку
земельних ділянок та обґрунтування шляхів та методичних підходів
удосконалення такого обліку, як елементу інформаційного забезпечення
управління земельними ресурсами для прийняття раціональних
управлінських рішень в сільськогосподарських підприємствах.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Власність на землю
давно стала для нас звичним явищем. Трансформація земельних відносин
пройшла довгий шлях приватизації землі, розвитку багатоукладної
економіки на основі поєднання переваг колективної форми організації
праці і приватної власності, особистого інтересу в підвищенні
продуктивності праці на землі. Земельні відносини регулюються
спеціально
нормативно-правовими
документами
земельного
законодавства, якими визначаються правовідносини щодо землі як об’єкта
земельних відносин, що виникають у процесі сільськогосподарського
виробництва між суб’єктами земельних відносин.
Об’єктами земельних відносин у сфері сільськогосподарського
виробництва є землі сільськогосподарського призначення всіх форм
власності і господарювання. Суб’єктами земельних відносин є окремі
громадяни (фізичні особи) та юридичні особи, держава в особі
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відповідних органів державної влади та територіальні громади сіл, селищ і
міст в особі відповідних рад. Суб’єкти правовідносин щодо землі діють у
межах чинного законодавства.
Земельна реформа в Україні знаходиться на завершальному етапі –
це купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і
зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які
перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок,
виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для
ведення особистого селянського господарства. На сьогоднішній день на
таку купівлю-продаж земель сільгосппризначення діє заборона, так званий
«мораторій». Причина очевидна – земля є цікавим об’єктом інвестування,
що призведе до масового скуповування землі за безцінь. Хоча на практиці
є багато способів обходу мораторію: обмін ділянок, погашення боргу
через звернення стягнення на землю, зміна цільового призначення,
вилучення для суспільних потреб, емфітевзис, купівля цінних паперів та
корпоративних прав, спадковий договір. Зупинимось на деяких з цих
операцій детальніше, щоб підприємства могли оцінити всі ризики від
таких схем.
У п.15 Перехідних положень Земельного кодексу України ( далі –
ЗКУ) встановлено, що угоди укладені під час дії мораторію в частині
їхньої купівлі – продажу та іншим способом відчуження, а також у частині
передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток
(паїв) на майбутнє, – недійсні з моменту їхнього укладення. Найкращий
спосіб стати власником земельної ділянки – є обмін ділянками. Згідно ЗКУ
обмінювати можна лише ділянку на ділянку. Хоча ЗКУ не обмежує площ
обмінюваних ділянок та місце їхнього знаходження. Ділянки можуть мати
різне цільове призначення, немає обмежень про співмірність вартостей
обмінюваних земельних ділянок. Однак не потрібно обмінювати одну
ділянку на дві і більше, принаймі щодо підмораторних сільськогосподарських земель. Таку угоду можуть оскаржувати органи
прокуратури.
Надання землі під заставу може стати причиною погашеня боргу
через звернення стягнення на землю. Кредитор через суд стягує
заборгованість з боржника за рахунок земельної ділянки. В цій ситуації
може відбутися хоч і примусове, але відчуження землі, що суперечить
перехідним положенням ЗКУ. На практиці, суди відмовляються приймати
рішення, за якими борг погашають через звернення стягнення на земельну
ділянку. Навіть, якщо така земділянка знаходиться в іпотеці. В листі ВСУ
від 29.10. 2008 р. № 19–3767/0/8–08, де чітко вказано, що за рішенням суду
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не може здійснюватися перехід права власності на земельні ділянки та
земельні частки (паї), стосовно яких існує заборона на їхнє відчуження. Не
допускає суд і зміни їхнього цільового призначення.
Хоча існує думка, що при виділенні однієї земельної ділянки з іншої
можна здійснити зміну цільового призначення новоствореної земельної
ділянки. На бланку акта можна прописати будь-яке цільове призначення,
але
земельні
ділянки
сільськогосподарського
призначення
використовуються виключно в межах вимог щодо використання
установлених в ст. 31, 33–37 ЗКУ. Також зміна цільового призначення
повинна пройти всю процедуру, яка прописана в Порядку зміни цільового
призначення. До заяви з клопотанням про зміну цільового призначення
додали обґрунтування необхідності зміни цільового призначення
земельної ділянки із зазначення її розміру. При цьому, згідно з п. 15
Перехідних положень ЗКУ забороняється міняти цільове призначення
сільськогосподарських земель товарного виробництва і земель особистого
селянського господарства.
Досить часто укладають попередні договори купівлі-продажу
земельної ділянки, де конкретно прописують момент, коли сторонами
буде укладено основний договір. Зазвичай цю подію пов’язують із датою
відміни мораторію. Прихильники подібної схеми розраховують на те, що
мораторій не поширюється на попередні договори. Слід звичайно
пам’ятати, що даний договір не призводить до безпосереднього переходу
права власності на сільськогосподарську землю, що створює додаткові
ризики.
Купівля цінних паперів та корпоративних прав досить хороший
спосіб вирішення проблем із мораторієм. Якщо юридична особа має право
власності на землі, які потрапили у сферу мораторію, викуп
корпоративних прав такої особи дозволяє поміняти реального власника. В
разі, наприклад, реорганізації підприємства створеній юридичній особі
виділяють потрібні землі, а потім продають корпоративні права на таку
особу.
Найпростіший спосіб передачі права власності на земельну ділянку
– це спадковий договір. Набувачем згідно спадкового договору може бути
як фізична так і юридична особа.
Кількість нормативних документів у сфері земельного
законодавства зростає, а проблеми не зникають. Все більше завдань постає
перед бухгалтерським обліком, який є основою для аналізу земельних
відносин на підприємстві та прийняття правильних правових та облікових
рішень.
Відомі різні точки зору щодо визначення терміна «управління
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земельними ресурсами». Так, деякі економісти під управлінням
земельними ресурсів розуміють процеси реєстрації і розповсюдження
інформації про власність на землю, вартість і використання землі та
пов’язаних з нею ресурсів [6, с. 27], інші розглядають управління
земельними ресурсами як систематичну, цілеспрямовану дію держави та
суспільства на земельні відносини і землекористування, що базується на
пізнанні об’єктивних закономірностей та інформації з метою забезпечення
ефективного функціонування земельних ресурсів країни в цілому, регіонів
та конкретних територій [8, с. 22].
Управління земельними ресурсами є багатофункціональним та
різнобічним процесом, а тому в його здійсненні беруть участь різні органи
управління. Загальне управління та контроль за земельними ресурсами
здійснюють вищі органи державної влади і державного управління –
Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів України, Рада національної
безпеки та охорони .
Спеціалізоване управління здійснюють окремі державні органи
влади, такі як, міністерства, державні комітети, спеціальні комісії,
агентства, які мають повноваження щодо використання та охорони
земельних ресурсів або на здійснення окремих видів діяльності.
Державний комітет України із земельних ресурсів є основним органом в
структурі управління земельними ресурсами, який здійснює державне
управління земельними ресурсами, реалізує державну політику в сфері
земельних відносин та проводить реформування в сфері земельних
відносин.
Облік земельних ресурсів починається з їх класифікації. Так як
об’єктом в обліку сільськогосподарських підприємств є землі сільськогосподарського призначення розглянемо детальніше їх класифікацію.
Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані
для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення
відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей. До
земель сільськогосподарського призначення належать: сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та
перелоги); несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони,
полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що
віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі тимчасової
консервації тощо).
Процес управління земельними ресурсами являє собою цілісну
систему функціонування відповідних державних органів влади та
внутрішньогосподарських одиниць управління, діяльність яких
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спрямована на забезпечення ефективного використання земельних
ресурсів шляхом реалізації управлінських рішень. Однак первинною
ланкою у створенні єдиного інформаційного середовища про земельні
ресурси повинні бути власники землі та землекористувачі –
сільськогосподарські підприємства, які фіксують, систематизують,
обробляють та здійснюють передачу інформації про правовий статус,
якісно-кількісний стан та природну родючість земельних ресурсів на інші
рівні управління через встановлену систему бухгалтерського обліку та
звітності.
Створення
належного
обліково-аналітичного
забезпечення
використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення за
правами власності, розпорядження та користування, кількістю та якістю
земельних ресурсів дозволить виявити недоліки в розподілі земельного
фонду окремого підприємства або окремого регіону та створити
передумови для більш ефективного використання земельних угідь [9, с.
1024].
Переважна більшість землі у сільськогосподарських підприємствах
використовуються на правах оренди, облік орендованих земель повинен
вестись на позабалансовому рахунку. На практиці такий облік в деяких
підприємствах відсутній, що створює труднощі для ведення обліку
земельних ділянок. Так, наприклад, цього року для подання сільськогосподарськими підприємствами податкової декларації з фіксованого
сільськогосподарського податку обов’язковою умовою було надання у
органи ДПІ додатка до декларації «Відомості про наявність земельних
ділянок» із зазначенням: документів, що посвідчують право власності або
право користування земельними ділянками, кадастровий номер земельної
ділянки, серія та номер державного акта, дата його реєстрації,
найменування орендодавця, місце розташування та нормативна грошова
оцінка земельної ділянки, категорія земель, площа земельної ділянки.
Вимоги від ДПА про надання саме такої детальної інформації про
земельні ділянки для отримання свідоцтва платника фіксованого
сільського податку з’явились в січні 2012 р., а кінцевий термін подання
декларації з ФСП становив 20 лютого 2012 р. Тим підприємствам в яких
був відсутній облік земельних ділянок було дуже складно правильно
скласти такі відомості і вчасно подати їх до відповідних органів ДПІ.
Основними документами для облікової інформації по земельним
ресурсам є договір купівлі-продажу, договір оренди землі, сертифікат на
право на земельну частку (пай), державний акт на право колективної
власності на землю, державний акт на право приватної власності на
землю, державний акт на право постійного користування землею.
293

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

Право постійного користування землею посвідчується державним
актом на право постійного користування землею, який видається і
реєструється сільською, селищною, міською, районною радами.
Землекористування без заздалегідь установленого строку визнається
постійним. У постійне користування земля надається відповідними
радами із земель, що перебувають у державній власності.
Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець
зобов’язаний за плату передавати орендареві земельну ділянку у
володіння і користування на певний, а орендар зобов’язаний
використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог
земельного законодавства. Альтернативним варіантом договору оренди
землі є договора на право користування земельною ділянкою: сервітут,
емфітевзис, суперфіцій.
У 2002 р., з набранням чинності новим ЗКУ, в Україні було
запроваджено державний земельний кадастр. Він являє собою єдину
державну систему земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру
визнання факту виникнення або припинення права власності й права
користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і
документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх
оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристики, а також
розподіл власників землі та землекористувачів. Кадастровий номер
земельної ділянки – це її індивідуальний цифровий код (номер), що не
повторюється на всій території України, присвоюється земділянці під час
проведення її держреєстрації і зберігається за нею протягом усього часу
існування такої ділянки. Знаючи кадастровий номер земельної ділянки,
можна отримати інформацію про її місцезнаходження, площу, цільове
призначення та інші характеристики. Також кадастровий номер
необхідний у разі відчуження земельної ділянки або розташованого на ній
нерухомого майна, наявність кадастрового номера однозначно свідчить
про те, що дані про ділянку внесені до земельного кадастру. Присвоєння
кадастрових номерів урегульовано Порядком присвоєння кадастрового
номера.
Висновки. Основною проблемою розвитку бухгалтерського обліку
для цілей управління земельними ресурсами є неврегульованість різних
питань в нормативно-правових актах земельного законодавства, а також
відсутності в деяких підприємствах взагалі такого поняття як аналітичний
облік земельних ділянок. Правильне відображення в податковому та
бухгалтерському обліку земельних ділянок є запорукою уникнення
порушень у сфері земельного законодавства, достовірне нарахування та
сплату земельних податків.
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Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку досконалої
системи обліку земельних ресурсів, яка стане основою ефективного
інформаційного забезпечення системи управління земельними ресурсами
та прийняття управлінських рішень щодо раціонального використання
земельних ресурсів.
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ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
У статті досліджено проблеми формування організаційно-економічного механізму
управління економічною стійкістю промислових підприємств. Розроблено теоретичні
засади формування організаційно-економічного механізму управління економічною
стійкістю промислових підприємств.
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Sitak I.
MECHANISM OF ECONOMIC STABILITY OF COMPANIES
The problems of forming organizational and economic mechanism for managing economic
stability of the industrial enterprises have been examined in the thesis. Theoretical fundamentals of
forming the organizational and economic mechanism for managing economic stability of the
industrial enterprises have been developed.
Key words: economic stability, organizational and economic mechanism of economical
stability.

Ситак И.Л.
МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследованы проблемы формирования организационно-экономического
механизма управления экономической устойчивостью промышленных предприятий.
Разработаны теоретические основы формирования организационно-экономического
механизма управления экономической устойчивостью промышленных предприятий.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, организационно-экономический
механизм экономической устойчивости.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Функціонування
промислових підприємств різноманітних організаційних форм, які
являють собою складні соціально-економічні системи, за умов побудови
ринкових відносин і наявності різних способів конкурентної боротьби
характеризується появою нових відносин, завдань та форм роботи. На
сучасному етапі фінансове управління, як правило, має реактивну форму.
Внаслідок цього виникають протиріччя між елементами фінансової
рівноваги та рівнем економічного розвитку підприємства. Разом з тим
динамічність середовища функціонування підприємств обумовлює зміни
умов господарювання, які впливають на їх фінансово-економічну стійкість
і темпи економічного зростання. Тому вирішення питань обґрунтування
шляхів підвищення економічної стійкості суб’єктів господарювання у
довгостроковому періоді, пов’язаних із глибокою зміною організаційноекономічного механізму управління набувають особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Для формування організаційно-економічного механізму
забезпечення економічної стійкості підприємств вкрай важливими є
дослідження вчених з питань стійкості підприємств та її інформаційно296
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аналітичного забезпечення, серед яких: І.Ансоф, Ю.Брігхем, Р.Брейлі,
Дж.Ван Хорн, П.Друкер, К.Друрі, Б.Коласс, С.Майєрс, М.Міллєр, Д.Хан,
И.Шумпетер; вітчизняні і російські вчені: О.Амоша, І.Александров,
О.Барановський, І.Бланк, І.Богата, А.Воронкова, А.Грязнова, М.Кизим,
М.Єрмошенко, А.Козаченко, М.Крейніна, Я.Крупка, C.Науменкова,
В.Міщенко, К.Павлюк, А.Подцєрьогін, Г.Поляк, О.Пушкар, В.Стоянова,
В.Суторміна, В.Терьохін.
Проте роботи із зазначених проблем сьогодні ще не охоплюють
весь комплекс питань, які виникають у нових умовах трансформації форм
і методів господарювання. Зокрема, сучасна вітчизняна та російська
економічна думка з питань стратегічного фінансового управління в
основному розглядає організаційні питання формування окремих
стратегій розвитку та їх інформаційного забезпечення, в меншій мірі
торкаючись таких важливих питань, як процедури та організаційнометодичні аспекти розробки фінансової стратегії стратегічна діагностика
потенціалу фінансово-економічної стійкості; вибір альтернатив фінансової
стратегії та механізм контролінгу її реалізації; процедури прогнозування
сталого розвитку підприємства на основі його стратегічної вартості. Отже,
вирішення питань із формування організаційно-економічного механізму
забезпечення економічної стійкості підприємства потребує подальших
досліджень.
Цілі статті. Метою статі є наукове обґрунтування теоретичних
основ економічної стійкості промислових підприємств, розробка
організаційно-економічного
механізму
управління
економічною
стійкістю.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Економічна
стійкість є однією із найважливіших характеристик господарської
діяльності підприємств будь-якої галузі промисловості й визначається як
зовнішніми, так і внутрішніми факторами [1]. Серед внутрішніх факторів
найбільше впливають на рівень економічної стійкості: мотивація та
продуктивність праці, технологічні процеси, інноваційні процеси,
ритмічність виробництва, якість управління.
Аналіз теоретичного матеріалу у сфері управління економічною
стійкістю промислових підприємств показав, що існує два основних
підходи до визначення суті поняття «економічна стійкість»:
середовищний і фінансовий [2]. При цьому при середовищному підході не
враховуються внутрішні фактори економічної стійкості, а при
фінансовому підході економічна стійкість ототожнюється з економічною
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ефективністю. Таким чином, постає необхідність орієнтації на ресурснофункціональний підхід до визначення суті економічної стійкості.
На основі визначення суті економічної стійкості розроблено модель
процесу управління економічною стійкістю промислового підприємства
(рис. 1).
Це дає змогу поглибити дане поняття і запропонувати визначення
процесу управління економічною стійкістю підприємств як постійний
цілеспрямований вплив суб’єкта управління на об’єкт управління
(технічну, технологічну, економічну, організаційну і соціальну системи)
для використання потенціалу підприємств із метою забезпечення
оптимальних або заданих параметрів економічної стійкості протягом
життєвого циклу їх функціонування.
Аналіз роботи промислових підприємств показав, що управління
виробництвом в основному зводиться до реакції на негативні зміни у
внутрішньому і зовнішньому середовищі. У зв’язку із цим доцільно
впровадити у практику управління систему економічного прогнозування
діяльності підприємства. Для розв’язання задач і функцій економічного
прогнозування слід застосовувати комплекс економіко-математичних
моделей, що можуть слугувати складовою частиною системи методичного
забезпечення
прогнозування,
а
також
основою
системи
випереджувального контролю та моніторингу зовнішнього оточення. З
урахуванням теоретичних положень щодо забезпечення економічної
стійкості запропоновано організаційно-економічний механізм управління
економічною стійкістю промислових підприємств.
Цей механізм включає: стратегію та службу забезпечення (рис. 2),
функціональний механізм управління економічною стійкістю, тимчасові
організаційні структури, регламентні системи.
Формування механізму забезпечення економічної стійкості
підприємств припускає внесення суттєвих змін до цілей, функцій та
організаційної структури існуючої системи управління підприємствами
[3]. У зв’язку із цим пропонується паралельно з діючою організаційною
структурою підприємства створення тимчасових організаційних структур,
які підпорядковані власникам підприємства. Особливості та можливості
формування даного підрозділу визначаються масштабом, характером та
функціями механізму забезпечення довгострокової економічної стійкості
підприємств. Тимчасова організаційна структура складається із
координаційної та робочих груп, які здійснюють управління
продуктивністю, використанням календарного і робочого часу,
ритмічністю виробництва, інноваційним процесом.
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Діагностика підприємства
Визначення рівня економічної стійкості підприємства
Визначення рівня економічної стійкості підприємства
Визначення ресурсного, технологічного, інноваційного, кадрового
потенціалу підприємства
Визначення цілей та завдань управління економічною стійкістю
підприємства
Створення експертних груп з управління факторами стійкості
Створення експертних груп з управління факторами стійкості
Розробка методик діагностики факторів економічної стійкості
Визначення резервів підвищення економічної стійкості
Розробка програм реалізації резервів підвищення стійкості
Впровадження програм підвищення економічної стійкості
Оцінка результатів реалізації розроблених програм підвищення
економічної стійкості
Досягнення стратегічних цілей економічної стійкості
Так

Частково

Ні

Продовження програм реалізації
економічної стійкості підприємства

Рис. 1. Модель процесу управління економічною стійкістю
підприємства
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Моніторинг зовнішнього середовища

Економічна безпека підприємства

Економічна стійкість підприємства
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Соціальна
стратегія

Рис. 2.
підприємства
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Економічна
стратегія

Організаційна
стратегія

забезпечення

економічної

стійкості

Розроблений механізм забезпечення довгострокової економічної
стійкості має ієрархічну структуру. Послідовна схема дії дає змогу
забезпечити довгострокову економічну стійкість підприємства.
Висновки. Сучасна практика господарювання та управління
виробництвом в основному зводиться до реакції на негативні зміни в
ньому і зовнішньому середовищі. У зв’язку із цим, запропоновано
впровадити у практику управління систему економічного прогнозування
діяльності підприємств. Розроблено організаційно-економічний механізм
управління економічною стійкістю промислових підприємств. Цей
механізм включає: модель процесу управління, службу стратегічного
забезпечення, систему елементів механізму управління, функціональний
механізм управління, тимчасові організаційні структури, регламентні
системи
управління
продуктивністю,
інноваційним
процесом,
ритмічністю виробництва, економічною стійкістю. Подальший розвиток
промислових підприємств забезпечується передусім конкурентоспроможністю інноваційного потенціалу і здатністю трансформувати його
у позитивний комерційний результат. У зв’язку із цим проблематика
інноваційного забезпечення економічної стійкості промислових
підприємств потребує подальших наукових розробок та обґрунтування
методичних і прикладних рекомендацій щодо підвищення ефективності
інновацій.
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УДК 657.42
Сльозенок Н.М.
Київський національний торговельно-економічний університет
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПОЗИКОВИХ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
У статті досліджено та узагальнено особливості підходів до аналізу позикових
фінансових ресурсів підприємств торгівлі та вдосконалено класифікацію підходів до оцінки
кредитоспроможності з позиції підприємства-позичальника.
Ключові слова: кредитоспроможність, методи і моделі оцінки.
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THEORETICAL BASES OF ANALYSIS OF LOAN
FINANCIAL RESOURCES IN TRADE ENTERPRISES
In the article are studied and summarized features of the approach to analysis of loan
financial resources in trade enterprise, improved classification of the estimation’s approach of
solvency from position of enterprise-borrower.
Key words: solvency, methods and models of estimation.

Слѐзенок Н.Н.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ЗАЕМНЫХ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
В статье исследованы и обобщены особенности подходов к анализу заемных
финансовых ресурсов предприятий торговли, усовершенствована классификация подходов
к оценке кредитоспособности с позиции предприятия-заемщика.
Ключевые слова: кредитоспособность, методы и модели оценки.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В системі
обліково-аналітичного забезпечення управління позиковими фінансовими
ресурсами підприємств фінансовий аналіз займає одне з провідних місць.
Як відомо, здатність підприємств залучати й обслуговувати свої боргові
зобов’язання (позикові фінансові ресурси) оцінюється з боку кредиторів
завдяки всебічному аналізу кредитоспроможності підприємствапозичальника.
Проблему оцінки кредитоспроможності позичальника і сам термін
«кредитоспроможність» вивчали і розробляли вчені різних періодів[1; 6],
проте й досі серед них немає єдиної думки щодо формування сукупності
кількісно-якісних показників, які б найповніше відображали доцільність
позикового фінансування підприємств. Складність ситуації полягає у
тому, що критерії, які формують сутність кредитоспроможності тісно
переплітаються із показниками фінансово-господарського стану
підприємства та сукупністю характеристик, які розкривають його
забезпеченість
фінансовими
ресурсами:
платоспроможністю,
рентабельністю, фінансовою стабільністю та діловою активністю тощо.
Крім того, досі залишається відкритим питання розробки методики
аналізу кредитоспроможності з позиції позичальника, а не кредитора, що
значно змінює вектор направленості аналітичних завдань і інформаційних
потреб для підприємств різних галузей господарювання.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Розвитку методології аналізу кредитоспроможності
позичальників та їх фінансового стану присвячено численні праці
закордонних та вітчизняних науковців. Зокрема, значний внесок у
розробку цього питання зробили зарубіжні економісти: Е.Брігхем,
Л.Гапенскі, П.Хейне, Т.Коупленд. Суттєві здобутки отримано в результаті
досліджень окресленої проблематики й вітчизняними науковцями, таких
як: В.Галасюк, А.О.Єпіфанов, Н.А.Дехтяр, М.А.Кизим, Ю.Ю.Журавльова
та ін.
Проведений аналіз літературних джерел та викладених у них
методик аналізу позикового фінансування підприємств дає можливість
зробити висновок про необхідність урахування нових вимог до
інформаційної бази аналізу позикових ресурсів з метою забезпечення
більшої достовірності та реальності розрахункових показників, у тому
числі врахування галузевих особливостей підприємств-позичальників та
підходів до оцінки їх кредитоспроможності.
Цілі статті. Мета статті полягає у дослідженні теоретичних
положень аналізу позикових фінансових ресурсів підприємств торгівлі та
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удосконаленні класифікації методичних підходів щодо оцінки
кредитоспроможності з точки зору підприємства-позичальника.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Серед українських
фінансових організацій найбільш розвинені методики оцінки кредитоспроможності підприємств-позичальників різних галузей економіки
мають банки. Виділяють 3 базові підходи банківської оцінки кредитоспроможності позичальників:
- аналіз при фінансуванні поточної діяльності;
- аналіз при довгостроковому фінансуванні;
- аналіз кредитоспроможності підприємств малого бізнесу.
Основні відмінності між ними полягають у: по-перше, різних
джерелах вихідної інформації для аналізу (наприклад, в аналізі малих
підприємств можуть прийматися до уваги дані управлінської звітності, що
не підтверджені офіційними джерелами); по-друге, застосуванні різних
методів при оцінці окремих елементів аналізу кредитоспроможності; потретє, різних акцентах на окремі елементи аналізу при прийнятті рішення
(при цільовому довгостроковому фінансуванні більше значення мають
результати аналізу бізнес-плану ніж, наприклад, поточний рівень
платоспроможності).
Кожен із вказаних підходів має свої особливості, але загальні
елементи оцінки кредитоспроможності однакові для всіх підходів та
умовно поділяються на три блоки: аналіз нефінансової інформації, аналіз
цілей фінансування, аналіз фінансової інформації. Незалежно від підходу,
що використовується, необхідно провести оцінку всіх описаних вище
елементів.
Що стосується методів, які застосовуються до оцінки кредитоспроможності позичальників, то для більшої зручності вони згруповані в
класифікації [6, с. 13]:
- класичні (статистичні) методи оцінки, до яких належать бальнорейтингові системи оцінки та моделі прогнозування банкрутства;
- моделі комплексного аналізу (на основі експертних оцінок в ході
аналізу економічної доцільності кредитування).
Застосування класифікаційних (статистичних) методів оцінки
кредитоспроможності позичальника ставить за мету напрацювання
стандартних підходів для об’єктивної характеристики позичальників,
пошуку кількісних критеріїв оцінювання ризикованості кредитування
певного підприємства. Бально-рейтингова оцінка дозволяє прогнозувати
своєчасність здійснення майбутніх платежів, ліквідність і оборотність
активів, оцінити загальний фінансовий стан підприємства і його стійкість,
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а також дає можливість визначили межі зниження обсягу прибутку, в яких
здійснюється погашення частки фіксованих платежів. Перевагами бальнорейтингових моделей є простота, можливість розрахунку оптимальних
значень за окремими показниками, здатність ранжирувати підприємства за
результатами аналізу, а також комплексний підхід до оцінки кредитоспроможності.
Моделі комплексного аналізу були запозичені у зарубіжних країнах
із розвинутою ринковою економікою та зорієнтовані здебільшого на якісні
чинники. Ці методики оцінки кредитоспроможності диференційовані
залежно від характеру позичальника та періодичності й розміру грошових
потоків на рахунках підприємства.
Однак необхідно враховувати, що більшість існуючих методик
мають за мету оцінку фінансового стану чи кредитоспроможності
підприємства, з позиції кредитора, а не позичальника, тому не містять
досить виваженого обґрунтування кількісно-якісних показників, які б
найповніше відображали доцільність позикового фінансування для
підприємства-позичальника.
Методична складова інструментарію вибору методів аналізу для
управління будь-яким об’єктом полягає у вирішенні наступних завдань [2,
с. 101]:
- формулювання переліку характеристик підприємства, які
дозволять визначити «індивідуальне обличчя» кожного підприємства
певної галузі;
- виявити параметри різних методів аналізу, що обумовлюють їх
практичне застосування;
- віднайти спосіб встановлення відповідності між набором
характеристик підприємств певної галузі і практично орієнтованими
параметрами методів аналізу.
Зважаючи на викладені міркування, автором було сформовано
структурно-логічну схему взаємозв’язку кількісно-якісних показників
кредитоспроможності підприємств з системою показників, які враховують
галузеві особливості діяльності позичальника – підприємства торгівлі
(рис. 1).
Представлена схема систематизована шляхом виділення суттєвих
характеристик позиково-кредитних операцій, методів та моделей оцінки
кредитоспроможності позичальника, які нині використовують на
практиці, а також специфіки технологічного циклу торговельних
підприємств.
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Оцінка кредитоспроможності підприємства-позичальника
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платоспроможність підприємства
фінансова стійкість підприємства
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кваліфікація управлінців
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 прибутковість галузі
 перспективність галузі
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Кількісна оцінка галузі

споживачі
постачальники
конкуренти
технології
Якісна оцінка галузі

Система показників, що враховує галузеві особливості діяльності
позичальника – підприємства-торгівлі

Рис. 1. Структурно-логічна схема взаємозв’язку кількісно-якісних
показників кредитоспроможності підприємств з системою показників, які
враховують галузеві особливості діяльності позичальника – підприємства
торгівлі*
* власна розробка
Перевагами запропонованої автором класифікації підходів до
оцінки кредитоспроможності є взаємозв’язок із кількісно-якісною оцінкою
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галузі господарювання, а також чіткість, логічність, послідовність,
повнота і вичерпність вибору методичного інструментарію аналізу
позикових операцій у процесі обґрунтування доцільності кредитування з
позиції позичальника.
Висновки. Існуючі методики оцінки кредитоспроможності
підприємств зорієнтовані в основному на аналітичні потреби кредиторів, а
не позичальників, тому назріла необхідність в обґрунтуванні нового
методичного забезпечення для аналізу позикових ресурсів з боку
підприємств-позичальників. Запропонована автором модифікація
рекомендується як основа для розробки такої методики, враховує
особливості фінансів торгівельних підприємств та сприяє вдосконаленню
теоретико-методологічних положень аналізу позикових ресурсів з точки
зору підприємства-позичальника.
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И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ЗАПАСОВ
В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ УКРАИНЫ
В статье раскрываются вопросы, связанные с усовершенствованием методики
проведения внутреннего аудита запасов и документированием результатов работы
внутренних аудиторов в акционерных обществах Украины.
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внутреннего аудита, аудит запасов.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Впровадження в
акціонерних товариствах (АТ) служби внутрішнього аудиту (СВА) в
сучасних умовах управління українськими підприємствами дозволяє
Сметанко О.В.
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мінімізувати можливі кризові явища та підвищити ефективність обліку,
контролю, аналізу та політики управління запасами з метою стабілізації,
збереження та підвищення ефективності роботи підприємства. Саме тому
діяльність СВА повинна бути зосереджена на пошуку нових методів
підвищення ефективності управління запасами в АТ. Це обумовлено тим,
що неефективна система обліку та політика управління операціями з
запасами призводить до збільшення неліквідних матеріальних цінностей
(оборотних активів) що приводить до зменшення ліквідності активів
підприємства та впливає на виникнення кризових явищ. Тому особливе
значення набувають питання пов’язані з удосконаленням існуючих
методик проведення внутрішнього аудиту запасів та документуванням
результатів роботи внутрішніх аудиторів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. В економічній літературі з питань організації та методики
проведення внутрішнього аудиту запасів розкриваються лише особливості
проведення перевірок стосовно правильності ведення бухгалтерського
обліку, але не розкриваються особливості проведення комплексних
перевірок, які повинні починатися з системи бухгалтерського обліку, а
закінчуватися проведенням аналізу, розробкою рекомендацій щодо
підвищення ефективності управління запасами АТ та узагальненням
отриманих результатів в робочій документації внутрішнього аудитора.
Аналіз літературних джерел з питань проведення внутрішнього
аудиту запасів та документування результатів роботи внутрішніх
аудиторів за напрямом перевірки досліджено фрагментарно. Це зумовлено
тим, що основним напрямом дослідження російських та українських
науковців є питання, пов’язані з проведенням зовнішнього аудиту.
Незважаючи на ці обставини, у ході проведення аудиторських перевірок
внутрішні і зовнішні аудитори використовують загальний підхід стосовно
використання аудиторських процедур з метою збору аудиторських
доказів.
Проте серед науковців існують різні підходи щодо організації та
методики проведення зовнішнього і внутрішнього аудиту запасів, так
Івашкевич В.Б. розглядає питання, пов’язані з аудитом правильності
відображення в обліку операцій з оприбуткування, зберігання та
використання виробничих запасів на підприємствах. Слід зазначити на те,
що даний автор не приділяє значної уваги особливостям використання
аудиторських процедур та застосування уніфікованих форм внутрішніх
аудиторських документів, які доцільно застосовувати у ході проведення
перевірки [1, с. 131–138].
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Соколов Б.Н. розкриває типову методику перевірки матеріальних
ресурсів суб’єкта господарювання з точки зору діяльності СВА. Наведена
даним автором методика не враховує те, що внутрішній аудит спрямовано
на розробку рекомендацій стосовно підвищення ефективності управління
виробничими запасами [2, с. 81–87].
Ерофєєва В.А. в посібнику з аудиту детально досліджує питання з
проведення зовнішнього аудиту матеріально-виробничих запасів [3, с.
426–447]. Але даний автор не досить повно розглядає послідовність
проведення аудиту виробничих запасів, а акцентує увагу на загальних
питаннях проведення перевірок;
Гордієнко Н.І. детально розглядає проведення зовнішнього аудиту
на виробничих підприємствах України, але не розкриває питання
документування та методики внутрішнього аудиту ефективності
використання виробничих запасів [4, с. 115–137].
Проведений аналіз літературних джерел показав, що питання з
організації та методики внутрішнього аудиту запасів та ефективності їх
використання потребують подальшого дослідження.
Цілі статті. Мета статті є надання рекомендацій щодо
удосконалення методики проведення внутрішнього аудиту запасів та
документування роботи СВА за напрямом перевірки.
Основні завдання, які поставлені автором у статті:
- дослідити методику проведення внутрішнього аудиту запасів;
- розробити робочий документ внутрішнього аудитора «Внутрішній
аудит запасів» та надані методичні рекомендації щодо порядку його
заповнення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В основі
удосконалення методики проведення внутрішнього аудиту запасів
повинні знаходитися чітко розроблені рекомендації, які стосуються
документування роботи внутрішніх аудиторів та методики заповнення
робочого документа за напрямом перевірки [5].
З метою вдосконалення документального оформлення результатів
внутрішнього аудиту запасів автором розроблено та запропоновано
робочий документ внутрішнього аудитора «Внутрішній аудит запасів»
(табл. 1).
Застосування на практиці наведеного документа дозволить
внутрішнім аудиторам виділити основні етапи проведення перевірок,
фіксувати отримані аудиторські докази, формувати аудиторську думку та
надавати рекомендації щодо підвищення ефективності управління
операціями з запасами АТ.
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Таблиця 1
Фрагмент робочого документа «Внутрішній аудит запасів»
Назва організації______________________
Внутрішній аудитор:______________________
Структурний підрозділ ________________
_______________________________________
Форма власності _____________________
Період перевірки ________________________
Місце знаходження ___________________
Початок перевірки «__»__________ 20__ р.
Основний вид діяльності ______________
Закінчення перевірки «___»_______ 20__ р.
Номер (шифр) документа ______________
Суттєвість ___%
1. Основний перелік документації, у якій міститься інформація щодо операцій із запасами
Перелік документів, які
Обсяг наданої облікової
Оцінка*
Примітка
перевіряються
документації
Повний
Частковий
СД СБО РН СВК
1.1. Облікова політика
(+)
1
1
Коментар
1.2. Бухгалтерська
(+)
0,5
0,5
документація
1.3. Бухгалтерська звітність
(+)
1
1
1.4. Документи, надані
(+)
0,5
0,5
службою внутрішнього
контролю
Суцільний
Вибір-ковий
2. Метод проведення
перевірки
Інвентаризація
так
Формальний
так
Арифметичний
так
Зустрічний
так
…………………
3. Внутрішній аудит операцій з обліку запасів
Оцінка**
Джерела інформації*
Етапи

1
3.1. Перевірка стану
складського
господарства, контролю
наявності та виконання
договорів:
3.1.1 Умови і правила
зберігання виробничих
запасів
3.1.2. ……
3.2. Перевірка
правильності
оприбуткування запасів
3.2.1. Перевірка повноти
оприбуткування запасів
та наявності документів,
які підтверджують їх
придбання
3.2.2………

СД

РН

Первин Обліко Головн Звітніст
ні
ві
а книга
ь
докуме регістр
нти
и

СБО

С
В
К

2
0,5

3
0,5

4
(+)

5
(+)

6
(+)

7
(-)

0,5

0,5

(+)

(+)

(+)

(+)

0,5

0,5

(+)

(+)

(+)

(+)

0,5

0,5

(+)

(+)

(+)

(-)
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Пояснення і
виноски в
коментарі,
доданому до
робочого
документа
8

Дата
допущеної
невідповідно
сті

9
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4.1. і п 5.1

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

Продовж. табл. 1
4. Перевірка правильності обліку операцій із запасами та їх відображення в облікових регістрах і
документах
Найменування
Оцінка**
Періо За книгою
За
За даними
Відхи- Рівень перевистатей (параграф 3,
д
складГоловною пере-вірки, лення (гр. щення порогу
СД
РН
гр 8.)
ського
книгою,
грн 5
суттєвості
6 гр.7)
СБО СВК
обліку, грн
грн 4
грн, (+/-)
1
2
3
4
5
6
7
8
4.1. Перевірка
(0)
(0)
25000
25000
18000
-7000
–––
повноти
оприбуткування
запасів та наявності
документів, які
підтверджують їх
придбання
Разом за розділом 4
25000
25000
18000
-7000
-3000
5. Висновки по 4 розділу:
6. Проведення комплексного аналізу
Узагальнення
даних аналізу
7. Внутрішній аудиторський звіт (висновок)
Рекомендації:

Примітка:
* (0) – низька оцінка надійності; (0,5) – середня оцінка; (1) – висока оцінка
надійності системи внутрішнього контролю; (+) повна відповідність; (–)
невідповідність.
** СД СБО – ступінь довіри системі бухгалтерського обліку; РН СВК –
рівень надійності системи внутрішнього контролю.
Розглянемо більш детально особливості методики проведення
внутрішнього аудиту запасів та заповнення робочого документа.
На першому етапі аудитору пропонується перелік основних груп
джерел інформації.
Навпроти кожної групи джерел інформації аудитор у робочому
документі ставить наступні позначки:
- (+) у графі «Повний обсяг» – якщо документи надані в повному
обсязі, і, як наслідок, рівень надійності бухгалтерського обліку та системи
внутрішнього контролю буде високим;
- (+)в графі «Частковий обсяг» – якщо документи надані в
неповному обсязі, і, як наслідок, рівень надійності зменшується до 0,5 або
0, залежно від ступеню відсутності документів.
На другому етапі в залежності від строків перевірки і кількості
задіяних працівників СВА, аудиторові пропонується визначити методи,
якими він буде користуватись в ході аудиторської перевірки, та спосіб їх
здійснення.
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Якщо обраний метод буде використовуватися вибірковим
способом, в графі «Вибірковий спосіб» аудитор ставить позначку
навпроти методу «Так», якщо суцільним – відповідно в графі «Суцільний
спосіб».
На третьому етапі аудиторові пропонується проведення
внутрішнього аудиту операцій з обліку запасів з застосуванням наступних
процедур по суті:
1) перевірка стану складського господарства, контролю наявності та
виконання договорів.
Дана процедура передбачає перевірку своєчасності, повноти
проведення інвентаризації запасів і контролю виконання договорів з
постачальниками і покупцями відповідних запасів.
При цьому аудитор вивчає наявність угод з матеріальновідповідальними особами, стан складського господарства, розподіл
виробничих запасів, умови і правила їхнього зберігання й охорони,
придатність вимірювальних приладів;
2) перевірка правильності оприбуткування запасів.
Аудитор повинен перевірити своєчасність і правильність
надходження запасів та їх документального оформлення. Перевірка
проводиться за допомогою порівняння даних прибуткових ордерів
підприємства з даними розрахункових операцій постачальників (рахунокфактура, накладна тощо).
Внутрішньому аудитору необхідно перевірити: порядок отримання і
документальне оформлення запасів; повноту оприбуткування запасів,
зазначених у документах постачальника; відповідність якості отриманих
запасів за пред’явленими документами їх фактичній якості.
При перевірці надходження запасів внутрішній аудитор повинен
проводити взаємну звірку прибуткових документів на предмет
ідентичності.
Так само необхідно перевірити правильність відображення та
обчислення в обліку ПДВ, а особливу увагу слід приділити перевірці
постачальників на предмет наявності у них свідоцтва платника ПДВ;
3) перевірка правильності вибуття запасів. Аудитору необхідно
з’ясувати правильність обліку вибуття запасів зі складу та їх оцінки,
списання запасів на витрати, відповідність витрачання запасів
документальним даним.
Починається з детальної перевірки первинних документів з обліку
вибуття запасів і звіряється із записами в картках складського обліку на
відповідність найменування, кількості, вартості.
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Стосовно відпуску запасів у виробництво, аналізується також
доцільність застосування обраного підприємством методу оцінки їх
вибуття згідно П(С)БО 9 «Запаси»;
4) підтвердження даних про фактичні залишки запасів на складах.
На даному етапі аудитору слід здійснювати перевірку відомостей
обліку залишків матеріалів на складі, оборотно-сальдові відомості,
Головну книгу, Баланс на предмет ідентичності сум. Факт того, що ці
суми збігаються із записами в облікових регістрах дає змогу
внутрішньому аудитору констатувати ефективність роботи бухгалтерії та
контрольно-ревізійного відділу.
По кожній процедурі аудиторові пропонується перевірити основні
джерела інформації, а саме: первинні документи, облікові регістри,
Головну Книгу та звітність.
Якщо в процесі перевірки не виявлено ніяких помилок, то аудитор в
графі відповідного джерела інформації ставить позначку (+), яка позначає
повну відповідність документів. Під час виявлення помилок або
порушення, аудитор ставить позначку (–), яка позначає, що є
невідповідності у документах та у графі «Пояснення і висновки, додані до
робочого документа» робить посилання на етапи 4 та 5.
Коли аудитор провів процедури перевірки операцій із запасами, він
може систематизувати отримані данні і визначити рівень надійності
системи внутрішнього контролю і ступінь довіри системі бухгалтерського
обліку.
Якщо під час застосування процедур не виявлено ніяких помилок,
то аудитор визначає довіру СБО і надійність СВК, як високу і ставить
відмітку (1) в протилежному випадку ставиться позначка (0) у графі
«Оцінка СД СБО або РН СВК» в залежності від того, яка система
допустила цю помилку. Якщо помилка не є суттєвою, то аудитор знижує
оцінку до 0.5.
Дані, отримані в ході проведення аудиту, будуть використатися в
процесі визначення рівня аудиторського ризику.
На четвертому етапі аудиторові пропонується перевірити
правильність обліку запасів та їх відображення в облікових регістрах і
документах.
Для цього, у графі «Найменування статей» аудитор записує назви
процедур, у ході яких були виявлені помилки, підсумовує відхилення та
розраховує перевищення порогу суттєвості.
П’ятий етап полягає в наданні внутрішнім аудитором звіту
(висновку) за попереднім етапом.
Шостий етап спрямовано на проведення аналізу ефективності
використання виробничих запасів в організаціях, установах.
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На даному етапі на підставі первинних документів та аудиторських
процедур внутрішній аудитор повинен дати оцінку: загальному рівню
забезпеченості АТ виробничими запасами; руху виробничих запасів;
впливу руху та стану запасів на випуск продукції; ефективності
використання виробничих запасів та ін.
У залежності від специфіки роботи і виду діяльності організації,
установи аналіз може бути проведений за наступними напрямами: аналіз
складу, структури і динаміки виробничих запасів; аналіз оборотності
виробничих запасів; аналіз забезпеченості виробничими запасами
підприємства; аналіз ефективності використання виробничих запасів;
аналіз впливу чинників на прибуток на одну гривню матеріальних затрат;
аналіз матеріаломісткості продукції.
На сьомому етапі внутрішній аудитор складає аудиторський звіт,
визначає основні напрями щодо розробки ефективної політики управління
запасами та підвищення ефективності їх використання за допомогою
моделей і методів з управління виробничими запасами.
На підставі отриманих аудиторських доказів внутрішній аудитор
повинен:
1) дати оцінку ефективності бухгалтерського обліку та надійності
служби внутрішнього контролю;
2) надати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків;
3) провести комплексний економічний аналіз;
4) застосовувати комплексний підхід щодо діагностики кризового
стану підприємства та визначення чинників, які можуть спричинити
кризові явища або привести до банкрутства;
5) розробити модель та надати методичні рекомендації стосовно
підвищення ефективності управління операціями з запасами та ін.
Висновки. У статті розкриті організаційні та методичні аспекти
проведення внутрішнього аудиту запасів в акціонерних товариствах
України.
Використання запропонованого у статті робочого документа
внутрішнього аудитора, за рахунок виділених в ньому напрямів
проведення перевірки, дозволить своєчасно виявити та попередити
порушення, а також внести необхідні зміни в облікову політику та
політику управління запасами акціонерного товариства .
Виділені напрями та етапи проведення аудиту виробничих запасів, а
також аудиторські процедури, які будуть застосовуватися у ході
перевірки, повинні затверджуватися на стадії планування внутрішнього
аудиту та знаходити відображення в робочій документації внутрішнього
аудитора.
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Практична значимість результатів дослідження визначається тим,
що використання розроблених пропозицій і рекомендацій з організації та
методики внутрішнього аудиту запасів дозволить підвищити ефективність
системи бухгалтерського обліку та політики управління.
Отримані у ході дослідження результати можуть бути впроваджені
на підприємствах різних форм власності, де створюється СВА.
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В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті визначені та систематизовані за ступенем гостроти та значущістю основні
проблемні питання захисту облікової інформації в системі економічної безпеки
підприємства, розглянуто підходи до визначення категорії «економічна безпека
підприємства» та обґрунтовано актуалізацію питань облікового забезпечення показниківіндикаторів.
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DEFENCE OF ACCOUNTING INFORMATION
IN SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE
In the articles certain and the basic problem questions of defence of accounting information
are systematized after the degree of sharpness and meaningfulness in the system of economic
security of enterprise, going is considered near determination of category «economic security of
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enterprise» and grounded actualization of questions of the registration providing of indexesindicators.
Keywords: defence of accounting information, economic security of enterprise.

Сорока Л.С.
ЗАЩИТА УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье определены и систематизированы за степенью остроты и значимостью
основные проблемные вопросы защиты учетной информации в системе экономической
безопасности предприятия, рассмотрены подходы к определению категории
«экономическая безопасность предприятия» и обоснованно актуализацию вопросов
учетного обеспечения показателей-индикаторов.
Ключевые слова: защита учетной информации, экономическая безопасность
предприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Забезпечення
захисту облікової інформації підприємства є важливою передумовою,
спрямованою на забезпечення його економічної безпеки. Нестабільність і
невизначеність економічних процесів загострюють окреслену проблему,
що потребує пошуку наукових підходів до її вирішення.
Показники економічної безпеки підприємства - це найбільш
значущі параметри, що дають загальне уявлення про стан економічної
системи суб’єкта господарювання в цілому, його стійкості і мобільності,
стану технічної бази, рівня витрат на науково-дослідні роботи,
конкуренто-спроможність, імпортну залежність, відкритість для
національної економіки, співвідношення власного і залученого капіталу,
ступінь достовірності звітних облікових даних тощо.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання захисту облікової інформації знайшли своє
відображення в наукових працях українських і російських вчених:
Ф.Ф.Бутинця, Б.І.Валуєва, А.П.Дикого, В.В.Євдокимова, В.Б.Івашкевича,
М.Д.Корінька, М.Ф.Кропивка, С.З.Мошенського, О.В.Олійник, В.Ф.Палія,
М.С.Пушкаря, Я.В.Соколова.
Враховуючи великий науковий внесок вчених в розвиток теорії
інформаційного захисту, потребує окремого дослідження питання захисту
облікової інформації в системі економічної безпеки підприємства.
Цілі статті. Метою даної публікації є висвітлення проблемних
питань ролі облікової інформації в процесі визначення показниківіндикаторів економічної безпеки підприємства, а також розробки
механізму захисту такої інформації для забезпечення її достовірності і
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об’єктивного відображення стану та кругообігу ресурсів в господарському
процесі.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Економічна безпека
підприємства – це певний рівень гарантії ефективного використання
ресурсів власності (капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та
устаткування, інтелектуальних прав) і підприємницьких можливостей для
стабільного функціонування та сталого розвитку. Необхідність постійного
дотримання економічної безпеки зумовлюється об’єктивно наявним для
кожного суб’єкта господарювання завданням забезпечення стабільності
функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень
економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективно
її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути
можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних
складових зовнішнього і внутрішнього середовища. Джерелами
негативних впливів на економічну безпеку можуть бути: 1) свідомі чи
несвідомі дії окремих посадових осіб і суб’єктів господарювання (органів
державної влади, міжнародних організацій, підприємств (організацій)конкурентів); 2) збіг об’єктивних обставин (стан фінансової кон’юнктури
на ринках даного підприємства, наукові відкриття та технологічні
розробки, форс-мажорні обставини тощо).
Як вважають американські вчені, економічна безпека повинна
відповідати, принаймні, двом умовам: 1) збереження економічної
самостійності підприємства, тобто здатності у власних інтересах приймати
рішення, що стосуються сталого розвитку в цілому; 2) збереження вже
досягнутого рівня економічного розвитку і можливості його подальшого
нарощування [8, с. 34].
Економічна безпека, будучи багатоплановою проблемою, включає
декілька функціональних складових: фінансову (досягнення найбільш
ефективного використання корпоративних ресурсів), техніко-технологічну
(ступінь відповідності застосовуваних на підприємстві технологій
сучасним світовим аналогам щодо оптимізації витрат ресурсів),
інтелектуальну і кадрову (збереження та розвиток інтелектуального
потенціалу
підприємства;
ефективне
управління
персоналом),
інформаційну (ефективне
інформаційно-аналітичне
забезпечення
господарської діяльності підприємства), політико-правову (усебічне
правове забезпечення діяльності підприємства, дотримання чинного
законодавства), екологічну (дотримання чинних екологічних норм,
мінімізація втрат від забруднення довкілля), силову (забезпечення
фізичної безпеки працівників фірми і збереження її майна), соціальну
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(забезпечення для своїх працівників належних умов для розвитку їх
особистості в різних аспектах).
Для того, щоб зрозуміти зміст категорії «економічна безпека» слід
дати характеристику поняттю «безпека» та визначити його сутність.
В перекладі з грецького «безпека» означає «володіти ситуацією»,
тобто, безпека – це такий стан суб’єкта, при якому ймовірність зміни
властивих цьому суб’єкту якостей та параметрів його зовнішнього
середовища незначна, менше певного інтервалу [1].
ЕБП можна розглядати, як одну з складових загального поняття
«безпека». Будь-який збиток рано чи пізно отримує оцінку в грошовому
виразі, тобто може бути виділена чисто економічна складова збитку.
Але, слід зауважити, що розуміння збитку або прибутку, як
фінансової категорії не відбиває реальний стан ЕБП, через те, що вона
характеризує лише поточний стан фінансової діяльності підприємства.
Підтвердженням актуальності проблеми вивчення ЕБП є
усвідомлення цієї актуальності керівниками підприємств і створення в
організаційній структурі управління підприємствами спеціальних
підрозділів, для забезпечення цієї безпеки, але ці структурні підрозділи не
мають розробленої і ефективно функціонуючої наукової системи оцінки
рівня безпеки, теоретичної бази своєї роботи, що істотно знижує
результативність таких структурних підрозділів [2].
Можна виділити декілька підходів різних авторів до визначення
ЕБП [3]:
1) як захист проти економічних злочинів. Дуже часто забезпечення
ЕБП зводять до протистояння, захисту від різного роду економічних
злочинів (крадіжки, шахрайство, фальсифікації, промислове шпигунство і
т.д.). Поза сумнівом, ці загрози дуже важливі і повинні постійно
аналізуватися і враховуватися, але зводити ЕБП лише до цього не можна.
Це поняття ширше і більш ємке [4];
2) як стан захищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз.
Підприємство – це в першу чергу – об’єкт економічних відносин. Власник
підприємства, в першу чергу ставить результатом діяльності підприємства
– досягнення поставленої ним мети, яка, як правило, носить економічний
характер. Чи виникатимуть в процесі цього досягнення які-небудь загрози,
чи вестиметься з ними боротьба, як вона вестиметься – власникові,
швидше за все, однаково. Боротьба з загрозами, як така, найчастіше не є
метою створення і володіння підприємством, ведення ним економічній
діяльності. Втім, міркування про економічну доцільність ведення
боротьби з загрозами напевно викличе інтерес власника, оскільки це
безпосередньо зачіпає його матеріальні інтереси, оскільки ведення цієї
боротьби вимагає здійснення витрат, а виграш неочевидним [5];
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3) як стан ефективного використання ресурсів або потенціалу.
Підхід, який намагається уникнути вживання поняття загрози у визначенні
ЕБП, базується на економічних поняттях досягнення мети,
функціонування підприємства, тобто є ресурсно-функціональним
підходом. У визначенні економічної безпеки підприємства з точки зору
цьго підходу не згадана можливість використання некорпоративних
ресурсів забезпечення ЕБП, наприклад державних правоохоронних
органів, системи регулювання торгових та виробничих відносин. Також
неможливо визначити чи є швидкий, динамічний розвиток підприємства
або навпаки, застій, стабільним функціонуванням.
4) як наявність конкурентних переваг. Підхід, прихильники якого
вважають, що наявність конкурентних переваг, зумовлених відповідністю
матеріального,
фінансового,
кадрового,
техніко-технологічного
потенціалів і організаційної структури підприємства його стратегічним
цілям і завданням забезпечать йому певний рівень економічної безпеки
[6]. Але сам факт наявності переваг і потенціалу, без їх використання і
реалізації, не гарантує підприємству економічної безпеки;
5) як реалізація і захист економічних інтересів. Відносно більш
новий підхід, що заснований на реалізації і захисті економічних інтересів
підприємства визначає ЕБП як захищеність його життєво важливих
інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз, тобто захист підприємства,
його кадрового і інтелектуального потенціалу, інформації, технологій,
капіталу і прибутку, який забезпечується системою заходів спеціального
правового, економічного, організаційного, інформаційно-технічного і
соціального характеру» [7].
На функціонування системи економічної безпеки підприємства
мають взаємозалежний безпосередній або опосередкований вплив різні
чинники та умови, які можуть визначати прогресивний або регресивний
розвиток підприємства в цілому. Наприклад, зростання продуктивності
праці, перехід на ресурсозберігаючі технології – є прогресивними
умовами.
Чинник слід розуміти як сукупність взаємообумовлених активних
економічних обставин і процесів, що визначають розвиток самостійних
економічних напрямів діяльності, життєво важливих для забезпечення
економічної безпеки підприємства. Дані процеси, залежно від характеру
впливу на розвиток підприємства, прийнято розділяти на позитивні
(конструктивні) і негативні (деструктивні). До позитивних відносять
процеси, що забезпечують реалізацію інтересів власника і втілення
стратегічних планів. Негативні процеси перешкоджають їх реалізації і є
загрозою економічній безпеці підприємства.
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Крім того, чинники, які впливають на стан економічної безпеки
підприємства, можна розділити на зовнішні і внутрішні.
Внутрішні чинники економічної безпеки пов’язані з розвитком
економічних сфер на основі використання власних ресурсів. Система
внутрішніх чинників включає наступні:
– структурні, що впливають на пропорційність і збалансованість
розвитку окремих складових за напрямами діяльності (основна
операційна, інвестиційна, фінансова, інноваційна, соціальна, екологічна
тощо);
– правові (наскільки підприємство залежне від чинної правової
бази);
– галузеві умови виробництва і реалізації продукції та виробничого
обслуговування (ціни, умови зберігання і доставки ресурсів);
– науково-технічного розвитку (рівень розвитку високих технологій,
рівень модернізації виробництва, ступінь захисту прав інтелектуальної
власності);
– організаційно-управлінські (організація виробництва, методи
економічного і правового регулювання);
– техногенні (технічний стан основних виробничих засобів,
наявність техногенних загроз, рівень техногенного ризику, наявність
систем контролю і діагностики за станом техносфери);
– соціально-економічні та чинники використання трудових ресурсів
(структура використання робочої сили, рівень кваліфікації і освіти
працівників);
– інформаційного забезпечення (рівень організації системи
бухгалтерського обліку на підприємстві).
Зовнішні чинники пов’язані із залученням ресурсів ззовні,
необхідних для стабільного розвитку підприємства, що особливо є
актуальним в умовах їх обмежених запасів та невизначеності. Також слід
відзначити із зовнішніх чинників економічної безпеки підприємства такі,
що визначають привабливість підприємства для іноземних інвестицій та
для окремих владних структур.
Для забезпечення стабільності самозбереження і розвитку
підприємства необхідним є виявлення системи показників-індикаторів
економічної безпеки, що мають науково обґрунтовані межі і певні
кількісні показники.
Показники-індикатори визначаються на основі даних фінансового і
управлінського обліку. Достовірність таких даних є запорукою
об’єктивності розрахунків відповідних показників.
За даними фінансового обліку і фінансової звітності проводиться
аналіз показників-індикаторів: рівня фінансової незалежності від
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кредиторів, моніторинг дебіторів, ліквідності активів, платоспроможності,
структури власного капіталу, формування і використання прибутку тощо.
Поряд із визначеними показниками, доцільним є запровадження
такого індикатора економічної безпеки як потенціал компенсацій і
запобігання збиткам. Експертні прогнози витрат, необхідні для
відшкодування збитків, спричинених ризиковими рішеннями та
непередбачуваними ситуаціями, дають можливість оцінити і своєчасно
сформувати ресурси підприємства, орієнтовані на відновлення і
утримання стабільності і стійкості його економічного розвитку, а також на
попередження ризиків.
Висновки. Облікова інформація є ключовим фактором у
забезпеченні економічної безпеки підприємства. Захист облікової
інформації є умовою об’єктивного відображення реальної дійсності
суб’єкта господарювання, що сприятиме вчасному виявленню внутрішніх
і зовнішніх загроз та можливих розрахунків альтернативних рішень щодо
їх усунення чи попередження.
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У статті розглядаються питання типологізації ризиків та загроз функціонування
підприємства в умовах ринкової системи господарювання, їх вплив на економічну безпеку
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In the article the questions of tipologizacii risks and threats of functioning of enterprise are
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Стадник В.П.
УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ИХ ИСТОЧНИКИ, И ФАКТОРЫ
В статье рассматриваются вопросы типологизации рисков и угроз
функционирования предприятия в условиях рыночной системы ведения хозяйства, их
влияние на экономическую безопасность предприятия.
Ключевые слова: риски и угрозы, предприятие, экономическая безопасность,
сельское хозяйство, внутренние угрозы, внешние угрозы.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Протягом
останнього десятиліття економіка України проходить вкрай
неоднозначний та складний за соціально-економічними наслідками період
трансформації. У цих умовах на перший план висувається питання вже
навіть не конкурентоспроможності підприємств, а їх економічної безпеки,
що є, на наш погляд, дещо ширшим поняттям. Ми вважаємо, що форми
прояву загроз економічної безпеки мають різний характер на макро-, мезоСтадник В.П.
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й макрорівнях ієрархії управління економічною і є складною динамічною
системою, яка визначає необхідність моніторингу інтенсивності їх впливу.
Особливе місце в системі національної економічної безпеки посідає
проблема економічної безпеки окремих підприємств, що має особливий
характер. З одного боку, функціонування підприємств здійснюється в
умовах нестаціонарного зовнішнього середовища, для якого характерні
зниження обсягів інвестиційних вкладень, високі процентні ставки за
довготерміновими банківськими кредитами, нестабільність податкового
законодавства і т. ін., що істотно знижує рівень життєдіяльності
підприємств і підвищує імовірність переходу в кризовий стан. З іншого
боку, кризові тенденції на макрорівні створюють передумови негативних
тенденцій розвитку регіональних систем і зниження рівня національної
економічної безпеки. Тому надзвичайно актуально дослідити змістовні
аспекти і механізми формування загроз економічної безпеки підприємств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням економічної безпеки присвячено наукові праці
зарубіжних та вітчизняних учених, серед яких слід назвати таких, як:
Г.Азоєв, О.Ареф’єва, О.Барановський, В.Бєлов, В.Гавриш, В.Геєць,
Г.Дарнопих, В.Забродський та ін. На сьогодні серед фахівців та науковців,
які займаються цією проблемою, не існує єдиної думки з приводу
визнання суті поняття «економічна безпека підприємства».
Г.А.Пастернак – Таранушенко під загальним словом безпека
розуміє – стан об’єкта захисту, який відрізняється динамічною
стабільністю та своєчасною можливістю вплинути на хід подій, з метою
збереження цього об’єкта.
Економічна безпека – це стан держави, у якому вона забезпечена
можливістю створення розвитку умов для плідного життя її населення,
перспективного розвитку її економіки у сьогоденні та у майбутньому у
зростанні добробуту її мешканців.
С.М.Ілляшенко під економічною безпекою підприємства розуміє
стан ефективного використання його ресурсів і існуючих ринкових
можливостей, який дозволяє запобігати внутрішнім і зовнішнім загрозам, і
забезпечує його тривале виживання і стійкий розвиток на ринку
відповідно до обраної місії. Зміст поняття економічна безпека включає
систему заходів, які забезпечують конкурентоспроможність і економічну
стабільність підприємства, а також сприяють рівню добробуту
працюючих. Таким чином, керівництво підприємства при формуванні
системи економічної безпеки підприємства повинні спрямувати зусилля
на виявлення джерел і розробку заходів з мінімізації негативного впливу
чинників на життєдіяльність підприємства.
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Цілі статті. Метою дослідження є вивчення основних підходів до
визначення поняття «загроза» та протистояння як внутрішньому так і
зовнішньому впливу.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для запобігання
загрозам економічній безпеці підприємства необхідно постійно
враховувати весь спектр численних чинників, від яких залежить
функціонування підприємства. На наш погляд, на економічну безпеку
підприємства впливають такі чинники: 1) адаптивність стратегічного
потенціалу підприємства, що визначається не тільки внутрішніми, а й
зовнішніми впливами. Насамперед, такий виникає через попит на
продукцію підприємства, мінливість якого зумовлена комплексом причин
економічного, політичного, демографічного та соціально-культурного
характеру. На адаптивність стратегічного потенціалу підприємства
впливає також кон’юктура, що складається на ринках матеріальних
ресурсів, фінансових ринках, ринках робочої сили, інформації, послуг
тощо. Це означає, що як і вся система, стратегічний потенціал
підприємства має граничні можливості адаптації до умов виробництва, що
змінюються. Наявність таких граничних можливостей адаптації до умов
виробництва, що змінюються. Наявність таких граничних можливостей
адаптації зумовлена періодичною потребою в технічному переозброєнні і
реконструкції підприємства, відновленні чи підвищенні рівня кваліфікації
його персоналу, зміні стратегічних зон господарювання, а можливо, і в
зміні виду діяльності; 2) залежність підприємства від інтенсивності
кооперованих його зв’язків із постачальниками різного роду ресурсів.
Йдеться про залежність підприємства від стабільності постачань
необхідних ресурсів як з погляду якості ресурсів, що поставляються, так і
повноти та своєчасності цих постачань; 3) охорона комерційної таємниці
підприємства, з одного боку, і нагромадження інформації про можливе
втручання інших економічних агентів у діяльність підприємства – з
іншого [1].
Поширення конфіденційної інформації за межі підприємства може
завдати йому істотної шкоди. Одночасно з охороною комерційної
таємниці підприємство повинно організувати збір, нагромадження і
обробку інформації про діяльність реальних і потенційних конкурентів,
що можуть вплинути на його наявний статус; 4) рівень можливого ризику
прийнятих рішень. Економічна безпека підприємства практично
визначається здатністю керівництва вміло ризикувати під час прийняття
стратегічно важливих рішень. Необхідно постійно порівнювати можливі
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виграші й витрати. Крім того, необхідно пам’ятати і про можливі наслідки
реалізованих рішень у майбутньому для підприємства.
Крім того, економічні загрози можуть бути сформульовані
наступним чином:
Спад виробництва і втрата внутрішнього ринку. Закриття окремих
виробництв і, як наслідок, руйнування технологічного потенціалу і
згортання структурної перебудови.
Руйнування науково-технічного потенціалу і деіндустріалізація
економіки. Розпад наукових колективів, скорочення замовлень на
високотехнологічну продукцію, перехід висококваліфікованих фахівців в
інші області, занепад науково-технічного потенціалу і зниження
конкурентоспроможності територій.
Втрата продовольчої незалежності. Загострення цінових
диспропорцій між промисловістю і сільським господарством, повне
відкриття внутрішнього ринку для імпортних продуктів, відмова від
вітчизняних виробників, що приводить до постійної непевності в
забезпеченні продуктами, залежності від постачань з інших районів,
руйнуванню сільськогосподарського комплексу.
Ріст безробіття та ослаблення трудової мотивації. Збільшення
навантаження на зайнятих, зниження рівня життя населення, різка
диференціація в доходах, руйнування споживчого ринку.
Криміналізація економіки. Ріст економічних злочинів і зміна
характеру економічної злочинності приводять до необоротних змін
окремих сфер і ставлять під сумнів можливість подолання економічної
кризи.
Деградація природного середовища. Збільшення техногенних
навантажень і зниження стійкості природних територіальних комплексів
приводять до росту числа захворювань і змушеної міграції населення в
інші, більш благополучні регіони.
Порушення фінансового забезпечення території, що збільшує
ротаційність територіальних бюджетів і приводить до загальної
нестійкості як регіональної економіки.
Втрата зовнішнього ринку. Згортання виробництва, особливо в
експортних галузях, збільшення експорту сировини, скорочення валютних
надходжень. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу,
нераціональне використання валютних кредитів при відсутності строгої
нормативної бази роблять не привабливим операції закордонних
інвесторів на зовнішньому і внутрішньому ринку [2].
Таким чином, у науковій літературі та офіційних документах
пропонуються різні варіанти набору економічних загроз і небезпек,
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причому в більшості авторів виразно проглядається тенденція до їх
обмеженого розширення. Даний підхід навряд чи можна вважати
виправданим, оскільки в цьому випадку економічні небезпеки і загрози
розчиняються в загальних характеристиках кризового стану економіки
країни. На такій основі важко виділити найбільш вагомі небезпеки, що
відбивають усю гостроту проблеми.
Вищезгадані небезпеки і загрози в неоднаковій ступені впливають
на економічну безпеку держави і регіону. Виявлення значення кожної з
них – задача окремого емпіричного дослідження. Разом з тим обмежений
обсяг роботи змушує нас концентрувати свою увагу на аналізі кола
найбільш вагомих реальних небезпек і загроз, свідомо залишаючи частину
з них за рамками дослідження.
Так, всі загрози національним економічним інтересам можна
класифікувати на внутрішні та зовнішні; існуючі та потенційні,
антропогенні, техногенні та стихійні, постійні, миттєві та прогнозовані;
управлінсько-правові, соціально-політичні тощо.
Внутрішні
загрози
економічній
безпеці:
недосконалість
законодавства; дефіцит Державного бюджету; незбалансованість місцевих
бюджетів; недосконалість механізму розподілу доходів бюджету за
рівнями; неефективність податкової системи, масове ухилення від сплати
податків; низький рівень інвестиційної активності, високий рівень
інфляції, зростання тіньової економіки, нелегальний витік капіталу за
кордон, криза неплатежів в державі, нерозвиненість страхування
підприємницьких та фінансових ризиків, падіння курсу національної
грошової одиниці, неповноцінність фондового ринку, низький рівень
отримання банківських кредитів підприємствами та населенням,
зростання внутрішньої державної заборгованості, поглиблення майнового
розшарування суспільства.
Зовнішні загрози економічній безпеці: втручання в економічну
сферу міжнародних фінансових організацій; залежність національної
економіки від отримання іноземних кредитів, значне негативне
зовнішньоторговельне сальдо, нецільове використання іноземних
кредитів, зростання зовнішньої державної заборгованості, відсутність
ефективного фінансового механізму управління зовнішньоекономічною
діяльністю, низький рівень вкладення іноземних інвестицій в економіку
держави [3].
Серед вказаних декількох десятків внутрішніх і зовнішніх
фінансових загроз необхідно спочатку вирішити найнебезпечнішу для
даної території, оскільки механізм забезпечення економічної безпеки
передбачає певну послідовність використання інституційними та
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організаційними структурами методів, способів, конкретних дій щодо
послаблення, а відтак і повного усунення таких загроз.
Побудову ефективної системи забезпечення економічної безпеки, як
окремих регіонів, так і держави в цілому, потребує вирішення питань
визначення стану економічної безпеки даної території. Необхідна
розроблена та опрацьована система показників – індикаторів стану
забезпечення економічної безпеки.
Вказані загрози, з одного боку, взаємозалежні між собою,
зумовлюють, одну, але, з іншого, – дуже автономні. Це визначається
складними підпорядкованими зв’язками, що характерні для держави,
регіону і підприємства. Так, взаємозв’язок і зумовленість цих загроз
виявляється, наприклад, в тому, що якщо держава підтримуватиме
неефективну податкову політику відносно господарюючих суб’єктів, то
порушення економічної безпеки підприємств, яке проявиться в істотному
скороченні їхніх доходів, спричинить заборгованість підприємства перед
муніципальними і державним бюджетами, що, своєю чергою, буде
причиною порушення економічної безпеки регіону і держави.
Автономність аналізованих загроз залежить від рівня свободи і прав, які
держава надає регіонам і підприємствам, а також від рівня витрат,що
випливають за проявом загрози.
Економічні загрози підприємства різні не тільки за своїм змістом і
виникненням, але і за систематичністю прояву. З огляду на це, їх
необхідно поділяти на: систематичні загрози, які один раз виникнувши,
існують завжди (чи досить тривалий час) і завжди справляють свій вплив
на діяльність підприємства. До таких загроз можна віднести динамічність
зміни економічного законодавства країн постсоціалістичного простору,
підвищення конкуренції між виробниками однорідної продукції і т. і. Ці
загрози мають систематичний характер прояву, оскільки відображають
реальні процеси, які відбуваються в ринковій економіці, а також закони
розвитку ринку; несистематичні загрози, які справляють свій вплив на
діяльність підприємства або стохастично, або з визначеним періодом
виникнення. До таких загроз можна віднести сезонні коливання попиту на
продукцію, загрози стихійних лих, тимчасовий розрив відносин з
постачальником або підрядником, нестабільність роботи дилерської
мережі й т. і [4].
За тривалістю впливу на функціонування і розвиток підприємства
загрози поділяють на довго-, середньо-, і короткотермінові. Такий
розподіл відображає тривалість прояву наслідків, що є результатом прояву
загрози. Крім того, вони тісно пов’язані з джерелом виникнення загрози,
тобто з внутрішньо системним чи позасистемним її походженням. Так, до
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довготермінових позасистемних загроз можна віднести: значну кількість
збиткових підприємств у період стагнації; низький купівельний попит;
високий рівень міжнародної і національної конкуренції; монополізацію
економіки; до довготермінових внутрісистемних загроз – низький рівень
відновлення основних фондів; втрата ринків збуту і ринків постачань;
відсталу технологію виробництва продукції і т. і. Термін дії наслідків цих
загроз триває від 3–х до 5–ти років.
Середньотермінові загрози містять у собі загрози, наслідки від яких
проявляються протягом 1–3 років. До них належать: неефективна
державна політика на фінансовому ринку країни; високий рівень інфляції;
підвищення цін на матеріали, сировину, енергоносії; неефективний
фінансовий менеджмент підприємства; неефективна кредитна політика;
низький рівень кваліфікації персоналу; не гнучка асортиментна політика
підприємства і т. і.
Прикладом загроз є: сезонність збуту продукції; кон’юнктурне
збільшення цін на паливо; недолік обігових коштів підприємства;
неефективна дивідендна політика; простої устаткування і т. ін.
Класифікація загроз на керовані і некеровані відображає можливість
локалізації менеджментом підприємства їхніх наслідків.
Висновки. Таким чином, цільовою спрямованістю системи
управління економічною безпекою підприємства є формування
адаптивних реакцій на дію загроз у будь-якій сфері його життєдіяльності і,
як наслідок, – забезпечення стабільного і максимально ефективного
функціонування підприємства на цей момент часу та високого потенціалу
розвитку в майбутньому.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ
ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ
В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
У статті розглядаються складові виплат працівникам бюджетних установ відповідно
до НП(с)БОДС 132 «Виплати працівникам», а також запропоновано зміни до структури
рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці».
Ключові слова: виплати працівникам, поточні виплати працівникам, оплата праці,
заробітна плата.

Starchenko N.
IMPROVEMENT METHOD OF ACCOUNTING EMPLOYEE
BENEFITS IN BUDGET INSTITUTIONS
The article reviews the components of payments to public sector employees in accordance
with NPSAS 132 «Employee Benefits», and suggested changes to the structure of the account 66
«Payments to pay».
Key words: employee benefits, current employee benefits, salaries, wages.

Старченко Н.Н.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ УЧЕТА ВЫПЛАТ
РАБОТНИКАМ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В статье рассматриваются составляющие выплат работникам бюджетных
учреждений в соответствии с НП(с)БУГС 132 «Выплаты работникам», а также предложены
изменения в структуру счета 66 «Расчеты по оплате труда».
Ключевые слова: выплаты работникам, текущие выплаты работникам, оплата труда,
заработная плата.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
глобалізації економіки бюджетні установи займають важливе місце у
сучасному суспільстві. Виплати працівникам є найвагомішою складовою
усіх видатків бюджетних установ, а їх облік є однією з найважливіших
сторін облікового процесу.
Бухгалтерський облік виплат працівникам є недосконалим і
знаходиться у процесі реформування. Тому саме це зумовило актуальність
Старченко Н.М.
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досліджуваного питання щодо розробки методичних підходів обліку
виплат працівникам, які відповідатимуть міжнародним стандартам
бухгалтерського обліку в державному секторі.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дана проблема розглядалась у працях таких провідних вчених
і практиків України, як Ф.Ф.Бутинець, С.В.Голов, С.В.Івахненков,
М.В.Кужельний, Т.Г.Мельник, С.В.Свірко, А.О.Труфен, Н.В.Шульга та
інші. Проте деякі питання обліку виплат працівникам в умовах його
гармонізації з міжнародною практикою досі не вирішені і потребують
подальшого дослідження.
Цілі статті: розглянути складові виплат працівникам бюджетних
установ відповідно до НП(с)БОДС 132 «Виплати працівникам», а також
запропонувати зміни до структури рахунку 66 «Розрахунки з оплати
праці».
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Виплати
працівникам бюджетних установ є інструментом соціального захисту та
компенсаціями, які надані державою через суб’єктів господарювання
державного сектора в обмін на послуги, які надаються працівниками.
Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в
державному секторі 132 «Виплати працівникам», який набере чинності
01.01.2013р, встановлено методичний фундамент для створення в
бухгалтерському обліку інформації щодо виплат (у грошовій і негрошовій
формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій
звітності [3].
Відповідно до вищезгаданого національного положення, виплати
працівникам діляться на три групи:
1) поточні виплати: заробітна плата за окладами та тарифами, інші
нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (відпустки
та інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші
заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців
по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу,
тощо;
2) виплати при звільненні. Зобов’язання щодо яких визнається у
разі, якщо суб’єкт державного сектора має невідмовне зобов’язання
звільнити працівника або кількох працівників до досягнення ними
пенсійного віку або надавати виплати при звільненні згідно із
законодавством, контрактом чи іншою угодою;
3) інші виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога,
визнаються зобов’язанням у звітному періоді, якщо робота, виконана
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працівниками у цьому періоді, дає їм право на отримання таких виплат.
Нарахована сума поточних виплат працівникам за роботу, виконану
ними протягом звітного періоду, та нарахована сума за єдиним внеском на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування визнаються
поточними зобов’язаннями та витратами звітного періоду, у якому
виникли такі зобов’язання [7].
Планом рахунків бухгалтерського обліку в бюджетних установах
передбачено балансовий рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці», який
має 9 субрахунків:
1) 661 «Розрахунки із заробітної плати»;
2) 662 «Розрахунки із стипендіатами»;
3) 663 «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит»;
4) 664 «Розрахунки з працівниками за безготівковими
перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках»;
5) 665 «Розрахунки з працівниками за безготівковими
перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування»;
6) 666 «Розрахунки з членами профспілки безготівковими
перерахуваннями сум членських профспілкових внесків»;
7) 667 «Розрахунки з працівниками за позиками банків»;
8) 668 «Розрахунки за виконавчими документами та інші
утримання»;
9) 669 «Інші розрахунки за виконані роботи».
Відкриття субрахунків до рахунку 66 «Розрахунки з виплат
працівникам», які зображено на рис. 1, дозволить покращити обліковий
процес.
За кредитом рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці»
відображається нарахована основна і додаткова заробітна, оплата перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомога з тимчасової
непрацездатності, премії та інші нарахування; за дебетом – відображається
виплата вищеперерахованого, а також суми утриманих податку на доходи
фізичних осіб, єдиного соціального внеску й інші утримання із сум оплати
праці.
Аналітичний облік розрахунків з працівниками ведеться за кожним
працівником, видами виплат та утримань.
Через 66 рахунок здійснюють виплати працівникам, які не можна
ототожнювати із заробітною платою, таким чином доцільним є змінити
його назву на «Розрахунки з виплат працівникам», це по-перше. По-друге,
цей рахунок застосовується не тільки для нарахування та виплати
заробітної плати, а й для розрахунків з оплати праці. А це, на думку
автора, не одне і те саме поняття. Адже, згідно Закону України «Про
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оплату праці» заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у
грошовому виразі, яку виплачують працівникові за виконану ним роботу
[1]. А оплата праці – це обліково-аналітична категорія, яка характеризує
трудовий дохід робітника, який формується під впливом кількості та
якості затраченої корисної праці і виплачується працедавцем у вигляді
заробітної плати в грошовій або натуральній формі [2].
66 «Розрахунки з виплат працівникам»
661 «Розрахунки з оплати праці»
662 «Розрахунки з працівниками за
товари, продані в кредит»
663 «Розрахунки з працівниками за
безготівковими перерахуваннями
на рахунки з вкладів у банках»
665 «Розрахунки з працівниками за
безготівковими перерахуваннями
внесків за договорами
добровільного страхування»
666 «Розрахунки з членами
профспілки безготівковими
перерахуваннями сум членських
профспілкових внесків»

661/1 «Поточні виплати»:
661/11 «Заробітна плата за
окладами і тарифами»;
661/12 «Інші нарахування з
оплати праці»;
661/13 «Виплати за
невідпрацьований час»;
661/14 «Премії та інші
заохочувальні виплати»
661/2 «Виплати при
звільненні»
661/3 «Інші виплати
працівникам»

667 «Розрахунки з працівниками за
позиками банків»
668 «Розрахунки за виконавчими
документами та інші утримання»

Рис. 1. Побудова рахунку 66 «Розрахунки з виплат працівникам»,
запропонована автором
Отже, рахунок 66 має сім субрахунків. Субрахунок 661 «Розрахунки
з оплати праці» має свої субрахунки, а саме:
- 661/1 «Поточні виплати». До цієї категорії відносять виплати
працівникам які бюджетна установа має здійснити за найближчі
дванадцять місяців. Вони перелічені в Інструкції зі статистики заробітної
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плати та ЗУ «Про оплату праці». Субрахунок 661/1 включає:
- 661/11 «Заробітна плата за окладами і тарифами» – це заробітна
плата за відпрацьований час чи за кількість виконаної роботи;
- 661/12 «Інші нарахування з оплати праці». До таких виплат
належать оплата відпусток; оплата за час виконання працівниками
державних та громадських обов’язків у робочий час; заробітна плата за
час перебування у відрядженні. Виплати на основі середньої заробітної
плати, які регулюються постановою Кабінету Міністрів України №100 [4];
- 661/13 «Виплати за невідпрацьований час» – це оплата перших 5
днів тимчасової непрацездатності працівника за рахунок роботодавця;
суми матеріальної цільової та нецільової допомоги працівникам. Виплати
на основі середньої заробітної плати, які регулюються постановою
Кабінету Міністрів України №1266 [5];
- 661/14 «»Премії та інші заохочувальні виплати» – це
заохочувальні виплати (премії за результати праці до нарахованої
заробітної плати).
Висновки. Отже, запропоновані нові субрахунки до рахунку 66
«Розрахунки з виплат працівникам» дозволять в повному обсязі
відображати в обліку операції з нарахування заробітної плати,
відрахуванням із неї, нарахуванню лікарняних, відпускних, премій в
умовах гармонізації з міжнародною практикою.
Облік поточних виплат працівникам є однією з важливих ділянок
обліку в бюджетних установах. Крім того, поява Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 132
«Виплати працівникам» вимагає внесення відповідних змін в обліковий
процес щодо виплат працівникам.
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Львівський інститут банківської справи УБС НБУ
ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
У статті розглянуто етапи здійснення аудиту кредитних операцій, запропоновано
шляхи їх вдосконалення, виділено основні помилки та недоліки у процесі реалізації
програми перевірки.
Ключові слова: кредитні операції, внутрішній аудит, етапи організації внутрішнього
аудиту.

Stakhiv О.
STAGES OF REALIZATION OF AUDIT
OF CREDIT OPERATIONS
The stages of realization of audit of credit operations are considered in the article, the ways
of their perfection are offered, basic errors and failings are selected in the process of realization of
check program.
Key words: credit operations, internal audit, stages of organization of internal audit.

Стахив О.Я.
ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТА
КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
В статье рассмотрены этапы осуществления аудита кредитных операций,
предложены пути их совершенствования, выделены основные ошибки и недостатки в
процессе реализации программы проверки.
Ключевые слова: кредитные операции, внутренний аудит, этапы организации
внутреннего аудита.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Під впливом
зовнішніх чинників кредитна політика банків та механізми управління
ризиками показали суттєві проблеми у їх діяльності. Відповідно обсяги
недоліків, порушень та зловживань у кредитній сфері є сьогодні
суттєвими та зумовили збиткову діяльність багатьох банківських установ,
а окремих – банкрутство. За цих умов більшість науковців та практиків
переконані, що система внутрішнього контролю та аудиту потребує в
деяких напрямах посилення ролі, а в інших – кардинальних змін.
Стахів О.Я.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблематика внутрішнього аудиту в банках, і, зокрема,
аудиту кредитних операцій, знаходить своє відображення в наукових
працях і публікаціях вітчизняних вчених – А.М.Герасимовича,
Л.М.Кіндрацької, О.І.Кірєєва, О.М.Сарахман, О.І.Скаско, Т.С.Смовженко,
Г.І.Спяк, Т.І.Фаріон та багатьох інших. Разом з тим, недостатність
теоретичних і практичних досліджень питань методики внутрішнього
аудиту кредитних операцій обумовлює актуальність даної теми.
Цілі статті. Метою статті є аналіз етапів здійснення аудиту
кредитних операцій та їх удосконалення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Організація
внутрішнього аудиту передбачає його здійснення у певній послідовності,
за етапами: планування аудиту, збір інформації з метою тестування
системи контролю і детального тестування, аналіз цієї інформації,
документальне підтвердження виконання всіх процедур проведення
аудиту шляхом підготовки робочої документації аудиторської перевірки,
складання висновку та пропозицій щодо результатів перевірки
відповідних структурних підрозділів банку (рис. 1.1).
1 етап. Планування завдань

2 етап. Збір інформації і її аналіз

3 етап. Оцінювання робочої документації

4 етап. Верифікація

5 етап. Підготовка та надання висновків та пропозицій
Рис. 1.1. Загальна схема процесу проведення аудиту
Організаційно-методична підготовка до проведення аудиту повинна,
перш за все, починатися із планування. План повинен базуватися на
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тематиці перевірки, її обсягах та періоді, впродовж якого вона буде
проводитися [1].
На етапі планування та розробки підходу до проведення
аудиторської перевірки, внутрішній аудитор детально ознайомитися з
діяльністю об’єкта перевірки, зосереджуючись на таких аспектах:
- меті діяльності об’єкта, видах наданих продуктів і послуг
кредитного характеру;
- відбір специфічних видів діяльності, враховуючи межі кредитного
ризику, стурбованість керівництва результатами роботи того чи іншого
підрозділу банку;
- внутрішньому контролі кредитних операцій;
- визначення ресурсних вимог, необхідних для виконання
запланованих завдань (наявність персоналу та можливості щодо його
додаткового залучення для проведення перевірки, потреби в сторонніх
спеціалістах, експертах, вимоги Спостережної Ради банку щодо
особливостей нагляду та вивчення об’єкта та предмета аудиту).
Розробленню програми перевірки передує загальне ознайомлення з
положеннями про структурний підрозділ та посадовими інструкціями,
укомплектованістю кадрами та наявністю відповідної освіти у фахівців
банку, висновками попередніх перевірок, видами операцій та
технологічними картами на їх проведення, завданнями підрозділу,
викладеними у бізнес-плані банку. Ознайомлення з вищезазначеною
інформацією дає можливість аудиту розробити відповідну програму
аудиторської перевірки, структура якої має включати:
- мету та завдання аудиторської перевірки;
- терміни та виконавців аудиту;
- перелік питань, що підлягають аудиту;
- основні аудиторські процедури, що доцільно використати у процесі
аудиту;
- зміст анкет і тестів для опитування працівників.
На другому етапі аудиторської перевірки проводиться збір
інформації і її аналіз наступними шляхами: опитування керівництва та
персоналу, вивчення документації, огляд діяльності підрозділів та
конкретних позичальників, аналіз даних та звітів, перевірки окремих
рахунків (наприклад коефіцієнтів кредитоспроможності позичальників). У
процесі збору інформації аудитор отримує свідчення, які підтверджують
аудиторський висновок. Для отримання свідчень аудитор використовує
різні інструменти (аудиторські методи, процедури та прийоми).
Матеріали узагальнюються внутрішнім аудитором за результатами
попереднього ознайомлення з об’єктом аудиту у робочих документах, які
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мають відповідати певним принципам: повноти, доцільності, стандартного
оформлення, зрозумілості, підтвердження.
На нашу думку, з метою підвищення ефективності системи
внутрішнього контролю, на другому етапі доцільним є складання та
заповнення аудиторами додаткових робочих документів. Це можуть бути
анкети оцінки системи внутрішнього контролю; робочих документів
стосовно кредитування юридичних та фізичних осіб.
На початку другого етапу перевірки служба внутрішнього аудиту
може отримати від вищого керівництва та керівників структурних
підрозділів, що займаються кредитуванням заповнену Анкету оцінки
системи внутрішнього контролю, які будуть складатися з питань, що
стосуються:
- достатності внутрішніх положень щодо кредитної діяльності;
- запровадження банком форми «Повідомлення про умови
споживчого кредитування» та «Детальний розпис загальної вартості
платежів та визначення сукупної вартості кредиту і реальної процентної
ставки» та доведення до установи банку вищезазначених змін та форм;
- змісту в кредитних договорах та додатках детальної інформації
щодо сукупної вартості кредиту з урахуванням процентної ставки за ним,
вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов’язань
споживача та сукупну вартість кредиту;
- діяльності кредитного комітету та кредитного підрозділу банку;
- перевірки відповідальними працівниками звітів для виявлення
можливих упущень;
- ведення кредитних справ клієнтів;
- системи контролю за кредитними операціями (у т.ч. за
проблемними кредитами);
- системи контролю за кредитними операціями (у т.ч. за
проблемними кредитами);
- розміру проблемних кредитів, тенденції щодо їх збільшення,
зменшення;
- формування резервів для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями (у т.ч. за простроченими та сумнівними
заборгованостями).
Перелік питань в анкеті можуть бути різноманітними і навіть
простими, на які потрібно відповідати «так» чи «ні». Вона надасть
можливість аудитору з’ясувати: чи забезпечує наявна система
внутрішнього контролю достатню впевненість працівників та керівництва
банківської установи, в тому, що поставлені завдання в частині здійснення
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кредитних операцій будуть виконані; чи знижує ця система ризики
виникнення помилок та неадекватних дій.
Враховуючи проведену оцінку даної сфери діяльності банківської
установи, та на підставі відповідей на наведені вище питання, аудитор
робить загальну оцінку системи внутрішнього контролю за такою
шкалою: задовільна, посередня, погана.
На третьому етапі, оцінювання робочої документації, спираючись на
національні стандарти аудиту, формуються судження та висновки. Ця
стадія забезпечує аудиторів першими відомостями та визначає напрям
подальшої аудиторської роботи.
Етап «Верифікації» (четвертий етап) дозволяє пересвідчитись у
справедливості попередньої оцінки, яка базується на тестуванні операцій,
підтвердженні даних, аналізі та порівнянні, спостереженні, записі
виявлених недоліків та порушень, аналізі причин (наслідків), які призвели
до появи недоліків у роботі банку, аналізі перешкод та обмежень, які
існують у діяльності окремих функціональних підрозділів банку,
розробленні рекомендацій.
На цьому етапі вибірково вибираються кредитні справи, які будуть
аналізуватися детальніше. Під час перевірки відібраних кредитних справ
позичальника, службі внутрішнього аудиту Дирекції доцільно
заповнювати по кожному позичальнику робочий документ кредитування
юридичних осіб та робочий документ кредитування фізичних осіб.
Робочі документи кредитування містять повну та деталізовану
інформацію відповідно щодо кожного позичальника (юридичної або
фізичноїособи), а саме:
- дані щодо позичальника (назва (або П.І.Б.) позичальника; адреса;
код ЕДРПОУ (або ідентифікаційний код); поточний, позичковий рахунки;
рахунок нарахованих доходів; рахунки обліку позабалансових
зобов’язань, застави; загальна заборгованість позичальника за усіма
кредитами; основна характеристика діяльності позичальника (або місце
роботи позичальника));
- повна інформація щодо надання кредиту (номер та дата кредитної
угоди; зазначається кредит або кредитна лінія; дата надання кредиту;
первісна сума та строк погашення кредиту; остання пролонгація кредиту
та кількість пролонгацій; заборгованість на звітну дату за кредитом,
нарахованими, простроченими, сумнівними відсотками; залишок
заборгованості кредитної лінії на позабалансовому рахунку; максимальна
кількість днів прострочки; кількість випадків прострочки; первісна, діюча
відсоткова ставка; періодичність погашення відсотків; мета кредиту;
джерело погашення; остаточні строки погашення основного боргу);
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- дані щодо керівника та головного бухгалтера позичальника –
юридичної особи;
- дані стосовно засновників юридичних осіб (частка у статутному
капіталі; ідентифікація);
- відмітка щодо наявності повного пакета документів в кредитній
справі (заява на кредит; рішення кредитного комітету; перевірка стану
зберігання заставленого майна; звітність позичальника; аналіз фінансового
стану позичальника; установчі документи (для юридичних осіб) тощо);
- оцінка фінансового стану позичальника (згідно балансових даних
юридичної особи; довідки про доходи фізичної особи тощо);
- дані щодо забезпечення кредиту (застава (предмет застави,
вартість, номер та дата договору, його нотаріальне посвідчення, назва
заставодавця тощо) або порука, гарантія, договір страхування);
- заходи, що прийняті банком з погашення кредитної заборгованості;
- зауваження аудитора до кредитної справи клієнта;
- відмітка аудитором оцінки обслуговування боргу, фінансового
стану позичальника та відповідної класифікації загальної заборгованості
за кредитом.
Вищезазначені робочі документи доцільно віднести до постійних,
які при кожній перевірці аудиторами будуть заповнюватися. За
призначенням вони мають: інформативний, перевірочний, розрахунковий,
порівняльний, аналітичний та підтверджувальний характер. Інформація
наведена у даних робочих документах в подальшому, при здійсненні
перевірки буде корисною для аудиторів.
Під час заключного етапу «Звітування» аудитор готує аудиторський
висновок (довідку) для інформування Спостережної Ради та Правління
банку про найбільш важливі проблеми, виявлені під час аудиторської
перевірки, ефективність систем контролю, надання рекомендацій
Правлінню щодо необхідності впровадження змін, які приведуть до
покращення і підвищення якості систем внутрішнього контролю [2].
Робоча програма аудиту кредитних операцій включає початкові
аудиторські процедури, перевірки кредитних справ позичальників та
процедури надання кредитів, правильності нарахування та обліку
процентних та комісійних доходів за кредитними операціями,
своєчасності і правильності обліку погашення кредитів, формування та
використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями.
Процес підготовки і написання аудиторського висновку (довідки)
має декілька етапів: групування і систематизація виявлених відхилень та
узагальнення аудиторської інформації.
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В підсумкових матеріалах викладаються виявлені недоліки,
порушення та зловживання, що характеризують проведення відповідних
банківських операцій; акцентується увага на позитивному досвіді роботи
підрозділу, який можливо використати на інших ділянках у банку;
обґрунтувати причини, особливо організаційного характеру, що створили
умови для здійснення порушень і зловживань та надати пропозиції про
вжиття заходів щодо їх усунення. У висновку (довідці) треба надати
кваліфіковану оцінку стану системи внутрішнього контролю відповідного
підрозділу банку.
Аудиторський висновок складається з урахуванням стандартів
проведення аудиту, визначених нормативно-правовими актами
Національного банку України і підписується керівником служби
внутрішнього аудиту банку.
У межах початкових аудиторських процедур здійснюється вивчення
та аналіз внутрішніх нормативних і розпорядчих документів, що
регулюють кредитну роботу банку: положення про кредитування,
положення про кредитний комітет і наказ про персональний склад
кредитного комітету, положення про визначення фінансового стану
позичальника, кредитна політика банку, положення про кредитний відділ
[3].
У процесі реалізації програми перевірки кредитних операцій
аудитору доцільно особливу увагу звернути на найпоширеніші помилки та
недоліки у кредитній роботі:
- недостатній аналіз запропонованої програми кредитування на
стадії прийняття рішення про доцільність проведення операцій;
- відсутність документального оформлення експертних висновків,
на підставі яких приймаються рішення;
- відсутність документів про перевірку якості та стану збереження
забезпечення та його експертної оцінки;
- невідповідність кредитних договорів, договорів застави та інших
чинному законодавству, що може призвести до визнання їх недійсними;
- підтвердження повноважень осіб, які підписують договори з боку
позичальника;
- помилки у нарахування процентів;
- несвоєчасність урахування на позабалансових рахунках
забезпечення;
- несвоєчасність віднесення несплачених у встановлений термін
відсотків на відповідні рахунки;
- несвоєчасність та неправомірність перенесення термінової
заборгованості на рахунки простроченої;
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- помилки класифікації кредитів за рівнем кредитного ризику;
- недоліки в урахуванні забезпечення під час розрахунку суми
резервів, що підлягає формуванню;
- неправомірність та несвоєчасність використання резервів [4].
Проведення перевірки згідно із програмою аудиту, передбачає
формування висновків, рекомендації та пропозицій щодо якості прийняття
рішень, організації кредитної роботи в банку.
Висновки. Отже, при здійсненні аудиту кредитних операцій
застосовується послідовний підхід. Аудиторська перевірка кредитних
операцій банку, як правило, має характер вибіркової. Вибірка проводиться
з урахуванням: кількості кредитних договорів за період; обсягів
кредитування за окремими категоріями позичальників; кількості задіяних
кредитних рахунків; процентних ставок на кредити; ступеня ризику та
рівня забезпеченості кредитів. Кожний етап аудиту документується за
допомогою робочих документів.
Служба внутрішнього аудиту має бути незалежною в своїй
діяльності та забезпечувати ефективне здійснення перевірки кредитних
операцій, так як аудитом охоплюються всі етапи процесу кредитування,
що сприяє оптимізації здійснення даного виду активних операцій.
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Столярчук Н.Н.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОЦЕНКЕ ОПИС ИННОВАЦИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Исследованы базы оценки и их влияние на формирование стоимости ОПИС.
Охарактеризованы подходы и методы оценки, выявлены их преимущества и недостатки.
Рассмотрены учетные последствия применения независимой оценки.
Ключевые слова: оценка, стоимость, методический подход, метод.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств тісно пов’язано з
удосконаленням управління інтелектуальною власністю. Однією з
важливих складових управління інтелектуальною власністю є оцінювання
вартості прав на дані об’єкти та відображення вартості ОПІВ в обліку.
Потреба в оцінці цих об’єктів виникає при внесенні ОПІВ до статутного
фонду підприємства, відшкодуванні збитків від неправомірного
використання інтелектуальної власності підприємства, у процесі
оцінювання ринкової вартості компанії та в інших випадках. Особливо
важливим є вибір підходу до оцінки ОПІВ в процесі реалізації
інноваційного проекту. Знання підходів та методів до оцінювання надасть
підприємству можливість обрати найдоречніший метод оцінювання та
правильно визначити ринкову вартість ОПІВ, що дозволить ефективно
використовувати ОПІВ в діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемам оцінювання інтелектуальної власності присвячені
роботи багатьох науковців, таких, як Саблука П.Т., Моссаковського В.Б.,
Жука В.М., Рудченко Ю.С., Міщенко І.М., Кантаєвої О.В., БутнікаСіверського та інших. Однак використання підходів та методів оцінки і
наданий час викликає чимало труднощів.
Цілі статті. Метою статті є вирішення таких завдань: дослідження
оцінювання ринкової вартості об’єктів права інтелектуальної власності,
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зокрема існуючих підходів та методів оцінювання, виявлення їх переваг та
недоліків, виявлення впливу даних методів на вартість, що відображається
в обліку.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Нарощування
інтелектуального капіталу є необхідною умовою економічного зростання
України. Державна політика у сфері інтелектуальної власності як складова
інтелектуального капіталу повинна забезпечувати створення ділового
середовища для успішного функціонування інноваційної діяльності,
стимулювання розвитку науково-дослідної й інноваційної діяльності і
комерціалізації результатів дослідження та створення державної системи
інформаційно-консультативної підтримки інноваційної діяльності на всіх
етапах впровадження цін [1, c. 182–183].
Важливим етапом в процесі управління інтелектуальною власністю
є процес оцінки прав на ОПІВ. Розуміння підходів та методів оцінки
дозволить правильно визначити вартість ОПІВ для ефективного
функціонування інтелектуальних активів в господарському обороті.
Основними нормативно-правовими документами з оцінки прав
інтелектуальної власності є Закон України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р.
№2658, Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і
майнових прав» від 10.09.2003 Р. №1440, Національний стандарт №4
«Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» від 03.10.2007 р.
№1185 та Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності,
затверджена Наказом Фонду Державного майна України від 25.06.2008 р.
№740. Загалом в Україні існує більше 40 нормативних акти, що
стосуються оцінки нематеріальних активів. Крім того, Комісією
Міжнародних Стандартів Оцінки опубліковано Міжнародне правило
оцінки 4 «Оцінка нематеріальних активів», що ґрунтується на МСО 1
«Ринкова вартість як база оцінки», МСО 2 «Бази оцінки, відмінні від
Ринкової вартості», МСО 3 «Звіт про оцінку».
Однак, питання взяття інноваційної продукції, інтелектуального
капіталу на баланси підприємств залишається одним з найскладніших і не
має однозначного вирішення.
Найсуттєвішою глибинною проблемою вітчизняних ОПІВ, є
слабкість комерційної та капіталізованої складової таких активів.
Винаходи, корисні моделі, на які отримані патенти, як засвідчує практика,
не використовуються підприємствами задля отримання прибутку. А
відтак, визнання їх активом втрачає економічне й правове підґрунтя. За
вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності та П(С)БО 8
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«Нематеріальні активи» лише той об’єкт може бути визнаний
нематеріальним активом, який утримується підприємством для
виробництва, торгівлі, франчайзингу, в адміністративних цілях чи надання
в оренду (паушальні доходи та роялті) іншим способом [2, с. 37].
Бездієвість існуючих механізмів оцінки та обліку ОПІВ,
інноваційної продукції пов’язана з проблемами цінності цих активів
(продукції) саме у їх подальшому комерційному використанні.
Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності – це взаємовигідні (комерційні) дії всіх учасників процесу перетворення результатів
інтелектуальної праці у ринковий товар [3]. Метою комерціалізації є
отримання прибутку за рахунок використання об’єктів права
інтелектуальної власності у власному виробництві або продажу чи
передачі прав на їх використання іншим юридичним чи фізичним особам.
Основними способами комерціалізації ОПІВ є:
1) використання об’єктів права інтелектуальної власності у
власному виробництві;
2) внесення прав на об’єкти права інтелектуальної власності до
статутного капіталу підприємства;
3) передача (продаж) прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Практичне здійснення вказаних шляхів на підприємстві пов’язане із
оцінкою ОПІВ [4, с. 258.] та відображенням здійснювання їх
комерціалізації у бухгалтерському обліку.
При розгляді питань комерційного використання ОПІВ в
господарській діяльності підприємств особливого значення набуває
розуміння найважливіших аспектів і проблем вартісної оцінки
інноваційної продукції в умовах ринкової економіки. Включення ОПІВ в
господарський оборот і використання її в якості товару попередньо
передбачає оцінку її вартості. Початкова облікова операція – прийняття
ОПІВ на баланс – здійснюється за первісною вартістю, а подальше
комерційне використання потребує розрахунку ринкової чи іншого виду
вартості.
Поняття оцінки, яке застосовується в бухгалтерському обліку, не
слід ототожнювати з незалежною оцінкою. Основна відмінність полягає у
наявності різних видів вартості. Якщо в обліку базовою є історична
вартість (собівартість), то в основі незалежної оцінки лежить справедлива
вартість об’єкта, тобто його реальна ринкова вартість [5, с. 75 ].
Відповідно до Національного стандарту оцінки 1, вартість –
еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей.
До того ж, в процесі діяльності підприємства часто виникає потреба
у відображенні ринкової вартості активу, визначення якої не входить до
компетенції бухгалтера, а є обов’язком незалежного оцінювача.
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Потреба в незалежній оцінці виникає при різних формах цивільноправових угод, а перша необхідність в оцінювачах в Україні з’явилась з
появою недержавних форм власності.
Відповідно до міжнародних та національних стандартів оцінки
потреба в оцінці вартості інтелектуальної власності виникає у зв’язку з:
визначенням бази оподаткування в процесі придбання та продажу об’єктів
інтелектуальної власності; здійсненням корпоративних операцій,
пов’язаних з емісією (ремісією) статутних фондів господарських
товариств; визначенням вартості виключних прав, що передаються на
підставі договору купівлі-продажу об’єктів інтелектуальної власності чи
ліцензійних договорів на право використання таких об’єктів; визначенням
розміру компенсації (розміру відшкодування), яку потрібно сплатити
відповідно до діючого законодавства власнику інтелектуальної власності
за порушення його виключних прав; внесенням об’єктів інтелектуальної
власності при здійсненні інноваційних чи інвестиційних проектів;
поширенням ринків збуту (шляхом надання франшизи (межі відхилення
кількості поставленого товару від зазначеного у договорі) та ін.);
організацією страхування; передачею інтелектуальної власності під
заставу з метою отримання кредитів; визначенням збитків, отриманих
неправомірним використанням об’єктів інтелектуальної власності;
банкрутством підприємства у процесі його ліквідації з метою задоволення
позовів кредиторів; проведенням приватизації (відчуження) державного
майна.
Основні види вартості та способи їх обчислення наведено на рис. 1.
Методика оцінки вартості інтелектуальної власності розробляється
для відповідного об’єкта під конкретного замовника, оскільки потреба у
такій оцінці виникає, як правило, у зв’язку з відчуженням відповідних
виключних або невиключних прав.
Оцінка проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій
вартості або неринковим видам вартості. База оцінки – комплекс
методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають
певному виду вартості майна.
Вибір бази оцінки передує укладанню договору на проведення
оцінки майна та залежить від мети, з якою проводиться оцінка майна, його
особливостей, а також нормативних вимог. Щоб продати права на об’єкти
інтелектуальної власності чи використати їх у власному виробництві,
необхідно визначити їхню вартість, яка є ознакою товару.
Прийоми, що застосовуються для визначення вартості прав на
об’єкти інтелектуальної власності, можна розділити на три групи: підходи,
методи і методики. Підходи дають принципи визначення вартості. Методи
визначають процедуру розрахунку вартості. Методики розглядають
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застосування того чи іншого методу стосовно конкретних об’єктів
інтелектуальної власності та конкретних цілей розрахунку.
База оцінки

Визначається переважно за
допомогою порівняльного
методичного підходу

Ринкова вартість

Неринкові види
вартості

Визначається за допомогою
витратного методичного підходу

Залишкова вартість
заміщення (відтворення )

Оцінка проводиться без урахування
принципу найбільшої ефективності
використання

Вартість у використанні

Визначається наступним чином:
сума валових доходів, які очікуються
отримати за мінусом очікуваних
витрат

Вартість ліквідації

Визначається за допомогою
доходного підходу – метод
дисконтованих грошових потоків

Інвестиційна вартість

Визначається на основі ринкової
вартості з подальшим збільшенням
на суму надбавки

Спеціальна вартість

Ліквідаційна вартість

До визначеної ринкової вартості
застосовують знижувальні коефіцієнти

Рис. 1. Основні види вартості відповідно до баз оцінки*
* розроблено автором на основі Національний стандарту 1 «Загальні
засади оцінки майна»
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Оцінка вартості прав на конкретний об’єкт інтелектуальної
власності у конкретному випадку їхнього використання є досить складною
процедурою й у кожному випадку вимагає унікального рішення задачі.
Однак при усьому різноманітті таких випадків існує три загальновизнаних
підходи до оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності: витратний,
порівняльний (ринковий), дохідний. Відповідно до Наказу №740 та
Національних стандартів оцінки 1 та 4 кожному підходу відповідають
певні методи оцінки [6; 7; 8] (табл. 1).
Таблиця 1
Зв’язок між підходами та основними прийомами оцінки ОПІВ*
Методичний
підхід

Метод

Вартість,що
визначається

Витратний

Прямого відтворення
Заміщення

Залишкова

Порівняльний

Метод порівняння
продажів

Ринкова

Дохідний

Прямої капіталізації
доходу
Непрямої капіталізації
доходу

Ринкова,
інвестиційна,
ліквідаційна,
вартість ліквідації

Принципи
Корисності,
зміщення
Заміщення,
попиту і
пропонування
Найбільш
ефективного
використання,
очікування

* розроблено автором
Національними
стандартами
обґрунтовано
застосування
методичних підходів та відповідних методичних процедур. Крім того,
Міжнародним правилом оцінки 4 «Нематеріальні активи» дається
тлумачення міжнародних стандартів оцінки та можливість їх застосування
в практиці [10].
Витратний підхід пропонує визначення поточної вартості витрат на
відтворення або заміщення об’єктів оцінки в поточних цінах і подальше
коректування її на суму зносу, тобто за витратами.
Якщо в замовника є документально зафіксований кошторис витрат,
оцінювач може застосовувати метод прямого відтворення. Якщо
кошторис відсутній, він може бути розроблений самим оцінювачем
відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та ПСБО 16 «Витрати».
При застосуванні цього методу досліджується фінансова звітність,
бухгалтерська облікова документація, протягом якого виконувалася
робота зі створення ОПІВ. Особливістю цього методу є обов’язковість
збільшення виявлених фактично зазнаних витрат на коефіцієнт (на
підставі індексу споживчих цін або відповідних галузевих індексів) з
метою їх приведення до рівня цін на товари, роботи, послуги на дату
оцінки.
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Під час застосування методу заміщення визначається сума витрат,
які необхідні для створення, розробки або придбання нового ОПІВ, який
за своїми споживчими, функціональними, економічними показниками
може бути рівноцінною заміною об’єкта, майнові права на який
оцінюються. При цьому базовим припущенням є функціональна
подібність об’єкта. На підставі П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та
П(С)БО 16 «Витрати» оцінювачем складаються калькуляції витрат
подібного за призначенням та корисністю.
Проаналізувавши методи витратного підходу, можна зробити
висновок, що вартість ОПІВ у цьому разі та ринкова вартість, що
передбачає прибуток, – різні величини. Недоліком цього підходу є те, що
він ґрунтується тільки на фактично або можливих понесених витратах і
виключає отримання наддоходу. Однак він найбільш простий у
застосуванні. На практиці існує мала кількість типів нематеріальних
активів для яких ті чи інші витрати можуть бути визначені. Цей метод
може бути застосований до програмного забезпечення власної розробки,
веб-сайтів, тощо.
Витратний підхід влаштовує покупця, тому, що він може
документально відстежити витрати на створення об’єкта інтелектуальної
власності і переконати, що дана вартість виправдана. Але він не вигідний
для продавця, оскільки останній одержить суму, рівну тільки понесеним
витратам на створення об’єкта інтелектуальної власності, тобто без
прибутку.
Сутність порівняльного підходу полягає в тому, що вартість прав на
ОПІВ визначається шляхом зіставлення цін нещодавніх продажів
подібних об’єктів. Для застосування цього методу необхідні наступні
вхідні дані: ціни та/ або оціночні мультиплікатори стосовно ідентичних
або подібних нематеріальних активів. Цей підхід дає так звану
«справедливу ціну», тобто таку ціну, за яку продавець, який володіє
інформацією про ринкову вартість аналогічних об’єктів, готовий продати
об’єкт інтелектуальної власності, а покупець, який також володіє певною
інформацією про об’єкт ІВ і ринкову вартість аналогічних об’єктів,
готовий купити даний об’єкт ІВ. Тобто ціна встановлюється ринком і
влаштовує як продавця, так і покупця.
Повноцінне використання ринкового підходу може бути лише за
наявності в покупця можливості вибору ОПІВ з-поміж інших подібних і з
такими ж функціями. Однак інноваційна продукція не має аналогів, і
досить важко знайти подібні продукти, щоб достовірно оцінити ОПІВ
інноваційного спрямування, до того ж, інформація про ОПІВ, що
оцінювались є конфіденційною. Навіть, якщо продаж може бути
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ідентифікований та інформація про сплачену ціну доступна, може бути
важко визначити відповідні корегування до ціни або оціночних
мультиплікаторів, які необхідні для відображення різниці між
нематеріальним активом, що оцінюється в порівнянні із тими, що були
включені до угоди про продаж.
Отже, на практиці цей метод може вживатися лише для перехресної
перевірки.
В основу дохідного підходу покладено принцип очікування, який
свідчить про те, що вартість ОПІВ визначається величиною майбутньої
вигоди його власника. В оцінці ринкової вартості майнових прав
інтелектуальної власності дохідний підхід посідає пріоритетне місце як
підхід, який найбільш достовірно відображає цінність об’єкта оцінки. Він
базується на врахуванні принципів найбільш ефективного використання
та очікування, відповідно до яких вартість об’єкта оцінки визначається як
поточна вартість очікуваних доходів від найбільш ефективного
використання об’єкта оцінки, включаючи дохід від його можливого
перепродажу.
Метод прямої капіталізації доходу застосовується у випадку, коли
прогнозується постійний за величиною і рівний за періодами
прогнозування чистий операційний прибуток, отримання якого не
обмежується в часі. Капіталізація такого доходу здійснюється шляхом
ділення його на коефіцієнт капіталізації, що характеризує норму доходу на
інвестований капітал (власний і/або запозичений) і норму його
повернення.
Розрахунок вартості прав на ОПІВ за цим методом виконують за
формулою:

,
де PV – поточна вартість об’єкта оцінювавння;
CF – грошовий потік середньорічного доходу;
K – коефіцієнт капіталізації.

(1)

Метод непрямої капіталізації доходу застосовується у разі, коли
прогнозовані грошові потоки є неоднаковими за величиною,
непостійними протягом визначеного періоду прогнозування або, якщо
отримання їх обмежується у часі. Основними способами реалізації методу
непрямої капіталізації є:
Метод переваги у прибутку і розподілі прибутків передбачає
дисконтування різниці між прибутком від діяльності суб’єкта права ІВ, що
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провадиться з використанням ОПІВ, та прибутком, отриманим від такої
діяльності за умови, що вона провадиться без використання зазначеного
об’єкта. Співвідношення між дійсною і майбутньою вартістю зафіксовано
формулою зростання знижки в майбутніх грошових потоках за методом
складного відсотку. У процесі реалізації цього методу, по-перше,
оцінюються майбутні грошові потоки, по-друге, визначається ставка
дисконтування, по-третє, розраховується сумарна вартість грошових
потоків.
Дійсна вартість прав на ОПІВ за цим методом визначається за
формулою:

,
де PV – дійсна вартість прав на ОПІВ, грн;
t – періоди (роки);
Сt – чистий прибуток у періоді t;
DF – коефіцієнт дисконтування, що розраховується за формулою:

(2)

DF=1/(1+it)t ,
де it – ставка віддачі на капітал (ставка дисконту) у період t.

(3)

Під час розрахунку ставки дисконту для грошових потоків,
створюваних оцінюваною власністю, звичайно враховують безризикову
ставку віддачі на капітал, величину премії за ризики, пов’язані з
інвестуванням капіталу в придбання оцінюваної інтелектуальної
власності, ставки віддачі на капітал, аналогічних за рівнем ризику
інвестицій. Безризикова ставка віддачі на капітал звичайно визначається
як ставка віддачі за найменш ризикованого вкладання капіталу
(наприклад, ставка прибутковості за депозитами Національного банку або
ставкою прибутковості до погашення державних цінних паперів) [9, с.95].
Метод додаткового прибутку передбачає пряму капіталізацію
додаткового прибутку, який може отримувати суб’єкт права
інтелектуальної
власності
в
результаті
використання
права
інтелектуальної власності понад середній прибуток, який отримують
подібні суб’єкти, що не мають переваги володіння такими майновими
правами. Даний метод використовується на практиці для тих
нематеріальних активів, що мають великий вплив на грошові потоки.
Прогнозні грошові потоки перетворюються в прогнозну на поточну
вартість із використанням техніки поточної вартості та прийнятної ставки
дисконту. Цей метод часто використовується на практиці для оцінки
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незавершених досліджень та проектів розвитку, які важко оцінити іншими
методами. Природа проекту полягає в тому, що потрібен час на розробку
проекту та певні витрати перед тим як актив почне генерувати грошові
потоки.
Метод роялті полягає у визначенні суми дисконтованих доходів від
ліцензійних платежів. Застосовується за умови, що майнові права
інтелектуальної власності надані або можуть бути надані за ліцензійним
договором іншій фізичній та юридичній особі. Зазвичай ставка роялті
визначається у відсотках до доходів, які очікуються від використання
активу. Там, де це доречно платежі роялті корегуються з урахуванням
податків та дисконтуються в поточну вартість протягом строку
використання активу.
Отже, як бачимо формалізується дохідний підхід шляхом
перерахування майбутніх грошових потоків, що генеруються за
допомогою ОПІВ, у дійсну вартість. Як правило, потенційні покупці
розглядають ОПІВ, що приносить дохід, з погляду інвестиційної
привабливості, тобто як об’єкт вкладення капіталу з метою одержання в
майбутньому відповідного прибутку. Цей підхід є найбільш трудомісткий
та складний у застосуванні. Однак зважаючи на тісний зв’язок
інноваційної діяльності з інвестиційною та тривалістю реалізації
інноваційного проекту в часі він найбільш підходить для визначення
вартості ОПІВ в процесі інноваційної діяльності. До того ж, він дає змогу
розрахувати ризикованість проекту та інфляцію.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8
«Нематеріальні активи» об’єкти інтелектуальної власності визнаються
нематеріальними активами і передбачається проведення бухгалтерського
обліку для таких груп об’єктів інтелектуальної власності:
- права на знаки для товарів і послуг;
- права на об’єкти промислової власності;
- авторського і суміжні з ними права.
Використання інтелектуальної власності як нематеріального активу
в господарській діяльності підприємств і відображення в бухгалтерському
обліку операцій руху таких об’єктів дозволяє:
- документально підтверджувати довгострокові майнові права за
допомогою обліку їх у балансі підприємства та створювати відповідні
фонди амортизаційних відрахувань;
- одержувати додатковий прибуток від передачі прав на
використання об’єктів інтелектуальної власності, а також забезпечувати (у
залежності від обсягу переданих прав) обґрунтоване регулювання цін на
інноваційну продукцію підприємства;
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- виплачувати фізичним особам авторські винагороди, минаючи
фонд заробітної плати, з віднесенням витрат по виплаті авторської
винагороди на статтю собівартості продукції «Інші витрати», тобто без
обмеження розмірів виплат і без традиційних відрахувань у страхові та
інші фонди.
Таким чином, постановка інтелектуальної власності інноваційного
спрямування на бухгалтерський облік є одним із варіантів введення ОПІВ
до господарського обороту і дає можливість підприємству отримати
додатковий прибуток.
Потрібно пам’ятати, що в процесі володіння ОПІВ варто розрізняти:
- немайнові права (право на авторство й ім’я) – не можуть бути
предметом угод, тобто не можуть передаватися іншим особам;
- майнові права (право володіння, використання і розпорядження
результатами творчої й інтелектуальної діяльності). Саме майнові права є
предметом оцінки й обліку.
Відповідно до П(С)БО 8 [11], нематеріальний актив визнається
активом, тобто відображається в балансі, якщо: існує ймовірність того, що
підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з
використанням такого активу та можна достовірно визначити його
вартість.
Якщо наукова розробка визнана інновацією, а інновацією вона
визнається у разі розробки інноваційного проекту, в якому обґрунтована
економічна ефективність, та отримано відповідне Свідоцтво від
інноваційної установи, що проводить експертизу інноваційних проектів,
то питання недоцільності постановки на баланс ОПІВ інноваційного
спрямування у складі нематеріальних активів знімається. Залишається
питання визначення вартості та відображення її в обліку. Вплив оцінки на
вартість відображеної в обліку наведено в табл. 2.
Розроблено автором на основі П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та
нормативно-правових актів оцінки.
Вважаємо доцільним відмітити, що облікові наслідки способів
комерціалізації ОПІВ, якими є їх внесення до статутного капіталу
підприємства та реалізація, отримують однакову облікову інтерпретацію.
Це пояснюється зв’язком обох способів комерціалізації із вибуттям,
яке трактується в бухгалтерському обліку як продаж ОПІВ у якості
нематеріальних активів підприємства, а, отже, пов’язане із їх
переведенням до складу необоротних активів та груп вибуття,
утримуваних для продажу.
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Висновки. Основним видом вартості, що застосовується при
незалежному оцінюванні, є ринкова, під якою розуміють розраховану
суму на дату оцінювання, за яку інтелектуальна власність обмінюється
між готовим купити покупцем та готовим продати продавцем у
комерційній угоді після належних маркетингових досліджень, під час якої
кожна зі сторін діяла компетентно, виважено і без примусу.
Важливим етапом в процесі оцінки ОПІВ є вибір бази, що впливає в
подальшому на вартість. Та чи інша база оцінки впливає на вибір підходу
до оцінки і допускає або унеможливлює використання того чи іншого
методу.
Підходами до оцінювання ОПІВ є витратний, порівняльний та
дохідний. Витратний підхід є зручнішим для розробника, але не
відображає ринкової ситуації, потребує визначення та підтвердження всіх
здійснених витрат на розробку нематеріального активу. Головним
недоліком цього методу є те, що майбутня ринкова вартість ОПІВ не
залежить від витрачених коштів на його розробку. Порівняльний підхід
дає змогу визначити справедливу ціну, що щонайкраще відповідає
ситуації на ринку. Суттєвими недоліками для оцінювання за цим методом
є конфіденційність інформації про ОПІВ, а також складність знаходження
схожого ОПІВ. У доходному підході відсутні недоліки, що притаманні
двом попереднім підходам. Він дає змогу врахувати ризикованість
проекту та інфляцію. Тож, саме дохідний підхід вважаємо за доцільне
застосовувати при визначенні вартості ОПІВ інноваційного спрямування.
Як бачимо з вищесказаного у статті, визначення справедливої
вартості у ряді випадків та її відображення в обліку тісно пов’язане з
ринковою вартістю, що потребує застосування незалежної оцінки та
застосування певного підходів та методів.
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
В статті висвітлено основні аспекти формування інформації про логістику.
Визначено елементи облікової політики підприємства щодо логістичних операцій.
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ACCOUNTING POLICIES LOGISTICS OPERATIONS
The article highlights the key aspects of the formation of information about logistics. The
elements of the company’s accounting policies with respect to logistics operations are determined.
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Сторожук Т.Н.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
В статье освещены основные аспекты формирования информации о логистике.
Определены элементы учетной политики предприятия относительно логистических
операций.
Ключевые слова: логистика, логистические операции, учетная политика.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах господарювання взаємовідносини між суб’єктами господарювання
Сторожук Т.М.
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здійснюються в умовах частих і швидких змін, конкуренції та
невизначеності. Тому підприємству вже не достатньо відслідковувати
окремо процеси постачання, виробництва та збуту. Об’єктом обліку мають
стати логістичні витрати та логістика, як прогресивний науковоприкладний напрямок діяльності. Оскільки в ринкових умовах
господарювання виникає необхідність переорієнтації підприємства з
виробничої на маркетинго-збутову, актуальність і значимість даної теми
важко переоцінити.
В умовах інтеграційних процесів та поглиблення глобалізації
розвиток облікової системи іде шляхом стандартизації фінансової
звітності та індивідуальності обліку відповідно до єдиних принципів.
Розширення самостійності обліку виражається в обліковій політиці
кожного підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням логістики приділена увага в значній кількості як
іноземних так і вітчизняних видань. Проблемам логістики присвячена
велика кількість праць Т.В.Алесинської, Б.А.Анікіна, Л.В.Балабанова,
В.Ф.Бевзенко, О.І.Дегтярова, А.М.Гаджинського, Т.О.Колодізевої,
Є.В.Крикавський, В.Г.Кузнєцова, В.С.Лукінського, А.А.Плахути,
Ю.В.Пономарьова, І.Л.Решетнікової, К.М.Танькова, О.М.Тридіда,
Н.І.Чухрай, Е.Мате, Д.Тиксьє, А.Харрісона, Джеймса С. Джонсона,
Дональда Ф. Вуда, Дєніела Л. Вордлоу та інших.
Проблеми облікової політики розглядали Барановська Т.В.,
Бєлоусова І.А., Бутинець Ф.Ф., Василевич І.П., Житній П.Є., Зубко К.І,
Кірейцев Г.Г., Коротаєва С.Л., Лисова Л.Д., Лебедзевич Я.В., Пархоменко
В.М., Пушкар М.С., Швець В.Г., Шнейдман Л.З. та інші. Разом з тим
питання обліку та особливо формування облікової політики щодо
логістичних операцій розглянуті недостатньо, а тому потребують
поглибленого вивчення та удосконалення.
Цілі статті. Метою статі є визначення основних елементів облікової
політики підприємств щодо логістичних витрат.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Зарубіжні вчені
називають науку, яка вивчає оптимізацію господарських зв’язків,
логістикою. Логістику відносять до концепції управління, яка передбачає
системний та комплексний підхід управління матеріальними,
інформаційними, фінансовими та іншими потоками. Логістика
орієнтована на ефективне використання потенційних можливостей для
розв’язку комплексу завдань з фізичного переміщення продукції як в
межах самого підприємства, так і у зовнішньому середовищі з метою
задоволення потреб споживачів з найменшими витратами [1, с. 149].
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У підприємницькій діяльності під логістикою розуміють контроль
за рухом запасів на підприємстві: від надходження сировини до
постачання готового продукту споживачеві [2, с. 625]. З точки зору
менеджменту важливим є координація дій спеціалістів різних служб, що
беруть участь в управлінні матеріальним потоком. Результат залежить від
того, наскільки успішно вдається зв’язати в систему здійснення комплексу
заходів щодо підбору постачальників, оптимізації розміру замовлень і
рівня запасів, вибору найвигідніших маршрутів переміщення сировини і
матеріалів, оптимізації графіків виробництва та його технічної підтримки,
раціоналізації тари, підготовки продукції до відвантаження,
удосконалення складування, планування каналів розподілу, уніфікація
вантажних одиниць тощо.
Під матеріальним потоком розуміють сукупність сировини,
матеріалів, напівфабрикатів, які надходять від постачальників у вигляді
предметів праці до виробничих підрозділів і, перетворюючись там на
готові продукти праці, та через канали розподілу надходять до
споживачів. Циркуляція матеріальних ресурсів охоплює: переміщення їх
на склад підприємства, в цехи; транспортування продукції незавершеного
виробництва в межах цеху; транспортування продукції незавершеного
виробництва між цехами; переміщення товарів завершеного виробництва
за межі підприємства у сферу їх споживання.
Розгляд цих формально різнорідних, а за змістом єдиних процесів
як цілісної системи має важливе значення. «Логістична система – це
взаємопов’язаний ланцюг процесів, ланок і предметів, починаючи з
походження, переробки і закінчуючи споживанням або перерозподілом
товарів у межах встановлених цілей» [3, с. 125]. Кінцева мета діяльності в
галузі логістики виражається «шістьома правилами логістики»: 1)
потрібний товар; 2) необхідної якості; 3) в належній кількості); 4) в
потрібний час; 5) доставлений у потрібне місце; 6) з мінімальними
витратами і досягається коли ці правила виконуються.
Таким чином, концепція комерційної логістики передбачає такі її
напрями: формування господарських зв’язків; визначення потреби в
об’ємах і напрямах перевезень продукції; визначення послідовності
проходження продукції через пункти складування; оперативне
регулювання поставок та перевезень; формування і управління залишками
товарів; розвиток складського господарства; надання комерційних і
транспортно-експедиційних послуг.
Нові завдання, що ставляться перед організаторами та керівниками
виробництв щодо впровадження логістичних принципів, вимагають від
них створення такої інформаційної інфраструктури, яка б давала змогу
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збирати, організовувати і передавати інформацію відповідно до
встановлених завдань. Успішний процес функціонування виробництва
неможливий без ідентифікації, стандартизації джерел інформації, її
обробки та передачі, тобто без створення системи обліку логістичних
операцій. Інформаційне забезпечення логістики потребує і відповідного
програмного її забезпечення, завдяки якому вся логістична система,
починаючи з субсистем, працювала б як єдине ціле. Головним при цьому є
об’єднання усіх підрозділів через створену інфраструктуру (комунікаційну
та інформаційну системи). Це дасть змогу кожному суб’єктові загального
виробничого процесу зв’язатися з будь-яким його іншим суб’єктом в
потрібний час. Комунікаційна система має охоплювати усіх
постачальників і замовників даного підприємства. Варто зауважити, що
інформаційні потоки циркулюють як усередині логістичної системи, так і
між логістичною системою підприємства та зовнішнім середовищем.
Одним з основних завдань логістики є мінімізація витрат на
доведення матеріального потоку від первинного джерела до кінцевого
споживача. Вирішення цього завдання можливе лише за умов, коли
система обліку витрат виробництва та обігу дає змогу виокремити витрати
на логістику. Отже, основним якісним показником ефективності
функціонування логістичної системи є логістичні витрати, а важливим
критерієм відбору оптимального варіанта логістичної системи – мінімум
сукупних витрат протягом усього логістичного ланцюга. Оцінка
логістичних витрат за процесами залежить від суб’єктивних суджень і
рішень. Які витрати включити і як їх розподіляти – питання на які немає
однозначної відповіді. Одне загальне правило: конкретні витрати не слід
приписувати тим логістичним факторам, які не підконтрольні менеджерам
підприємства.
Специфіка обліку витрат в логістиці полягає в групуванні витрат не
навколо підрозділів підприємства, а навколо робіт та операцій, що
поглинають ресурси. Перехід від управління за функціями до управління
процесом вимагає відповідного переходу від обліку витрат за функціями
до обліку витрат за процесами.
Облік витрат у логістиці не вимагає тієї ретельності, яка необхідна в
фінансовому обліку. Головне завдання полягає у виявленні основних
витрат і встановленні, як вони взаємопов’язані один з одним. «Проблема
обліку логістичних операцій полягає не в розробці якихось універсальних
методик збору корисної для управління інформації та її нагромадження, а
в раціональному виділенні її з існуючих інформаційних потоків» [4,
с. 196]. Ніякі правила або закони не вимагають, щоб облік витрат за
процесами був представлений у фінансових звітах. Тому, погоджуємось з
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думкою М.С.Пушкара [4, с. 194], що логістична система підприємства
повинна працювати в автономному режимі як окрема підсистема
управлінського обліку. Разом з тим, враховуючи те, що значна частина
вхідних даних та вихідної інформації формується у підсистемі
фінансового обліку, то регламентацію логістичних операцій доцільно
відображати в документі про облікову політику підприємства. Таким
чином, необхідно створити дві автономні підсистеми узагальнення
інформації з логістичних операцій у фінансовому та управлінському
обліку з відображенням їх специфіки в окремих розділах облікової
політики та висвітленням схеми документообігу з питань логістичної
інформації [4, с. 193].
Логістика кожного окремого підприємства в виду його унікальності
буде відрізнятися в залежності від його характерних особливостей та
визначених завдань. Разом з тим, логістична інформація в обліку має
формуватись відповідно до визначених державою принципів. Таким
чином, облікова політика поєднує державне регулювання з ініціативою
підприємства з питань раціоналізації і удосконалення обліку [5, с. 58].
Тому на підприємстві необхідно визначити елементи облікової політики
щодо логістичних операцій та внести їх до Положення (наказу,
розпорядження) про облікову політику підприємства та Положення про
управлінський (внутрішньогосподарський) облік.
Так, на підприємстві постійно існує проблема вибору конкретних
учасників процесу просування матеріального потоку від постачальника до
споживача, інакше кажучи, визначення логістичних каналів та
перетворення їх в логістичний ланцюг. Прийняття рішення про реалізацію
продукції через агентську фірму на противагу безпосередній роботі зі
споживачем є вибором каналу розподілу. Канали розподілу мають різну
будову. У логістичних системах з прямими зв’язками канали розподілу не
містять будь-яких оптово-посередницьких фірм, у гнучких і
ешелонованих системах є посередники.
Вибір конкретного перевізника, конкретної агентської фірми,
конкретного страховика тощо є вибір логістичного ланцюга. Логістичний
ланцюг представляє собою лінійно впорядковану множину учасників
логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції з доведення
зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої.
При виборі каналу розподілу відбувається вибір форми руху товару –
транзитної або складської. При виборі логістичного ланцюга – вибір
конкретного дистриб’ютора, перевізника, страховика, експедитора,
банкіра тощо. Для цього можуть використовуватися різні методи:
експертних оцінок, методи дослідження операцій тощо.
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Для ефективної організації обліку логістичних витрат в межах
облікової політики необхідно визначити основні об’єкти обліку. Такими
об’єктами можуть бути:
витрати на постачання (дослідження ринку закупівель, укладання
договорів, приймання сировини і матеріалів та підготовка їх до
виробничого споживання тощо); організація і управління виробництвом
(технологічна підтримка виробництва, переналагодження устаткування,
внутрішньовиробниче переміщення тощо);
розподіл (пошук споживачів та одержання замовлень, підготовка
продукції до відвантаження, планування каналів розподілу тощо);
витрати на транспортування (вантажно-розвантажувальні роботи,
витрати палива та електроенергії, оплата митних тарифів, податків та
зборів, амортизація транспортних засобів, їх технічне обслуговування та
поточний ремонт, страхування вантажу, вартість транспортування
продукції сторонніми організаціями, утримання водіїв тощо);
витрати на утримання складів і зберігання запасів (вартість
запасів, експлуатаційні витрати, упакування запасів, втрати від знецінення
запасів, оренда складських приміщень, амортизація складських будівель
та устаткування, утримання складського персоналу тощо) [6].
При цьому важливе значення має структуризація логістичних
витрат підприємства. Важливо визначити критерії (ознаки) класифікації
(поділу) логістичних витрат [7, с. 307; 8]. Так, логістичні витрати можна
класифікувати за: елементами витрат відповідно до Плану рахунків;
формами і місцем виникнення (витрати постачання, витрати у
виробництві, витрати у дистрибуції); логістичними функціями (витрати
обслуговування замовлення, транспортування, складування, управління
запасами, пакування, обслуговування споживача); сферами переміщення
матеріального потоку (витрати фізичного потоку, витрати запасів, витрати
інформаційних процесів); характером змінності (постійні, змінні);
джерелом переміщення (власні витрати, витрати логістичного
аутсорсингу) [7, с. 309].
Окремою групою виділяють приховані витрати, які бувають
складські (нові технології, передовий досвід), інвентаризаційні
(пересортування та втрати товарів), транспортні (вид транспорту), інші
логістичні витрати (по обслуговуванню клієнтів, експедиторські витрати)
та структурні логістичні витрати (удосконалення логістичних процесів,
підвищення продуктивності) тощо. Для ефективного управління
логістичними процесами велике значення має поділ логістичних витрат
на: витрати фізичного переміщення (транспортні витрати), витрати запасів
та витрати інформаційно-управлінських процесів [7, с. 543]. Левову частку
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в структурі логістичних витрат займають витрати запасів. Тому, як
елемент облікової політики підприємства щодо логістичних витрат варто
виділити звітність про рух запасів (форми, періодичність підготовки та
подання, відповідальні особи тощо).
Таким чином, структуризація логістичних витрат є необхідною для
планування, бюджетування, обліку та аналізу. А визначення переліку
статей витрат за напрямами логістики, за видами робіт та іншими
критеріями класифікації є важливими елементами облікової політики
підприємства. При цьому, в документі про облікову політику
підприємства необхідно також зазначити: принципи узагальнення витрат;
бюджетування складських витрат; методи обліку транспортнозаготівельних витрат; методи обліку витрат на внутрішньогосподарське
переміщення запасів та спосіб і форму узагальнення логістичних витрат. В
рамках логістики менеджменту підприємства треба встановити строки
закупівель, схеми завозу запасів, перелік постачальників, попрацювати
над раціоналізацією норм витрачання запасів тощо. Результати такої
роботи доцільно представити у вигляді складених графіків внутрішніх
перевезень, графіків забезпечення запасами, графіків зовнішніх
перевезень, виробничих та інших графіків і схем, які слугуватимуть
додатками до документу про облікову політику підприємства.
Важливим елементом облікової політики підприємства щодо
логістичних витрат є логістичне ціноутворення, з виділенням в окрему
ланку політики закупівельних цін.
При формуванні облікової політики підприємству необхідно також
визначитись з документообігом щодо логістичних операцій. Тому в
документі про облікову політику підприємства варто вказати форми
накопичення інформації корисної для управління про логістичні витрати,
порядок їх формування, руху, періодичність складання та відповідальних
за формування осіб. Такими регістрами обліку можуть бути картки,
відомості матеріально-технічного постачання, звіти про виробничу та
збутову діяльність, виробничі графіки, графіки забезпечення, графіки
внутрішніх та зовнішніх перевезень, бюджети витрат на різні види робіт,
переміщення, складування тощо та інші регістри обліку. Ці регістри
обліку будуть відігравати роль внутрішньогосподарської звітності
підприємств і відрізнятимуться від фінансових звітів більшою
докладністю; наявністю інформації, яка зазвичай не розголошується
стороннім організаціям; більшою масштабністю; можуть містити як
минулі, так і майбутні витрати і прибуток; характеристику потенційного
ефекту від ще не прийнятих рішень тощо.
Висновки. Збір та формування логістичної інформації має
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здійснюватись за принципом мінімальності понесених витрат з
максимальною корисністю для менеджменту відповідно до визначених
державою та на підприємстві принципів і завдань. Нагромадження даних
необхідно проводити за кожним напрямом логістики: постачання,
управління виробничими технологічними операціями та збутова
діяльність в розрізі конкретних видів робіт.
Облікова політика підприємства має визначати організаційну,
технічну та методичну складову збору, обробки та представлення
управлінню інформації про логістичні операції для моніторингу логістики
і прийняття ефективних рішень. В обліковій політиці регламентують
процеси збору фактів господарської діяльності, визначають форми
узагальнення даних (регістри обліку, звітність) та способи підготовки
корисної інформації для управління. Побудова системи управлінського та
фінансового обліку логістичних операцій на підприємстві має відповідати
вимогам часу та потребам управління.
1. Яковлева Я.С. Логістика і конкурентоспроможність підприємств / Я.С.Яковлева,
Н.О.Селезньова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток
наукових досліджень 2008». – 24– 26 листопада. – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2008.
– Т. 15. – 158с. – С. 148– 149.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел]. –
К.: Ірпінь ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.
3. Сачинська Л.В. Вплив логістичних витрат та ефективність діяльності машинобудівного
підприємства / Л.В.Сачинська // Зб. наук. пр. «Економчні науки». –. Випуск 7 (25). – Ч.3. –
Луцьк, 2010. – 576с. – С. 124– 134.
4. Пушкар М.С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): монографія /
М.С.Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 334 с.
5. Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики: монографія /
М.С.Пушкар, М.Т.Щирба. – Тернопіль: Карт-бланш, 2010. – 260 с.
6. Пономарьова Ю.В. Логістика: навчю посібн. / Ю.В.Пономарьова. – К.: Центр навч. літ-ри,
2003. – 192 с.
7. Крикавський Є.В. Логістика для економістів: підручн. / Є.В.Крикавський. – Львів:
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 443 с.
8. Економіка логістичних систем: монографія / М.Василевський, І.Білик, О.Дейнега,
М.Довба, О.,Костюк, Є.Крикавський, С.Кубів, С.Леонова, П.Малолєпші, О.Мних,
С.Нікшич, І.Петерський, О.Попко, І.Риканова, Н.Савіна, Л.Сопільник, Н.Чорнописька,
Л.Юрченко, Л.Якимишин, Л.Янковська: За наук. ред. Є.Крикавського та С.Кубіва. –
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 596 с.
9. Таньков К.М. Виробнича логістика: Навч. посібн. / К.М.Таньков, О.М.Тридід,
Т.О.Колодизєва – 2-ге вид., переробл. – Х.: ІНЖЕК, 2006. – 352 с.

362

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

УДК 330.341.1. 334.7 (477)
Табенська О.І., к.е.н., доцент
Вінницький національний аграрний університет
ПЕРЕВАГИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У статті проаналізовано сутність інноваційного розвитку економіки в умовах
глобалізації. Запропоновано використовувати переваги інноваційної моделі для оптимізації
господарської діяльності окремих підприємств та потужних інтегрованих формувань.
Ключові слова: глобалізація, інноваційна модель підприємницької діяльності,
маркетинг, кооперація, інтеграція, кластери, франчайзинг, інжиніринг, консалтинг,
аутсорсинг, інформаційно-маркетинговий аутсорсинг, регіональний інформаційномаркетинговий центр.

Тabenska О.
ADVANTAGE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF ECONOMY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
The article analyzes of essence of innovative development of economy in the conditions of
globalization. It is suggest to take advantage innovative models for optimization of economic
activity separate entrepreneur and powerful integrated formation.
Key words: globalization, innovative business models, marketing, cooperatives,
integration, clustering, franchising, engineering, consulting, outsourcing, informational-marketing
outsourcing, regional informational-marketing center.

Табенская О.И.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье проанализировано сущность инновационного развития экономики в
условиях глобализации. Предложено использовать преимущества инновационной модели
для оптимизации хозяйственной деятельности отдельных предприятий и крупных
интегрированных формирований.
Ключевые слова: глобализация, инновационная модель предпринимательской
деятельности, маркетинг, кооперация, интеграция, кластеры, франчайзинг, инжиниринг,
консалтинг, аутсорсинг, информационно-маркетинговый аутсорсинг, региональный
информационно-маркетинговый центр.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На сучасному
етапі у світовому господарстві відбуваються суттєві зміни пов’язані з
глобалізацією, інтернаціоналізацією та інтеграцією господарського життя.
Глобалізація – це якісне оновлення взаємозв’язків між суб’єктами
Табенська О.І.
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господарювання в економічній, політичній, культурній та соціальній
сферах. Вона передбачає створення сприятливих умов для ефективної
співпраці всіх елементів ринкового середовища, урядів країн та
наднаціональних утворень.
Інтернаціоналізація ринку визначається ступенем лібералізації
міжнародної торгівлі. Зменшення трансакційних витрат є важливим
фактором при визначенні успішності стратегії інтернаціоналізації. В
удосконаленні організації ринку інтеграційні процеси також відіграють
особливу роль. Для забезпечення конкурентоспроможності української
економіки в міжнародному середовищі необхідно повноцінно
використовувати можливості інтегрованих формувань.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми та перспективи ефективного інноваційного розвитку
економіки в умовах глобалізації на основі механізмів інтеграції
досліджували зарубіжні та вітчизняні вчені такі, як: Т.Азарова [5],
І.Багрова [1], В.Базилевич [3], Л.Борисенко [12], С.Грядов [6],
І.Данильченко [11], Т.Дзядук [9], Г.Дугінець [14], С.Жуков [13],
Ю.Зборовська [16], Т.Кельдер [15], В.Семцов [7], Т.Слободян [10],
Л.Тихоліз [4], О.Шмаглій [8], О.Яценко [2].
Цілі статті. Метою статті є аналіз сутності інноваційного розвитку
економіки в умовах глобалізації. Необхідним є використання переваг
інноваційної моделі підприємницької діяльності для оптимізації
функціонування окремих підприємств та потужних інтегрованих
формувань.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Глобалізація –
всеохопний процес трансформації світового співтовариства у відкриту
цілісну систему інформаційно-технологічних, фінансово-економічних,
суспільно-політичних, соціально-культурних взаємозв’язків і взаємозалежностей [1, с. 210–212].
Глобальна економіка багатовимірна та недосконала, проте вона
забезпечує мобільність, ринкову уніфікацію, регуляторну гармонізацію і
стандартизацію, доступність всіх видів ресурсів, інноваційних розробок,
технологій, інформації, стимулює удосконалення існуючих і
впровадження сучасних економічних інструментів, механізмів та
технологій [2, с. 144–152].
В дослідженнях провідного українського вченого-економіста
В.Д.Базилевича аналізуються основні форми вияву глобалізації (рис. 1).
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Зростання світового
фінансового ринку поєднання ринкових і
мережевих комп'ютернокомунікаційних
технологій; різке
збільшення обсягів і
швидкості переміщення
капіталів

Рис. 1. Форми вияву глобалізації [3, с. 586–601].
Першим рівнем глобалізації є пасивна інтернаціоналізація
національних систем, яка відбувається під впливом зовнішніх факторів
розвитку світових глобалізаційних процесів. Наступним етапом
інтернаціоналізації бізнесу є розвиток експортних операцій, який
передбачає вихід українських функцій за межі національного (локального)
ринку. Ще більш зрілим етапом інтернаціоналізації є мультинаціональна
(транснаціональна)
діяльність,
яка
виникає
в
результаті
транснаціоналізації економічних процесів [4, с. 5456].
В сучасних умовах ТНК стали сполучною ланкою між світовим
господарством і національними економіками, їх діяльність усе більше
перетворює світове господарство в єдиний ринок факторів виробництва.
Інтернаціоналізація
НДДКР
(науково-дослідних
та
дослідноконструкторських робіт) і інноваційної діяльності виступає новим
важливим компонентом глобальної економіки. Корпорації, зазвичай,
здійснюють НДДКР там, де пізніше розміщують виробництво, прагнучи
адаптувати свою продукцію до місцевих умов.
Важливим наслідком проведення глобальної стратегії стає
створення альянсів, на яке йдуть не тільки малі і середні, а й великі
компанії. При створенні стратегічних альянсів акценти зміщуються від
політики «поглинання» до взаємовигідного співробітництва, а ризики, які
виникають при реалізації проектів, розподіляються між партнерами. В
результаті
складаються
потужні
науково-промислово-фінансові
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структури, змінюються умови і характер конкуренції. Створювані альянси
можуть мати галузевий, міжгалузевий, національний і міжнародний
характер [5, с. 4–14].
На регіональному рівні досить ефективно функціонують інтегровані
структури у вигляді кластерів, що дає їм можливість у конкурентній
боротьбі завоювати нові ринкові сегменти.
Російські вчені С.І.Грядов і І.В.Ковальова зазначають, що у західній
економічній літературі кластери поділяють на чотири групи моделей
(рис.2).
Зосередження на обмеженій території компаній, які
конкурують між собою і виготовляють диференційовану
продукцію і мають особливу маркетингову стратегію за
її межами (європейська модель)
Моделі
кластерів
в західній
економічній
літературі

Сукупність територіально сконцентрованих компаній, які
пов’язані між собою економічними відносинами за
принципом територіальної спеціалізації (північноамериканська модель)
Вертикально-інтегрована
спеціалізована
територія,
створена в рамках державної економічної політики
(азіатська модель)
Сукупність малих організацій і фірм, які зосереджені біля
організації – монополіста, виготовляють товаринапівфабрикати і які конкурують між собою за ціною і
якістю за право постачання (японська модель)

Рис. 2 . Моделі кластерів в західній економічній літературі*
*Джерело: сформовано автором на основі [ 6, с. 74–79].
Кластерні системи мають наступні особливості: наявність великої
організації – лідера, яка визначає довгострокову господарську,
інвестиційну і іншу стратегію всього об’єднання; територіальна
локалізація господарюючих суб’єктів учасників кластера; стійкість
господарських зв’язків учасників даної системи [6, с. 74–79].
Кластер є однією з найбільш конкурентоспроможних структур на
обласному, а в перспективі – регіональному ринку. Його учасники
взаємодіють, в основному, лише на довгострокових, стійких договірних
відносинах [7, с. 166–172].
Для модернізації агропромислового виробництва за вектором
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впровадження інновацій в умовах обмеженого ресурсного забезпечення
доцільне залучення принципів системно-кластерного підходу. Вузли
сформованих систем розвитку агропромислових кластерів у вигляді
виробників і споживачів інновацій разом з фінансовими та науковими
центрами мають підтримувати конкуренцію й інноваційний розвиток
поширюваних
новітніх
розробок
за
принципами
реалізації
горизонтального і вертикального інтегрованого зростання у вітчизняному
агропромисловому виробництві» [8, с. 119 ].
Традиційній компанії притаманні здебільшого вертикальні –
внутрішньо-корпоративні та, як правило, горизонтальні міжкорпоративні
зв’язки. Виникла потреба створити більш гнучку і ефективну
організаційну структуру. У мережевих структур особливе відношення до
такого явища як ієрархія. Це дозволяє їм бути більш гнучкою
організаційною формою, яка досить швидко пристосовується до
середовища і здатна до розвитку разом з ним, на відміну від формальних
ієрархічних організацій. Високий темп технологічних перетворень
загрожує недовговічністю тим компаніям, які приділяють незначну увагу
розробці та впровадженню інновацій [9, с. 25–27].
Безперечним є факт інтегрованості малих підприємств із великими в
різних формах, включаючи субпідрядні, франчайзингові, венчурнофінансові і лізингові та ін. Зміст усіх цих форм – інтеграція,
функціональне переплетіння потужних і малих господарюючих суб’єктів:
виробничих
(субпідряд),
виробничо-збутових
(франчайзинг),
інноваційних (венчурне фінансування), виробничо-фінансових (лізинг). А
це – різні форми трансферу технологій між «великим» і «малим» бізнесом.
Переваги франчайзинга (освоєний сегмент ринку, пакет чітких
інструкцій, діяльність під відомою торговою маркою, спільність рекламної
кампанії та ін.) забезпечують високу життєздатність малих фірм.
Венчурне підприємництво, в основному, розраховане на реалізацію
науково-технічних проектів, які характеризуються високим ризиком,
відсутністю будь-яких гарантій щодо досягнення позитивного результату і
не отримують фінансової допомоги звичайних кредитних установ [10, с.
422–428].
Міжнародний ринок послуг включає в себе також : міжнародні
фінансові послуги (міжнародний лізинг, факторинг, франчайзинг),
міжнародний туризм, міжнародний ринок професійних послуг і
міжнародний консалтинг [11, с. 12–16].
Франчайзинговий консалтинг – це послуги з адаптації концепції
франчайзингу до регіональних ринків. Якщо компанія планує виходити на
міжнародні ринки, консультанти пропонують працювати за схемою
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майстерської франшизи – франчайзер продає ексклюзивні права на
розвиток франчайзингової мережі (продаж франшиз і підтримка
франчайзі) [12, с. 18–21].
Види консультаційних послуг відображені на (рис. 3).
Навчальний
Будівельний
Суспільний

Консалтинг ЗЕД
Екологічний
Юридичний
Франчайзинговий

Кадровий
Види
консультаційних
послуг

Науковий

Фармацевтичний
Телекомунікаційний

Інженерний

Інвестиційний

Інформаційний

Інноваційний

ІТ - консалтинг
Транспортний
Енергетичний

Рис. 3. Види консультаційних послуг
В Україні найбільшого поширення набув міжнародний аудит (один
із інструментів фінансового консалтингу), що обумовлено розвитком
ринкових відносин та інтеграцією українських компаній у світову
економіку [11, с. 12–16].
Прагнення до конкуренції на регіональному, національному та
міжнародному ринках змушує підприємства раціонально використовувати
свій потенціал та всі види ресурсів. Це вимагає від їх керівників
досліджувати більш вигідні форми управління бізнес-процесами.
Певні можливості застосування аутсорсингу – ефективної форми
управління бізнес-процесами відображено на (рис. 4).
Аутсорсинг дозволяє забезпечити стабільний експорт на тривалий
період, причому його особливість полягає у тому, що він дає можливість
продавати в більших масштабах не тільки товари, а й послуги [14,
с. 16–22].
В умовах глобалізації світової економіки сфера послуг набуває
динамічного розвитку та стає одним із впливових чинників, від яких
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залежить зростання економіки, підвищення конкурентоспроможності
країни на світових ринках, піднесення добробуту населення [15, с. 33–37].
Для оптимізації діяльності окремих вітчизняних підприємств, а
також потужних інтегрованих формувань вони вважають за необхідне
надавати до товарів додаткові послуги, тобто виробляти так звані товари з
підкріпленням. Інжиніринг – інженерно-консультаційні послуги з метою
створення підприємств та інших об’єктів.
Реінжиніринг – це фундаментальний перегляд і радикальне
перепроектування бізнес-процесів для досягнення суттєвих змін у таких
ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати,
якість, рівень обслуговування, оперативність [1, с. 92–97].
В своїх дослідженнях Ю.Л. Зборовська аналізує найбільш ефективні
організаційні форми впровадження інновацій в агропромислове
виробництво. Основними організаційними формами інноваційних установ
є навчальні агропромислові дослідницькі центри (співпраця навчальних
закладів
та
агропромислових
підприємств),
агротехнопарки
(територіальний науково-технічний комплекс зв’язаних єдиним
інноваційним проектом наукових закладів та агропромислових
підприємств), інноваційні інкубатори (сприяють створенню й підтримці
малих інноваційних підприємств і розповсюдженню інформації на ринку),
венчурні підприємства (спеціалізуються на розробці наукових ідей та їх
втіленню в нові продукти) [16, с. 107–110].
Перерозподіл ресурсів,
раніше задіяних на
другорядних напрямах
Зниження собівартості
переданих функцій та
забезпечення їх якості

Одержання
доступу до ресурсів, яких
немає у підприємств

Доступ до новітніх
інформаційнотехнологічних розробок
Можливості
застосування
аутсорсингу

Прийняття
відповідальності
за виконання конкретної
функції

Значний практичний
досвід у даній сфері,
надійність і якість послуг

Зосередження
інвестиційних ресурсів
на основні бізнес-функції

Рис. 4. Можливості застосування аутсорсингу [13, с. 238–245]
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Висновки. В Україні варто комплексно поєднати загальнодержавні
і регіональні програми, створити сприятливий інвестиційний клімат,
зменшити міграцію робочої сили, продовжити фінансування галузей, які
забезпечать економічну безпеку країни. Стратегія інноваційного розвитку
нашої країни передбачає пошук оптимальних напрямів інтеграції у
світовий науково-технологічний простір, створення системи державних
замовлень на науково-технологічну продукцію, належне державне та
приватне
фінансування
пріоритетних
інноваційних
програм.
Використання зарубіжного досвіду, ефективного інноваційного розвитку
підприємств, забезпечить можливість зменшити ризики, які виникають
при створенні та функціонуванні нових господарських структур.
Необхідною умовою оптимізації діяльності підприємств є використання
переваг інтеграції та кооперації.
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In the article basic approaches over are brought to the general estimation of efficiency of the
use of resource potential of enterprise, and also the system over of indexes is brought, that she is
characterized with a purpose by the acceptance of administrative decisions.
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Талах Т.А.
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В статье приведены основные подходы к общей оценке эффективности
использования ресурсного потенциала предприятия, а также приведена система
показателей, что ее характеризует с целью принятие управленческих решений.
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Ключевые слова: ресурсный потенциал, валовая добавленная стоимость, чистая
добавленная стоимость, чистая прибыль, стратегия предприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Перехід
економіки до ринкових відносин ставить нові завдання у сфері
ефктивності використання та економії всіх видів ресурсів. Актуальними ці
питання стали тому, що різко скоротилися темпи зниження собівартості
промислової продукції. Слід зазначити, що достатню наявність палива і
сировини у минулому в нашій країні використовували вкрай неефективно.
Тому ефективне використання ресурсів є важливою умовою поліпшення
збалансованості потреб і обсягів виробництва, а також зменшення їх
витрат.
В сучасних умовах функціонування підприємства важливого
значення набувають питання критичного аналізу і перегляду
загальноприйнятих поглядів на оцінку ефективності використання
ресурсного потенціалу. Слід зазначити, що теоретичним і методологічним
основам цього аспекту присвячено багато досліджень вітчизняних і
зарубіжних вчених-економістів.
Проте багато з них досліджували дану проблему в умовах
функціонування командно-адміністративної системи управління, яка має
суттєві розбіжності із ринковою економікою.
Зазначене вище визначило актуальність проблеми, обумовило
необхідність дослідження теоретико-методичних засад загальної оцінки
ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. У вітчизняній літературі не було і до цього часу немає єдності
та одностайності стосовно визначення та складу категорії потенціалу та
інструментарію його оцінки.
Кожна з ознак категорій «потенціал» часто досліджується
самостійно сучасними аналітиками. Наприклад, формалізація потенціалу у
показниках фінансової звітності знаходить своє відображення у працях
Булгакова С.Н., Кононенко О., Каменецького М.І., Ковалева В.В.,
Стоянової Є.С. Оцінка потенціалу підприємства за показниками ділової
стійкості найбільш яскраво представлена у працях Патрова В.В., Чупіса
А.В., Поддєрьогіна А.М., Буряка Л.Д., Калача Н.Ю.
Дослідження потенціалу діяльності з позицій посилення конкурентоспроможності підприємств ґрунтовно досліджують Уткіна Е.Л.,
Панков Д.А., Мних Є.В. Проблема втрати потенціалу діяльності за
результатами оцінки фінансової стійкості вирішується Лахтіоновою Л.А.,
Подсолонко В.А.
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Ризики при плануванні відтворення потенціалу підприємств
досліджують Черваньов Д., Швиданенко Г.О., Олексюк О.І., Мертенс А.В.
Економіко-математичні методи при моделюванні економічних сценаріїв
використання потенціалу в організації описуються Мироєдовим А.А.,
Ельдманом Я.Л., Лахтіоновою Л.А., Болюхом М.А., Бурчевським В.З.,
Горбатюком М.І., Чумаченко М.Г., Замковим О.О. Черемних Ю.Н.
Цілі статті. Зважаючи на вищесказане, метою даної статті є
визначення особливостей загальної оцінки ресурсного потенціалу
підприємства, та використання системи показників, що її характеризує в
цілому.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Ефективність, в широкому
розумінні, означає здатність приносити ефект, результативність процесу,
проекту тощо, які визначаються відношенням результату (ефекту) до
витрат, що забезпечили цей результат.
Таким чином, ефективність є результатом діяльності
(результативністю), отриманим суспільством, підприємством, окремою
людиною на одиницю використаних (або витрачених) ресурсів. Тому, в
широкому розумінні цього поняття, може бути не обов’язковим прийняття
результату як діяльності людей у процесі виробництва, а й в інших сферах
– науково-технічній, культурній, політичній, соціальній. Отриманий
результат (ефект) при цьому може мати різний вираз, оскільки для
досягнення ефекту можуть бути використані різні ресурси. Наприклад,
ідеї, знання, технічні вдосконалення, культурні цінності, зміни в
політичному та суспільному житті. Проте, щоб не приймалось в якості
результату і ресурсів, ефективність відображає співвідношення цих
показників.
Сутність ефективності проявляється через динаміку співвідношення
між результатом та витратами, які забезпечили цей результат, та
закономірністю цього співвідношення. Ефективність – економічна
категорія, тобто категорія, що відображає виробничі відносини між
людьми у зв’язку із процесом праці і його витратами. Невідтворювальні
ресурси самі по собі не представляють результату ні уречевленої, ні живої
праці. Тому ефективність є результатом використання лише
відтворювальних ресурсів.
Значна частина праць економістів-науковців присвячена
теоретичним основам і методологічним підходам до теорії та практики
ефективності виробництва та ефективності використання ресурсів. Проте
не можна стверджувати, що дана проблема вичерпана. Ринкова економіка
ставить перед собою нові завдання оцінки ефективності. В економічній
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літературі не досить повно і цілісно охарактеризована методика аналізу
ефективності використання ресурсного потенціалу, в тому числі такого
аналізу, який би послідовно доводив теоретичне дослідження до
практичних рекомендацій щодо господарської діяльності підприємств.
Аналіз літературних джерел показав різні погляди сутності ефективності
та методології її визначення.
Для оцінки ефективності виробництва в цілому, в т .ч. ефективності
використання ресурсного потенціалу, необхідно проаналізувати сучасний
стан, структуру та забезпеченість підприємства всіма видами ресурсів,
оскільки аналіз дозволяє побачити структуру процесів, розчленувати
економічне явище на окремі складові частини і отримати за рахунок
абстрагування найбільш детальне уявлення про явище.
Для дослідження економічної ефективності необхідно керуватись
відповідними
критеріями,
методиками
оцінки,
економічними
показниками. У зв’язку з цим важливим елементом дослідження
ефективності використання ресурсного потенціалу є вибір головної ознаки
оцінки ефективності, яка розкриває її сутність. Зміст критерію
ефективності використання ресурсного потенціалу випливає з
необхідності максимізації отримуваних результатів або мінімізації
виробничих затрат, економії виробничих ресурсів, виходячи із стратегії
розвитку підприємства.
В сучасній економічній літературі не існує одностайної думки про
методику розрахунку сукупної, комплексної оцінки ефективності
використання ресурсного потенціалу. Це пов’язане насамперед із тим, що
одні вчені-спеціалісти займаються вивченням ефективності використання
капітальних вкладень і основних засобів, інші – трудових ресурсів, треті –
питаннями ефективності використання матеріальних ресурсів та
ресурсозберігаючими технологіями і т. д. Таким чином, при розробці
критеріїв, показників ефективності використання ресурсного потенціалу в
економічній літературі існує частковий і узагальнюючий підхід.
Частковий – означає, що оцінка ефективності використання
кожного ресурсу визначається одним критерієм. Найбільш поширеними
критеріями при такому підході є прибуток, рентабельність,
продуктивність праці, фондовіддача, матеріаломісткість. Цей підхід має
свої переваги, оскільки він характеризує ефективність використання
кожного виду ресурсного потенціалу і розглядає факторну систему
залежності між показниками в межах однієї групи ресурсів. Проте дана
методика не дозволяє використати ці показники як узагальнюючі для всієї
сукупності ресурсного потенціалу і не може бути зведена до одного з
часткових критеріїв.
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Другий підхід до методики ефективності використання ресурсного
потенціалу стосується спроби створення узагальнюючих або інтегрованих
критеріїв оцінки. Ми вважаємо, що дослідники знаходились на
правильному шляху, оскільки зв’язок між окремими видами ресурсів
існує, і саме це дає право висунути ідею комплексного аналізу
ефективності їх використання. Проте ця методика об’єднує занадто велику
кількість часткових критеріїв і її результатом є отримання набору
часткових оцінок, які важко об’єднати, врахувати і опрацювати.
Сучасна методологія оцінки ефективності використання ресурсного
потенціалу передбачає розрахунок показників продуктивності праці,
фондовіддачі та матеріаломісткості продукції. Ці показники є критеріями
оцінки кожного виду ресурсу і виступають індикаторами ефективності
виробництва, оскільки ріст продуктивності праці може бути обумовлений
покращенням використання і введенням в дію більш ефективних
основних засобів, а збільшення фондовіддачі – наслідок кращої організації
праці, впровадження більш ефективних систем його оплати. Тому залежно
від показника, який прийнятий за результативний, вся сукупність
тенденцій зміни ефективності різних факторів виробництва впливає на
варіювання співвідношення результату виробництва до одного із видів
ресурсів.
Наприклад, збільшення фондоозброєності праці, впровадження
науково-технічного прогресу, вдосконалення управління всіма видами
ресурсів підприємства є об’єктивними передумовами росту не тільки
продуктивності праці, а й всіх показників ефективності використання
виробничих ресурсів. Тому показник продуктивності праці характеризує
рівень економічного розвитку підприємства, який може бути досягнутий з
різною мірою ефективності використання трудових, матеріальних
ресурсів та основних засобів.
Матеріальною основою, що визначає рівень ефективності розвитку
підприємства, є показник фондоозброєності праці, який є параметром
зв’язку між продуктивністю праці і фондоозброєністю праці. Таким
чином, аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу повинен,
на нашу думку, проводитись комплексно з врахуванням всіх показників
ефективності використання праці та виробничих ресурсів, при цьому ці
показники повинні бути відносними величинами. Результати та витрати
виробництва повинні вимірюватись в однакових величинах, оскільки
ефективність виробництва буде отримувати різне трактування при
розрахунку показників, які визначені різними законами і під впливом
різних факторів.
375

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу
можливий за умови, коли витрати та результати співставні і співрозмірні
між собою. Ціна, в грошовому виразі, є засобом співрозмірності та
агрегатності всіх результатів праці. Раціональна система цін, її
обґрунтування на окремі види товарів і послуг – це необхідна передумова
точності й об’єктивності виміру ефективності виробництва.
В сучасній практиці аналізу всі елементи витрат ресурсного
потенціалу вимірюються за допомогою вартісної оцінки, яка
акумулюється у вигляді обсягу виробництва продукції, надання послуг і
формується за рахунок матеріальних ресурсів, амортизації основних
засобів та оплати праці:
- кількість днів, що відпрацював один робітник;
- кількість годин, що відпрацював один робітник;
- тривалість робочого дня;
- наявність цілодобових і внутрішньозмінних втрат робочого часу;
- непродуктивні втрати робочого часу.
- темп зростання продуктивності праці, який визначають за
товарною продукцією;
- виробіток як відношення обсягу виробництва продукції до
середньоспискової чисельності промислово-виробничого персоналу;
- рівень приросту обсягу товарної продукції за рахунок підвищення
продуктивності праці, його визначають за формулою:
- трудомісткість продукції;
- використання робочого часу;
- структура промислово-виробничого персоналу та рівень її
сталості.

Kц

N1

N2 N3
.
З Nв

(1)

Таким чином, ефективність виробництва оцінюється за рахунок
використання кожного виду ресурсу. Тому необхідно розраховувати, за
думкою економістів, інтегральний показник ефективності як
співвідношення обсягу виробництва до сукупної витрати кожного виду
ресурсів.
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Ri

i 1

де Q

ai

обсяг виробництва продукції, надання послуг;
рівень витрат ресурсів Ri протягом року.

Взаємозв’язок між інтегральним показником ефективності і
показником часткової ефективності використання окремого елементу
ресурсного потенціалу можна виразити через формулу:

Eí

Ei

Ri

,

n

ai

(3)

Ri

i 1

де Ei

ефективність використання і-го ресурсу підприємства ( Ei

Q
).
Ri

Аналіз літературних джерел дозволив встановити, що на
вітчизняному рівні науки і практики була сформована система показників,
які характеризували ефективність використання ресурсного потенціалу,
при цьому були розроблені методи їх розрахунку і обліку, але вони
визначались,
виходячи
із
централізовано-планової
системи
господарювання. З переходом до ринкових відносин ця система
змінюється. Так, якщо в минулому (планова економіка) при оцінці
ефективності важливу роль відігравали показники плану, обсяги товарної
продукції, то в умовах ринку розраховуються такі показники, як обсяг
продаж, рентабельність виробництва, чистий прибуток.
Проте у сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі і досі немає
чіткої загальноприйнятої методики оцінки ефективності ресурсного
потенціалу і виробництва в цілому. Таким чином, методика оцінки
ефективності залишається слабким місцем економічної теорії і
господарської практики, тим самим ускладнюючи прийняття
обґрунтованих управлінських рішень в умовах зміни кон’юнктури ринку.
Проаналізувавши літературні джерела, ми прийшли до висновку,
що основний узагальнюючий показник, за рахунок якого оцінюють
ефективність використання ресурсного потенціалу, є обсяг випуску
продукції (робіт, послуг).
Крім узагальнюючих показників економічної ефективності
підприємства, на нашу думку, необхідно розрахувати показники залежно
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від економічної стратегії кожного підприємства. Тому в розрахунок
показників ефективності ми пропонуємо ввести такі чинники: валова
додана вартість, чиста додана вартість та чистий прибуток.
У міжнародній практиці випуск товарів і послуг не вважають
оцінюючим показником результатів економічної діяльності, оскільки на
його величину впливає вартість товарів і послуг, які споживають у процесі
виробництва. Вартість товарів, які споживають, за винятком споживання
основного капіталу і ринкових послуг, які споживають у процесі
виробництва, становить проміжне споживання.
Таким чином, проміжне споживання містить витрати на товари,
матеріальні й нематеріальні послуги, які використовують на виробничі
потреби. Іншими словами, це матеріальні витрати.
Різниця між випуском товарів і послуг та проміжним споживанням
становить собою валову додану вартість.
У сучасній звітності не виділяють такий показник, як валова додана
вартість, тому на основі проведеного дослідження ми пропонуємо
розрахувати його обсяг як суму чистого прибутку, фонду оплати праці й
амортизаційних відрахувань, тобто без урахування проміжного
споживання (матеріальних витрат), але з урахуванням споживання
основного капіталу в процесі виробництва.
Показники результатів економічної діяльності поділяються на
показники валових та кінцевих (чистих) результатів. Валові показники
відрізняються від чистих на величину споживання основного капіталу.
Показник доданої вартості призначений для розрахунку вартості,
створеної в процесі виробництва протягом конкретного періоду. Тому
теоретично правильніше визначати його за відрахуванням споживання
основного капіталу, який належить до витрат виробництва.
Різницею між валовою доданою вартістю і вартістю споживання
основного капіталу визначають чисту додану вартість.
Згідно з діючими формами звітності ми пропонуємо чисту додану
вартість визначати як суму чистого прибутку та фонду оплати праці.
Висновки. Таким чином, існуюча система узагальнюючих
показників економічної ефективності виробництва розширюється за
рахунок використання показників валової та чистої доданої вартості, а
також чистого прибутку.
Залежно від економічної стратегії підприємства ми пропонуємо
розраховувати рівень чистого прибутку на одиницю вкладених
виробничих ресурсів для підприємств, які мають на меті отримання лише
прибутку без вкладань коштів на розширення та модернізацію
виробництва, а також рівень чистої доданої вартості на одиницю
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вкладених виробничих ресурсів для підприємств, які працюють лише для
отримання прибутку та виплати заробітної плати, і рівень валової доданої
вартості на одиницю вкладених виробничих ресурсів для підприємств,
котрі зацікавлені в розширенні виробництва, реконструкції та модернізації
технологічного процесу, при цьому отримувати прибуток і виплачувати
заробітну плату.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Враховуючи
трансформацію української економіки та її бурхливий рух в напрямку
будівництва ринкової економіки, ефективна, дієва банківська система є
запорукою успіху та фундаментом монетарної стабільності країни.
Оскільки банківські установи є ефективним інструментом регулювання
економічної активності в умовах вільного ринку, побудова незалежної та
високопрофесійної банківської системи є запорукою успішного
економічного розвитку країни. Банківські установи не лише акумулюють
вільні економічні ресурси, але і створюють умови для їх найбільш
ефективного використання. Враховуючи високі темпи зростання
споживчого кредитування в Україні, банки стають посередником між
магазинами та безпосередніми покупцями. Також через банківську
систему проходять грошові розрахунки і платежі господарюючих
суб’єктів та населення у цілому. Сучасною тенденцією розвитку
банківського сектора є поступове злиття банківського та промислового
капіталу, що створює передумови для організації безперервного процесу
виробництва.
Банківська діяльність складає невід’ємну рису сучасного
глобального ринкового середовища та інтенсивного руху грошових
потоків. Знаходячись у центрі економічного життя, обслуговуючи
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інтереси суб’єктів підприємницької діяльності, банки виступають ланкою
тісного зв’язку між виробником і споживачем.
В умовах ринку банки неминуче входять в число головних суб’єктів
активного сприяння економічному розвитку підприємств виробничої
сфери, їх конкурентоздатності. У цьому зв’язку особливу роль відіграє
банківське кредитування.
Останнім часом банки різних країн усе гостріше відчувають
проблему високих ризиків банківського кредитування. Вона ще більш
актуальна для вітчизняної банківської системи, рівень простроченої
позичкової заборгованості в якій протягом останніх 5–7 років мав стійку
тенденцію до зростання. Велика кількість банків терплять втрати від
недосконалої оцінки ризику і вимушені завищувати відсоткові ставки за
кредитами, від чого, в свою чергу, потерпають позичальники.
Основною метою статті є дослідження проблемних аспектів
банківського кредитування на нинішньому етапі розвитку національного
виробництва в Україні.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемам розвитку банківського кредитування присвячено
праці вітчизняних і зарубіжних авторів, зокрема: О.Заруби, С.Ілляшенка,
О.Кириченка, І.Лютого, М.Савлука, Г.Марковіца, Дж.Маршалла,
Дж.Сінкі, У.Шарпа, Е.Долана та інших. Проте вдосконалення теорії та
методики банківського кредитування на сучасному етапі функціонування
банківської системи України залишається актуальним і потребує нових
розробок.
Методи наукового дослідження проблем банківського кредитування
засновані на системному підході та передбачають використання
порівняльного економічного аналізу, економічного моделювання та
логічного узагальнення результатів.
Цілі статті: розглянути проблеми банківського кредитування в
сучасних умовах розвитку промислового виробництва в Україні.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Кредит – це
економічна категорія, яка характеризується системою економічних
відносин, що виникають між кредитором і позичальником з приводу
мобілізації тимчасово вільних коштів та їх цільового використання на
умовах повернення і сплати.
Основною формою кредитних відносин є банківський кредит.
Згідно діючого фінансового законодавства, банківський кредит – це
позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове
користування на засадах строковості, повернення, платності,
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забезпеченості та цільового використання, де у ролі посередника виступає
банк.
Сучасна система банківського кредитування представляє собою
модель, що відповідає характеру ринкових відносин, переходу від
централізованих до децентралізованих методів кредитування економічних
суб’єктів. Вона охоплює принципи, об’єкти та методи кредитування,
механізми надання та погашення позик, а також банківський контроль в
процесі кредитування.
Упродовж декількох років до настання фінансової кризи
банківський сектор економіки був одним із найприбутковіших та
розвивався найбільш динамічно порівняно з окремими галузями
національного виробництва.
Нині у зв’язку зі світовою фінансовою кризою українські банки ще
знаходяться в скрутному становищі. Необхідність повертати залучені за
кордоном кошти, які вже розміщені в кредитних портфелях банків як
довгострокові кредити, через відсутність необхідних та достатніх джерел
фінансування примушує банки і саму державу вживати заходів для
забезпечення фінансової спроможності української банківської системи.
Вчасно не скоригувавши свою політику та не вживши ефективних заходів
для мінімізації впливу кризи, банки все ще розраховують на компенсацію
втрат за рахунок власних клієнтів і держави.
В останньому трьохріччі спостерігаємо таке негативне явище в
банківській діяльності як підвищення відсоткових ставок за наданими
кредитами, неповернення депозитів як достроково, так і після закінчення
строку, затримування проведення платежів та інше.
До початку фінансової кризи в 2008 р. банківська система України
розвивалась прискореними темпами. Кількість діючих банків досягла 184.
Впродовж року спостерігалось потужне нарощування їх активів з 603,3 до
926,1 млрд грн (1,54 раза). Десять найбільших банків контролювали майже
половину усіх активів. Така цифра перевищувала аналогічні показники у
Центрально-Східній Європі.
Такі позитивні результати розвитку банківської системи були
досягнуті на фоні економічного зростання, високих інфляційних індексів
та бурхливого зростання споживання. Так, за період з січня по вересень
2008 р. темп приросту ВВП склав 6,7%, а доходи населення у першому
півріччі виросли на 13,4%. Активно у січні-червні зростав сектор
промислового виробництва, особливо експортно-орієнтовані галузі.
У 2009 р. фінансово-економічна криза продовжувалась. ВВП
України знизився на 15,1%, а промислове виробництво – на 21,9%.
Найвищі темпи падіння економіки спостерігались у першій половині 2009
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р. З другого півріччя намітились тенденції до стабілізації економічного
становища. Відбулось зниження інфляції, певна нормалізація обмінних
курсів валют. Сукупний дефіцит торгового балансу впав з 16,1 до 5,3 млрд
грн Підтримка МВФ також допомогла врятувати Україну від подальшого
розвитку негативних тенденцій. Проте в цілому фінансовий сектор
продовжував залишатись в надзвичайно складному становищі.
Найгострішою проблемою банківського кредитування виявилось і
продовжує бути кредитування аграрного сектора. Виникла кризова
ситуація: надходження кредитів в аграрний сектор мінімізувалось на
критичному рівні і банки почали втрачати цей потенційний
кредитомісткий сегмент економіки.
Причинами цього є: низька кредито- і платоспроможність аграрних
підприємств, відсутність кредитної історії, відсутність застави, надто
малий розмір позики на стислий термін, значний ризик і незначні
прибутки в абсолютному вираженні порівняно з кредитуванням
позичальників з високим рівнем прибутковості. Водночас вартість
кредитних ресурсів, відсоткові ставки котрі діють на ринках, надто високі
для суб’єктів господарювання виробничої сфери, роблять банківські
кредити для них недоступними як для поповнення оборотних коштів, так і
для здійснення реальних інвестицій.
Отже, практичними проблемами банківського кредитування
підприємств з низьким та середнім рівнем прибутковості у виробничій
сфері України в післякризовому періоді є:
а) високі відсоткові ставки комерційних банків за кредитами для
бізнесу та відсутність науково обґрунтованих методик врахування
узагальненого рівня кредитного ризику при їх формуванні;
б) слабка розвиненість страхування фінансових ризиків через
наявну обмеженість страхових компаній, котрі ними займаються;
в) невигідні фінансові умови кредитних угод для позичальників;
г) ускладнений процес розгляду можливості отримання кредиту та
недосконалість його банківської процедури.
Висновки. Внаслідок світової фінансової кризи Україна має досить
багато проблем у забезпеченні економічної стабільності та стратегічного
розвитку національного виробництва. Ці проблеми вимагають системного,
науково обґрунтованого підходу для їх вирішення.
Проблеми банківського сектора не лише гальмують розвиток
підприємництва, посилюють ризики занепаду сільськогосподарського
виробництва, а й провокують економічний спад у ключових сферах
національної економіки. А тому, необхідно, орієнтуючись на світовий
позитивний досвід, розробляти власні державні програми у сфері
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банківських відносин, які б сприяли зростанню ефективного вітчизняного
виробництва.
Аналіз проблем банківського кредитування виробництва в Україні
дозволяє стверджувати: банківська система України потребує подальшого
вдосконалення механізму кредитування, направленого на здешевлення
кредитів, забезпечення їх доступності через механізм економічно
обґрунтованих відсоткових ставок за кредитами, переймання досвіду
іноземних держав щодо практики кредитування (так, у Японії відсоткова
ставка за банківський кредит знаходиться в інтервалі від 7 до 8%, у Росії –
від 12,36 до 12,81% тощо), вдосконалення законодавчої бази.
Спостерігається
також
недостатність
рівня
конкурентоспроможності банківської системи України обумовленого тим, що попри
зростання банківського капіталу, його темпи в фінансових ресурсах не
встигають за розширенням зобов’язань та активів комерційних банків. Це
засвідчує низький рівень капіталізації, який сприяє зростанню кредитних
ставок, як негативної тенденції.
Отже, аналіз процесів в кредитній діяльності комерційних банків
України дозволив: визначити головні аспекти впливу наслідків світової
фінансової кризи на стан вітчизняного банківського кредитування;
зосередити увагу на важливості та проблемності банківського
кредитування аграрного сектора; виявити особливості динаміки
процентних ставок за кредитами протягом останнього триріччя та
аргументувати необхідність подальшої їх трансформації з метою
мінімізації.
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ВОПРОСЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В статье рассмотрены вопросы учета и калькулирования себестоимости
автомобильных перевозок, изложена специфика организации автотранспортного процесса и
его влияние на методы формирования себестоимости транспортных услуг. Предложена
система поэтапного калькулирования себестоимости перевозок, обеспечивающая
ежедневный оперативный контроль за уровнем производственных затрат предприятия.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, себестоимость перевозок,
бухгалтерский учет, прямые и косвенные расходы.

Terlova V.
QUESTIONS COSTING TRANSPORT
The article deals with the accounting and calculation of the cost of road transport, set out
the specifics of the process organization of the motor and its influence on methods of forming the
cost of transport services. The system of phased transportation cost calculation, which provides
daily operational control of the level of production costs of the enterprise.
Key words: road transport, the cost of transportation, accounting, direct and indirect costs.

Терлова В.І.
ПИТАННЯ КАЛЬКУЛЮВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
У статті розглянуті питання обліку і калькулювання собівартості автомобільних
перевезень, викладена специфіка організації автотранспортного процесу та його вплив на
методи формування собівартості транспортних послуг. Запропоновано систему поетапного
калькулювання собівартості перевезень, що забезпечує щоденний оперативний контроль за
рівнем виробничих витрат підприємства.
Ключові слова: автомобільний транспорт, собівартість перевезень, бухгалтерський
облік, прямі і непрямі витрати.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими заданиями. Постепенное развитие
экономики Украины связано с развитием всех отраслей народного
хозяйства в том числе и транспорта страны. Наблюдается постепенный
рост и автомобильных перевозок, создаются новые автотранспортные
предприятия и проблемы эффективности их работы приобретают особую
актуальность.
Себестоимость перевозок является основным экономическим
показателем эффективности хозяйственной деятельности предприятия и
использования автотранспортных средств, кроме того уровень и структура
себестоимости перевозок является основой для построения оптимальных
тарифов на перевозки.
Анализ последних исследований, в которых предложено
решение проблемы. Анализ литературных источников по вопросам
методики учета расходов и калькулирование себестоимости
свидетельствует о том, что изучением данной проблемы занимался
значительный круг научных работников, а именно: И.А. Басманов, А.С.
Бородкин, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.Б. Ивашкевич, Л.В. Нападовская,
С.А. Николаева, Л.К. Сук, М.С. Пушкар и другие.
Однако, проанализировав ряд литературных источников можем
сделать вывод, что методика учета расходов и калькулирование
себестоимости автомобильных перевозок нуждается в исследовании как
теории, так и практики.
Цель статьи – установление экономически обоснованной системы
формирования себестоимости автомобильных перевозок, а также
контроля за уровнем затрат предприятия.
Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов. Методологические
основы организации учета затрат на производство и себестоимости
транспортных услуг должны найти свое отражение в приказе об учетной
политике предприятия. При этом следует руководствоваться тем, что
информация о величине себестоимости транспортной продукции должна
позволить определить экономическую целесообразность осуществления
конкретных видов перевозок, оптимизировать их виды и направления, а
также установить оптимальные тарифы на транспортные услуги.
Для правильного построения бухгалтерского учета затрат на
эксплуатацию автотранспорта и достоверного исчисления себестоимости
перевозок необходимо, исходя из П (С)БУ-16, учитывать особенности
технологии и организации автотранспортного процесса на предприятии;
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выделять экономически обоснованные объекты учета затрат на
производство; определять состав производственных расходов, носящих
прямой и косвенный характер; использовать при калькулировании
отдельных видов перевозок экономически обоснованные методы
распределения
общепроизводственных
расходов
по
объектам
калькуляции.
При этом объект калькулирования в целях бухгалтерского учета
должен совпадать с объектом расходов, который в соответствии с п.4
П(С)БУ – 16 представляет собой продукцию, работы , услуги и вид
деятельности предприятия, «требующие определения связанных с их
производством (выполнением ) расходов».
Именно по отношению к объекту расходов согласно П (С)БУ – 16
определяются прямые материальные расходы (п.12); прямые расходы на
оплату труда (п.13); прочие прямые расходы(пю14), т.е. расходы которые
могут быть непосредственно отнесены к конкретному объекту затрат, а
значит и объекту калькулирования.
Предприятие прежде всего определяет перечень калькуляционных
единиц по каждому виду выполняемых перевозок. Так, для перевозок на
грузовых автомобилях, работающих по сдельному тарифу, – это 1 тонна
перевезенного груза и 1 тонно-километр транспортной работы; для
перевозок на грузовых автомобилях, работающих по почасовому тарифу,
– 1 автомобиле – час работы; для автобусных перевозок – 1 пассажирокилометр или 1 автомобиле – час работы автобуса; для перевозок
легковым транспортном –1 километр платного пробега или 1 автомобиле
– час работы, а также укрупненные единицы – ездки, доставленные
контейнеры, определенный маршрут перевозки грузов или пассажиров.
Согласно П(С)БУ – 16 предприятие определяет два вида
себестоимости продукции – производственную себестоимость и
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), при этом
предусматривается несколько вариантов еѐ формирования. Так,
соответствии с п.11.1 П (С)БУ – 16 «предприятие может определять
себестоимость по прямым затратам, связанным с производством
продукции, выполнением работ, предоставлением услуг». Следует
отметить, что большая часть расходов на эксплуатацию транспортных
средств носит прямой характер и непосредственно обусловлены
выполнением определенного вида перевозок конкретным автомобилем.
Поэтому считаем целесообразным использовать при формировании
себестоимости перевозок метод прямых затрат на тех предприятиях, где в
течение отчетного месяца автомобиль выполняет один вид перевозок,
например, грузовой автомобиль – только перевозки, оплачиваемые по
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сдельным тарифам. В этом случае все затраты, связанные с эксплуатацией
транспортных средств, носят прямой характер и могут быть
непосредственно отнесены на себестоимость выполняемого вида
перевозок. К ним относятся: затраты на горючее и смазочные материалы,
амортизация автомобиля, заработная плата водителей, начисление
единого страхового взноса, затраты на проведение технического
обслуживания и ремонта автомобиля, а также на замену и ремонт
автомобильных шин.
При использовании такого подхода к формированию
производственной себестоимости перевозок информация о величине
общепроизводственных расходов раскрывается в соответствии с п.11.1
П(С)БУ – 16 в Отчете о финансовых результатах отдельной статьей.
Если же грузовой автомобиль в течение месяца наряду со
«сдельными» перевозками выполнял и «почасовые», то часть затрат на
эксплуатацию автотранспорта будет носить косвенный характер, т.к. их
нельзя непосредственно отнести на конкретный вид выполняемых
перевозок. Это затраты, связанные с поддержанием подвижного состава в
течение месяца в технически исправном и работоспособном состоянии
(выполнение технического обслуживания и ремонта автомобиля, ремонт и
восстановление шин). В этом случае формирование себестоимости
перевозок методом прямых затрат является нецелесообразным и в
себестоимость транспортных услуг наряду с прямыми необходимо
включать косвенные общепроизводственные расходы.
Процесс формирования и контроля за уровнем себестоимости
перевозок зависит от специфики организации автотранспортного
процесса. Так, при возвращении автомобиля на предприятие на основании
данных путевого листа определяются основные показатели работы
автомобиля за смену, исходя из которых возникает возможность
оперативно рассчитать большую часть прямых затрат, составляющих
около 80% себестоимости перевозок. Это затраты технологического
характера,
т.е.
непосредственно
связанные
с
выполнением
технологического процесса перевозки грузов или пассажиров за смену.
В связи с этим, считаем целесообразным в рамках
внутрихозяйственного
(управленческого)
учета
определять
и
контролировать величину себестоимости перевозок двумя этапами.
На первом этапе после окончания смены и заезда автомобиля на
предприятие формировать уровень технологической себестоимости
перевозок, которая включает следующие статьи затрат:
1. Топливо и смазочные материалы.
Затраты по этой статье определяются на основании следующих
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данных путевого листа – тип и марка автомобиля, количество и марка
выданного топлива, остаток горючего в баке автомобиля при выезде и
возвращении на предприятие, пробег за смену, количество выполненных
тонно-километров (для грузовых бортовых автомобилей), количество
ездок с грузом(для самосвалов), условия работы и др.
2. Заработная плата водителей.
Данные путевого листа при повременной форме оплаты труда –
Ф.И.О водителя, тип и марка автомобиля, вид перевозок, условия
эксплуатации, количество отработанных часов на линии; при сдельной
форме оплаты труда дополнительно учитываются количество
перевезенных тонн груза и выполненных тонно-километров транспортной
работы, способ погрузочно-разгрузочных операций, класс перевозимого
груза.
3. Начисление на заработную плату единого страхового взноса.
Производится на основании данных путевого листа о начисленной
заработной плате водителя за смену.
4. Амортизация автомобиля.
Начисляется на основании данных путевого листа о типе, марке
автомобиля и его гаражном номере.
Получив оперативную информацию о величине технологической
себестоимости перевозки руководство предприятия оценивает
рациональное использование горюче-смазочных материалов по
конкретному автомобилю и водителю, затраты на которые составляют
около 60% себестоимости перевозок, выявляет отклонения фактических
затрат от нормативных и факторы, повлиявшие на перерасход ресурсов, и
в оперативном порядке принимает меры по их устранению.
На втором этапе после окончания отчетного месяца определяется
производственная себестоимость перевозок, которая включает
технологическую себестоимость и статьи затрат:
- «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля»;
- «Восстановление износа и ремонт автомобильных шин».
Порядок включения этих затрат в состав производственной
себестоимости перевозок зависит от того, являются ли они прямыми или
косвенными. Если автомобиль выполнял один вид перевозок, они
являются прямыми и непосредственно списываются на себестоимость
этих перевозок. Если же автомобиль выполнял несколько видов
перевозок, то эти затраты носят косвенный характер и являются
общепроизводственными расходами.
В течение месяца они учитывается по месту их возникновения
(ремонтное
подразделение
предприятия,
шиномонтажные
и
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шиноремонтные участки). После окончания месяца согласно п.16 П(С)БУ
– 16 общепроизводственные расходы распределяются следующим
образом: переменные – полностью, постоянные с использованием
выбранной предприятием базы распределения (основной заработной
платы водителей, величине прямых затрат, часам работы автомобиля,
пробегу и др.). При этом задача предприятия установить и закрепить
приказом об учетной политике перечень статей переменных и постоянных
общепроизводственных расходов и базу их распределения.
Получив информацию о производственной себестоимости
перевозок, руководство предприятия может оценить работу не только
основных (службы эксплуатации), но и вспомогательных подразделений
предприятия (ремонтной службы).
Предлагаемая система учета и калькулирования себестоимости
автомобильных перевозок требует осуществления ряда организационнотехнических мероприятий, в частности, разработки нормативных
документов по планированию, учету, отчетности, контролю и анализу
информации о технологической и производственной себестоимости
перевозок, необходимо также внести соответствующие изменения и
дополнения в должностные обязанности работников предприятия,
определить все документы первичного учета и график их
документооборота.
Особое внимания требуется уделить разработке по каждому
автомобилю и конкретному виду перевозок нормативной базы затрат в
разрезе статей калькуляции. Этот документ устанавливается на основе
норм:
- расхода горючего и смазочных материалов с учетом конкретных
условий работы автомобиля;
- начисления амортизации автомобиля;
- затрат на выполнение технического обслуживания и ремонта
подвижного состава;
- эксплуатационного пробега автомобильных шин;
- сдельных расценок и часовых тарифных ставок для оплаты труда
водителя;
- начисления единого страхового взноса.
Выводы. Предлагаемая система учета и калькулирования
себестоимости автомобильных перевозок позволит оперативно
контролировать затраты в точках их возникновения, выявлять причины и
виновников отклонений фактических затрат от плановой калькуляции и
оперативно принимать меры по их устранению.
Эффективность использования этого метода зависит от степени
автоматизации учета и согласованности всех служб и подразделений
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ
ТРАНСАКЦІЙНИХ ВТРАТ
Обґрунтовано можливості використання системи бухгалтерського обліку для збору
інформації про трансакційні витрати суб’єктів господарювання. Запропоновано спосіб
включення трансакційних витрат до Плану рахунків бухгалтерського обліку як окремої
категорії витрат. Висловлено пропозиції щодо впровадження у практику комплексної
моделі обліку трансакційних витрат, побудованої з врахуванням положень
інституціональної теорії.
Ключові слова: трансакційні витрати, бухгалтерський облік, методологія, План
рахунків, облікова система.

Timofiiv S.
METHODOLOGICAL ASPECTS
OF ACCOUNTING TRANSACTION LOSSES
The possibility of using the accounting system for gathering the information about
transaction costs of business entities is grounded. The method of transaction costs inclusion into the
Card of accounts as the separate type of costs is proposed. The propositions concerning the
adoption into the practice the complex model of transaction costs accounting based on the
institutional theory are stated.
Тимофіїв С.В.

391

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

Key words: transaction costs, accounting, methodology, Card of accounts, system of
accounting.

Тимофиив С.В.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА
ТРАНСАКЦИОННЫХ ПОТЕРЬ
Обоснованы возможности использования системы бухгалтерского учета для сбора
информации о трансакционных издержках субъектов ведения хозяйства. Предложен способ
включения трансакционных издержек в План счетов бухгалтерского учета как отдельной
категории издержек. Высказаны предложения относительно внедрения в практику
комплексной модели учета трансакционных издержек, построенной с учетом положений
институциональной теории.
Ключевые слова: трансакционные издержки, бухгалтерский учет, методология,
План счетов, система учета.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Упродовж
останніх років все більше акценту вченими-економістами робиться на
необхідності дослідження трансакційних витрат як особливого виду
витрат у економічній системі.
Трансакційні витрати, за визначенням Ерроу, – це витрати, які
виникають, коли індивіди обмінюють свої права власності або захищають
їх в умовах неповної інформації [1]. Ці витрати мають суттєвий вплив на
ефективність взаємодії різних компонентів економічної системи між
собою та взаємодії економічних агентів один з одним в межах
конкретного економічного середовища
Важливість дослідження трансакційних витрат не викликає сумніву,
оскільки вони, будучи своєрідним «зв’язуючим компонентом», що
забезпечує саму можливість реалізації економічних відносин, мають
визначальне значення для функціонування економічної системи як такої.
Однак для будь-якого економічного дослідження необхідні конкретні дані
про об’єкт дослідження, зокрема цифрові, статистичні матеріали, які
мають бути піддані обробці для виділення певних характеристик і
закономірностей.
У випадку трансакційних витрат якість дослідження на сьогодні
стримується відсутністю достатньо достовірних і повних даних про них.
Зважаючи на це, гарантією одержання адекватної інформації про
трансакційні витрати у сучасних умовах цілком реально може виступити
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система бухгалтерського обліку як інструмент всеохоплюючого і
найбільш деталізованого збору даних.
Для цього трансакційні витрати необхідно включити до переліку
об’єктів бухгалтерського обліку на всіх рівнях функціонування облікової
системи. Зокрема, такі заходи передбачають введення трансакційних
витрат як окремої категорії витрат у План рахунків бухгалтерського
обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Розробкою питань методології обліку трансакційних витрат
займається ряд вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема І.Булєєв,
О.Замазій, О.Власенко, В.Жук, Ж.Ющак, Т.Кувалдіна та ін. [2; 3; 4; 5].
Так, О.Власенко у одному із своїх досліджень використовує метод
експертних оцінок для визначення структури та частоти виникнення
окремих видів трансакційних витрат у діяльності сільськогосподарських
підприємств [3]. І. Булєєв пропонує оцінювати трансакційні витрати,
виходячи з детального аналізу всіх статей видатків, які містяться у
бухгалтерському обліку, з метою виявлення і управління зазначеними
витратами [2]. Однак варто зауважити, що застосування подібних методів
надає можливість лише приблизної оцінки трансакційних витрат суб’єктів
господарювання.
Деякими вченими пропонуються способи включення трансакційних
витрат до об’єктів бухгалтерського обліку з метою створення можливості
планомірного і систематизованого збору даних про ці витрати [4; 5], однак
на сьогодні універсальної методики обліку трансакційних витрат не
розроблено.
Цілі статті. З огляду на вищенаведене, метою дослідження є
вдосконалення методології сучасного бухгалтерського обліку в контексті
включення трансакційних витрат у об’єкт обліку, зокрема шляхом
введення їх як окремої категорії витрат у План рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
підприємств і організацій.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Методологія
бухгалтерського обліку включає сукупність загальнонаукових і
спеціальних, притаманних лише цій науці, методів, що застосовуються
для здійснення процедури обліку і розкриваються в окремих методиках
[6].
Серед спеціальних методів виділяють метод хронологічного і
систематичного спостереження; вимірювання господарських засобів і
процесів; метод реєстрації та класифікації даних з метою їх
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систематизації; узагальнення інформації з метою звітності. Включення
трансакційних витрат до об’єктів обліку означає, що трансакційні витрати
мають знайти своє місце під час застосування кожного з цих методів у
обліковій практиці.
На нашу думку, одним з найперших і найбільш важливих кроків у
вдосконаленні теорії і практики бухгалтерського обліку в зазначеному
контексті є введення трансакційних витрат як окремої категорії витрат
діяльності у План рахунків, зокрема План рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
підприємств і організацій. Адже тільки за умови виокремлення із
сукупності інших даних інформація про трансакційні витрати буде
доступною для чіткого розуміння та оперативного доступу користувачів.
Тому облік трансакційних витрат на відповідному рахунку є, на наш
погляд, найбільш доцільним способом забезпечити адекватне
відображення обсягу цих витрат та їхньої структури, а також створити
можливості для аналізу та управління трансакційними витратами.
Згідно поточної класифікації, витрати у Плані рахунків знаходяться
у 9 класі, і, як відомо, охоплюють рахунки від 90 по 99, залежно від
економічного змісту цих витрат та потреб групування їх для цілей обліку
й управління. У зв’язку з цим, виділення рахунку для обліку
трансакційних витрат ускладнюється відсутністю вільного рахунка в 9
класі. Внаслідок цього виникає необхідність звільнення одного з існуючих
рахунків для забезпечення можливості відокремленого обліку
трансакційних витрат.
Вважаємо, що для обліку трансакційних витрат доцільно ввести у 9
клас Плану рахунків бухгалтерського обліку рахунок 98 «Трансакційні
витрати», замінивши ним існуючий рахунок «Податок на прибуток». На
нашу думку (буде обґрунтована трохи нижче), це раціональний спосіб
модифікації 9 класу без суттєвого порушення звичних взаємозв’язків між
рахунками.
За дебетом 98 рахунку на підставі підтверджуючих первинних
документів слід відображати виникнення трансакційних витрат у процесі
господарської діяльності підприємств. За кредитом цього рахунку буде
проводитися списання трансакційних витрат на фінансові результати (в
дебет 79 рахунку).
У розрізі 98 рахунку доцільним вважаємо відкриття субрахунків,
призначених для обліку трансакційних витрат за їх видами. Такий підхід
дозволить окреслити внутрішню структуру цього виду витрат
підприємства на основі їх групування за цільовим призначенням та
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особливостями функціонування в межах господарської системи
підприємства.
Варто зазначити, що основою для поділу трансакційних витрат в
цілях обліку повинна служити загальновизнана і, на нашу думку,
найбільш точна, класифікація даного виду витрат, яка побутує в західній
науковій літературі [7]:
- витрати пошуку інформації;
- витрати проведення переговорів та укладання угод;
- витрати виміру;
- витрати специфікації і захисту прав власності;
- витрати опортуністичної поведінки.
Однак перед застосуванням в практиці бухгалтерського обліку така
класифікація потребує деякого доопрацювання, що має на меті
формулювання чітких і зрозумілих з точки зору обліку статей видатків.
Керуючись існуючими підходами до класифікації трансакційних
витрат, та, виходячи з практичних потреб поділу трансакційних витрат в
цілях управління, пропонуємо наступну систему субрахунків до рахунка
98 «Трансакційні витрати»:
- 981 «Контроль за дотриманням умов контракту» (витрати на
здійснення заходів контролю, витрати виміру та інші витрати подібного
характеру);
- 982 «Пошук інформації» (витрати на оплату консультаційних
послуг, видатки в процесі пошуку партнерів, оцінки їх репутації та
платоспроможності, маркетингові витрати на дослідження ринку і т. п.);
- 983 «Витрати встановлення ділових відносин та представницькі
витрати» (видатки під час укладання угод, проведення ділових зустрічей,
зборів, конференцій тощо);
- 984 «Витрати через ухилення контрагентів від умов договорів»
(витрати на створення резерву сумнівних боргів, витрати опортуністичної
поведінки);
- 985 «Витрати захисту прав» (судові витрати, витрати на
проведення експертизи і т. п.);
- 986 «Витрати юридичного забезпечення» (видатки на оформлення
договорів, подання звітності в державні органи, при отриманні дозволів,
довідок, ліцензій тощо);
- 987 «Визнані штрафи, пені, неустойки» (сума санкцій, які
господарюючому суб’єкту належить сплатити у зв’язку з порушеннями
законодавства чи умов договорів);
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- 988 «Витрати на страхування» (витрати на страхування ризиків,
пов’язаних із функціонуванням економічного суб’єкта у зовнішньому
середовищі – кредитного ризику, ризику інфляції та ін.);
- 989 «Інші трансакційні витрати».
Слід зазначити, що виділення об’єкта обліку «трансакційні
витрати», поряд з введенням спеціального рахунку і відповідних
субрахунків за видами трансакційних витрат, вимагає детального
перегляду 9 класу «Витрати діяльності» на предмет відображення
трансакційних витрат в складі існуючих субрахунків. Облік статей витрат,
які мають трансакційне походження (наприклад, сумнівні та безнадійні
борги), слід перенести в розріз 98 рахунку.
У табл. 1 наведемо приклади кореспонденцій із участю субрахунків
обліку трансакційних витрат.
Як бачимо, виокремлення трансакційних витрат як об’єкта
бухгалтерського обліку не призведе до особливих труднощів у процесі
збору інформації, оскільки пропонована модель обліку синхронізована із
загальними принципами бухгалтерського обліку витрат. Процес обліку
статей витрат, перенесених з інших субрахунків 9 класу з точки зору
кореспонденції відрізняється лише заміною відповідних кодів рахунків
витрат.
Таблиця 1
Приклади кореспонденції субрахунків обліку трансакційних витрат
Господарська операція
Відображено витрати на відрядження працівника у зв’язку з його
поїздкою на об’єкт будівництва для контрольного заміру робіт,
виконуваних підрядником
Отримано консультаційні послуги щодо аналізу ділового
середовища, надані сторонньою організацією
Відображено витрати, пов’язані з проведенням презентаційних
заходів
Створено резерв сумнівних боргів
Відображено витрати використання адвокатських послуг
Відображено витрати на нотаріальні послуги при оформленні
контракту
Нараховано неустойку за порушення умов договору з
контрагентом
Страховою організацією надано послуги із страхування ризику
банкрутства покупця продукції
Списано трансакційні витрати на фінансові результати
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Щодо існуючого рахунку 98 «Податок на прибуток», то, на наш
погляд, варто трансформувати його в субрахунок іншого рахунка класу
«Витрати діяльності». Вибір нами саме цього рахунку для обліку
трансакційних витрат пов’язаний з тим, що: по-перше, у його розрізі
наявні лише два субрахунки; по-друге, на згаданому рахунку
відображається лише одна категорія витрат господарюючого суб’єкта
(сума податку на прибуток, визначеного за даними бухгалтерського
обліку, і її коригування згідно вимог податкового законодавства).
Ми бачимо два варіанти трансформування поточного 98 рахунку.
Згідно першого варіанта, для обліку податку на прибуток можна
використовувати субрахунок 921 рахунка 92 «Адміністративні витрати».
Адже, згідно п. 18 П(С)БО 16 «Витрати» [8], до адміністративних витрат
відносяться податки, збори та інші передбачені законодавством
обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що
включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг). Отже,
сюди входить і податок на прибуток.
До субрахунку 921 доцільно відкрити аналітичні рахунки
відповідно до існуючого поділу рахунку 98:
- 921–1 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»;
- 921–2 «Податок на прибуток від надзвичайних подій».
Перевагою даного способу є те, що у випадку його застосування
облік податку на прибуток відбуватиметься згідно з економічним змістом
операції.
Згідно другого способу, облік податку на прибуток полягає у
відкритті однойменного субрахунку 973 до рахунку 97 «Інші витрати»,
що, як і в попередньому випадку, включатиме два аналітичні рахунки 973–
1 і 973–2 з назвами, вказаними вище.
Перевагою цього способу порівняно з першим є менші труднощі із
перенесенням обліку податку на прибуток на інший рахунок. Адже
перелік субрахунків до 92 рахунка господарюючі суб’єкти визначають
самостійно, їх перелік не наведено в Плані рахунків. Логічно, що
субрахунок 921 використовується підприємствами в першу чергу. Тому
відкриття субрахунку 921 «Податок на прибуток» призведе до
необхідності
перегляду
субрахунків
92
рахунку,
відкритих
господарюючими суб’єктами станом на сьогодні.
У той же час, субрахунок 973 на сьогодні скасований, і не
спричинить труднощів знову ввести його у використання.
Проте існує важлива річ, яка схиляє нас вважати оптимальним для
обліку податку на прибуток саме 921, а не 973 субрахунок. Згідно
принципу бухгалтерського обліку превалювання сутності над формою,
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операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з
юридичної форми. Тому з бухгалтерської точки зору, податок на
прибуток, як і інші податки (екологічний податок, плата за землю тощо),
належить до адміністративних витрат.
Отже, оскільки нашою ціллю є вдосконалення облікової системи в
плані точного і адекватного відображення нею господарської діяльності
підприємств, то вважаємо за доцільне здійснювати облік податку на
прибуток на 921 субрахунку.
Висновки. Отже, у сучасних умовах функції бухгалтерського
обліку невпинно розширюються з огляду на зростаючі вимоги до якості
облікового забезпечення процесів економічної взаємодії. Разом з цим
зростає перелік об’єктів обліку, які потрібно враховувати у нових
постіндустріальних економічних умовах.
Трансакційні витрати, зважаючи на їхнє важливе значення і роль у
функціонуванні економічних відносин, повинні бути включені до об’єктів
обліку. Методика такого включення передбачає впровадження низки
розробок методологічного характеру, серед яких введення трансакційних
витрат у План рахунків бухгалтерського обліку.
Вважаємо, що створення спеціального рахунку 9 класу сформує
передумови для організації повного, точного та зрозумілого обліку
трансакційних витрат, а також можливості оперативного доступу до
облікових даних в цілях аналізу та управління.
Поряд з введенням трансакційних витрат у План рахунків,
виокремлення їх як об’єкта обліку вимагає також розробки і
впровадження у практику комплексної моделі обліку, побудованої з
врахуванням положень інституціональної теорії. Концепція новітньої
облікової системи, виступаючи вдосконаленою модифікацією існуючої,
повинна забезпечити:
- оперативне і просте з практичної точки зору відображення
інформації про трансакційні витрати безпосередньо в момент їхнього
виникнення;
- систематизацію та структуризацію отриманих таким чином даних
в цілях бухгалтерського обліку;
- аналіз трансакційних витрат господарюючого суб’єкта в цілях
управління ними.
Модель бухгалтерського обліку трансакційних витрат має
охоплювати всі етапи обліку та опрацювання інформації про ці витрати:
починаючи від оформлення первинних документів, відображення в
аналітичних, синтетичних реєстрах і звітності на рівні підприємств;
закінчуючи обробкою зведеної інформації про трансакційні витрати (за
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галузями, регіонами та іншими ознаками) державними органами в цілях
формування статистичної інформації для подальшого використання у
процесі управління економікою.
Розробка такої комплексної моделі обліку є елементом наших
подальших наукових досліджень.
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ЧИ Є DUE DILIGENCE ЮРИДИЧНИМ АУДИТОМ?
Останнім часом досить значного поширення набуває послуга стосовно аналізу
юридичних осіб як об’єкта інвестування. Перевірка благонадійності фінансового стану
компанії за кордоном отримала назву due diligence, і як правило здійснюється вона перед
придбанням корпоративних прав, злиттям та ін. В Україні due diligence прирівнюють до
юридичного аудиту. Але чи правомірно це?
У статті розглянуто зміст поняття due diligence, його складові та визначено його
взаємозв’язок з юридичним аудитом.
Ключові слова: аудит, об’єкт інвестування, юридичний аудит, due diligence (дью
ділідженс).
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Tkachuk I.N.
THERE DUE DILIGENCE JURISTIC AUDIT?
Recently, quite a significant extension shall be service on the analysis of legal persons as
the object of investment. Checking the reliability of financial companies abroad was called due
diligence, and usually it is before purchasing corporate law, mergers and so on. In Ukraine, due
diligence equate to juristic audit. But is it justified?
The article considers the notion of due diligence, its components and determined its
relationship with juristic audit.
Key words: audit, project investment, juristic audit, due diligence .

Ткачук И.Н.
ЕСТЬ ЛИ DUE DILIGENCE ЮРИДИЧЕСКИМ АУДИТОМ?
В последнее время довольно широкое распространение приобретает услуга по
анализу юридических лиц как объекта инвестирования. Проверка благонадежности
финансового состояния компании за рубежом получила название due diligence, и как
правило осуществляется она перед приобретением корпоративных прав, слиянием и др. В
Украине due diligence приравнивают к юридическому аудиту. Но правомерно ли это?
В статье рассмотрено содержание понятия due diligence, его составляющие
определена его взаимосвязь с юридическим аудитом.
Ключевые слова: аудит, объект инвестирования, юридический аудит, due diligence
(дью дилидженс).

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Українські
аудиторські, консалтингові та юридичні компанії вже досить давно
проводять для своїх клієнтів повний юридичний аналіз компаній, що
плануються до придбання, так званий due diligence (дью ділідженс). Однак
due diligence – залишається відносно новим поняттям для українського
бізнесу. Як більшість іншомовних бізнес-термінів прийшло воно до нас ізза кордону разом з приходом іноземного капіталу.
Вважається, що першим етапом розвитку таких послуг були 2000–
2001 рр. Ринок послуг з проведення due diligence найбільш стрімко почав
розвиватися з 2004 р., тобто з часу коли почали приходити в Україну
великі іноземні інвестиції, а також сформувалися найбільші українські
фінансово-промислові групи [4].
Незважаючи на понад десятирічний досвід проведення due diligence
на теренах України, досить часто його ототожнюють з юридичним
(правовим) аудитом. Хоча, компанії які спеціалізуються на даних послугах
зобов’язані правильно інформувати клієнтів про те що включає в себе та
чи інша послуга. На більшості сайтів консалтингових та юридичних
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компанії представлені як однозначні послуги з юридичного аудиту і due
diligence.
Вникнувши в зміст, мету та завдання due diligence і юридичного
аудиту, спостерігаємо абсолютно різні категорії за своїм змістовим
наповненням. І лише правильне розуміння дефініції може забезпечити
вірний вибір об’єкта та суб’єкта дослідження.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням перевірки діяльності підприємств і компаній
приділяється достатньо уваги як зарубіжними так і вітчизняними
науковцями, проте неточність змістового наповнення окремих
іншомовних категорій призводить до термінологічного «колапсу». Всі
наявні трактування терміна «due diligence» не віддзеркалюють повною
мірою того сенсу, який закладений в лаконічному англійському виразі.
Що і зумовлює неоднозначне його розуміння та ототожнення з терміном
«юридичний аудит».
З однієї сторони – уникнути клієнтам ризиків придбання
корпоративних прав або бізнесу за завищеною вартістю, ризику
придбання неліквідних активів, фінансових і податкових ризиків,
уникнути судових позовів і розглядів допомагає саме процедура due
diligence. А ось, проведення комплексного правового аналізу діяльності
організації, окремих ділянок цієї діяльності або конкретних документів
або операцій на предмет відповідності чинному законодавству,
господарській і судовій практиці, що склалася, забезпечує юридичний
аудит.
З іншої сторони юридичний аудит це і є due diligence, і до його мети
входить усе вищезазначене.
Цілі статті. Метою дослідження є розкриття змісту категорій
«юридичний аудит» та «due diligence». Неточність висвітлення, а як
результат і розуміння, категорійного апарату призводить до нерозуміння
змісту та мети здійснення відповідного виду діяльності.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вперше поняття due
diligence з’явилося в законодавстві Сполучених Штатах Америки про
цінні папери в 1933 р. [5]. Спочатку він означав процедуру розкриття
інформації брокером перед інвестором про компанії, акції якої
реалізувалися на відкритому фондовому ринку. При цьому сам термін не
був прямо визначений, оскільки, як наголошувалося судами штатів,
неможливо встановити єдиний об’єм вимог по проведенню due diligence
різних компаній.
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Далі due diligence благополучно перекочував у банківську сферу
США. Він мав на увазі під собою комплексну систему збору та аналізу
інформації про потенційних або існуючих клієнтів і партнерів, яка
призначалася банками для захисту власності від можливих збитків. Цим
терміном позначалася незалежна перевірка інформації про компаніюемітента на предмет можливих порушень законодавства, проведена з
належною обачністю, що дозволяє обмежити відповідальність
андеррайтера за помилки, що містяться в проспекті емісії цінних паперів.
При цьому саме поняття не було прямо визначено в законодавстві
оскільки, як зазначалося судами штатів, неможливо встановити єдиний
обсяг вимог до андеррайтеру з проведення due diligence різних компаній.
Стандарти due diligence були вироблені в Швейцарії в 1970-х роках
з метою уникнути жорсткого державного регулювання і контролю за
діяльністю банків. Угода швейцарських банків про належну перевірку
(The Swiss Bank’s Due Diligence Agreement), підписана в 1977 р.,
встановила єдиний підхід до збору інформації про клієнтів при відкритті
рахунків і в процесі їх обслуговування [4].
Банк, який надає кредит клієнту, інвестор, який має намір придбати
бізнес, фірма, що укладає торговельний контракт – всі вони хочуть бути
впевнені в надійності та прибутковості, яку здійснюють операції. Така
впевненість може бути заснована тільки на повної, достовірній та
об’єктивній інформації про фінансовий стан, правовий статус та ринкову
позицію контрагента, а також про юридичну «чистоту» предмета угоди.
Due diligence (з англ.) – «належна дбайливість, обачність». Англоросійський банківський енциклопедичний словник Б.Г.Федорова визначає
«due diligence» як належну перевірку і вказує, що «в роботі західних
інвестиційних банків due diligence позначає набір дій, покликаних
забезпечити проекту мінімальний захист від несподіванок: поїздка на
місце, знайомство з контрагентами, вивчення обстановки на місці,
соціальних і інших ризиків» [9].
У фінансовій і юридичній літературі термін due diligence
перекладається як «перевірка належної сумлінності», «правовий аналіз
історії юридичної особи», «вивчення діяльності компанії», «дослідження
бізнесу» [2].
Due diligence – (у дослівному перекладі з англійської мови –
забезпечення належної сумлінності) це система або комплекс аналітичних
і оперативних заходів, направлених на різнобічну перевірку законності і
комерційної привабливості планованої операції, інвестиційного проекту,
процедури і так далі з метою уникнути або максимально понизити існуючі
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підприємницькі ризики (правові, податкові, політичні, маркетингові і так
далі) [1].
Due diligence є невід’ємною частиною процедур злиття і поглинання
(M&A) та угод прямого інвестування.
Найбільш доречним перекладом російською мовою due diligence
вважається «всестороннее исследование достоверности предоставляемой
информации» [7].
До складу due diligence входить [8]:
1. Загальний due diligence (General due diligence) – перевірка всіх
аспектів діяльності компанії, включаючи юридичні питання, фінансовий
стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність,
місце компанії на ринку.
2. Фінансовий due diligence (Financial due diligence) – оцінка
фінансового стану компанії, перевірка її активів та зобов’язань з точки
зору їх якості та реальної оцінки.
3. Податковий due diligence (Tax due diligence) – є предметом
окремої перевірки, при потребі, та надання детальної інформації про
податкові ризики. В цілому питання оподаткування завжди входять в
програму фінансового Due Diligence.
4. Юридичний due diligence (Legal due diligence) – проводиться з
метою оцінки лише юридичних аспектів діяльності компанії, наприклад
законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів,
дотримання трудового законодавства та інші.
5. Операційний due diligence (Operational due diligence) полягає в
перевірці виробничої діяльності компанії, включаючи наявність
можливостей для збільшення випуску продукції, враховуючи ємність
ринку, оцінку якості продукції, огляд нових розроблень.
Для проведення due diligence в тісному контакті працюють
оцінювачі, аудитори, фінансові аналітики та юристи. Кожна група
фахівців готує для замовника детальний звіт про стан підприємства [6].
Перша група – це оцінювачі та фінансові аналітики, які визначають
реальну вартість бізнесу або об’єкта інвестування. Проводять аналіз його
фінансово-економічної діяльності, з зазначенням слабких сторін.
Друга група – це аудитори, які проводять аудит фінансового та
бухгалтерського обліку з підтвердженням його достовірності і оцінкою
податкових ризиків існуючих на підприємстві.
Третя група – це юристи, які проводять огляд установчих
документів, аналізують угоди компанії і її заборгованості, правильність
застосування норм трудового права.
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Основними споживачами послуги due diligence є клієнти, які
бажають інвестувати свої кошти в новий об’єкт бізнесу або ж при злитті
двох компаній. Також замовниками є компанії, які хочуть збільшити свою
вартість і в майбутньому планують продати свій бізнес. Мета проведення
– виявлення слабких сторін і в майбутньому їх усунення, що призведе до
збільшення вартості самої компанії.
На відміну від due diligence юридичний аудит є правовою
експертизою діяльності підприємства на предмет відповідності чинному
законодавству України. Мета – визначення наявних порушень та
ймовірних ризиків в діяльності підприємства, визначення найбільш
оптимального способів їх усунення або мінімізації.
В основі проведення юридичного аудиту є: проведення правової
експертизи засновницької документації; аналіз правовстановлюючих
документів (договорів, угод) відносно нерухомого майна і земельних
ділянок; аналіз цивільно-правових договорів, які використовуються на
підприємстві; правова експертиза дозвільної документації; правовий
аналіз внутрішньої документації підприємства, у тому числі, наказів,
колективних договорів, трудових контрактів, документів внутрішнього
діловодства; правовий аналіз поточних судових справ [3].
Враховуючи основні складові due diligence та основну його мету,
доцільно стверджувати, що юридичний аудит є складовою due diligence.
Перш за все, на відміну від due diligence проведення юридичного аудиту
не є підставою для розгляду компанії, як об’єкта інвестування. При
юридичному аудиті перевірка та оцінка документації підприємства
(компанії) проводиться фахівцями в галузі права для виявлення і усунення
так званих «слабких місць», які можуть спричинити собою збитки для
підприємства. Відповідно, й величина питань які підлягають дослідженню
є значно меншою. Коло фахівців задіяних у здійсненні due diligence значно
ширше, зокрема до юристів долучаються оцінювачі, аудитори та фінансові
аналітики, які формують один загальний висновок.
Висновки. Due diligence – це процес формування об’єктивного
уявлення про об’єкт інвестування. Термін due diligence означає систему
заходів, спрямованих на всебічну перевірку законності і комерційної
привабливості планованої угоди, інвестиційного проекту. Due diligence
доречний, якщо є наміри продати свій бізнес або купити готовий;
провести злиття, або поглинання компаній; створити спільне
підприємство; звернутися в банки або фінансові організації за кредитом;
правдиво показати потенційному партнеру або інвестору свою
спроможність і солідність; перевірити надійність і платоспроможність
свого контрагента.
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Термін «юридичний аудит» лише частково відображає суть due
diligence, оскільки ретельне обстеження передбачуваної угоди на практиці
передбачає ще додаткове вивчення питань щодо: техніко-економічного
обґрунтування; маркетингових досліджень; аналізу документів та
інформації на предмет їх достовірності і т.д.
Отже, ототожнювати й прирівнювати поняття «due diligence» та
«юридичний аудит» є не коректним. Для розуміння дефініції «due
diligence» доцільним є формулювання його або представлення як
інвестиційного аудиту.
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обліку виробництва продукції кормових культур в аграрних підприємствах та
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In this article the basic problems of conduct of management account of forage crops
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recommendations are offered in relation to their decision.
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ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В статье проанализированы основные проблемы ведения внутрихозяйственного
учета производства продукции кормовых культур в аграрных предприятиях и предложены
методические и организационно-практические рекомендации относительно их решения.
Ключевые слова: внутрихозяйственный учет, кормовые культуры, анкетирования,
внутрихозяйственная отчетность.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Зміни в
методології обліку, плануванні та контролі, що виникають в сучасній
практиці управління аграрними підприємствами, зумовили і кількісно нові
підходи
до
нормативно-правового
регулювання
та
ведення
внутрішньогосподарського обліку витрат на виробництво та
калькулювання собівартості продукції кормових культур.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вагомий внесок у дослідження питань теорії і практики,
організації та розвитку внутрішньогосподарського обліку здійснили
вітчизняні та зарубіжні вчені: Апчорч А., І.А.Білоусова [1], О.С.Бородкін
[2], М.А.Вахрушина, П.М.Герасим [3], А.М.Герасимович, С.Ф.Голов,
К.Друрі, В.Б.Івашкевич, Т.П.Карпова [4], В.Г.Линник, Ю.Я.Литвин,
Н.М.Малюга, В.Б.Моссаковський [5], Л.В.Нападовська, І.Б. Садовська [6],
С.О.Стуков, М.Г.Чумаченко, Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, А.Д.Шеремет,
А.А.Яругова та ін.
Цілі статті. Мета дослідження полягає в поглибленні теоретичних
положень та розробці методичних та організаційно-практичних
рекомендацій щодо вдосконалення внутрішньогосподарського обліку в
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кормовиробництві та його впровадження в облікову політику аграрних
підприємств для ефективного управління виробництвом продукції
кормових культур.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Серед основних
підходів до визначення оцінки стану ведення внутрішньогосподарського
обліку виробництва продукції кормових культур в аграрних
підприємствах є метод анкетування, до основних переваг якого слід
віднести збір великої кількості матеріалу за темою дослідження, аналіз
думок та пропозицій опитуваних. Анкета є однією з умов отримання
об’єктивно вагомих результатів різного роду опитувань. В анкету
закладаються гіпотези, сформульовані завдання, які належить вирішити в
ході дослідження.
В процесі дослідження було розроблено анкету. Основні питання,
що включені до анкетного опитування мають такий зміст: 1) Які види
обліку, крім бухгалтерського присутні та використовуються на
підприємстві? 2) Які особливості організації облікового процесу на
підприємстві? 3) Які методи обліку витрат на виробництво продукції
кормових культур використовуються на підприємстві? 4) Яка частка
кожного виду витрат у загальній величині виробничої собівартості
продукції кормових культур? 5) Яка частка кожного виду витрат при
визначенні фінансового результату? 6) Який загальний обсяг всіх витрат
та виробленої продукції? 7) Найбільш актуальні твердження обліку
витрат, що використовуються на підприємствах? 8) Яка оцінка стану
ведення обліку на підприємстві? 9) Які основні труднощі, що виникають
при веденні внутрішньогосподарського обліку? 10) Які основні напрями
вдосконалення внутрішньогосподарського обліку?
Мета
анкетування
–
визначення
якості
ведення
внутрішньогосподарського обліку та рівень задоволення інформаційних
потреб користувачів щодо витрат на виробництво продукції кормових
культур, оцінка проблем, які виникають на шляху раціонального
впровадження внутрішньогосподарського обліку у виробничу діяльність
аграрних підприємств.
За результатами анкетування можна стверджувати, що об’єкти
дослідження, які приймали участь в опитуванні, використовують у своїй
діяльності фінансовий та податковий облік, десять досліджуваних
підприємств використовують також статистичний облік і дванадцять –
оперативний облік. Однак не можна однозначно говорити про відсутність
внутрішньогосподарського обліку, тому що деякі його елементи присутні,
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а саме внутрішня оцінка отриманих результатів та прийняття на основі
цього управлінських рішень.
Щодо особливостей організації облікового процесу, то слід
відмітити, що на всіх об’єктах дослідження використовується
автоматизована система обліку, але сім з них ще неповністю перейшли на
таку систему, тому облік ведеться також і на паперових носіях. Структурні
підрозділи у переважній більшості досліджуваних підприємств, а саме у
дванадцяти, рівновіддалені один від одного. Собівартість та ціна на
продукцію кормових культур формується з врахуванням змінних витрат.
Асортимент продукції кормових культур, що виробляється,
розподіляється за такими напрямками: на всіх підприємствах –
реалізується, на дев’яти – ще також і перероблюється, а на дванадцяти –
використовується на корм худобі.
Серед методів обліку витрат переважаючого значення набув метод
обліку фактичних витрат, який використовується на всіх досліджуваних
підприємствах. Аналіз частки кожного виду витрат при визначенні
фінансового результату показав, що в середньому найбільшу питому вагу
становила собівартість реалізованої продукції (38,2%), а найменшу – інші
витрати (2,2%). За результатами дослідження загального обсягу всіх
витрат та виробленої продукції встановлено, що при загальному обсязі
виробленої продукції на рівні 151707,5 т у ВАТ Шамраївський цукровий
завод, що є найбільшим серед досліджуваних об’єктів, вказане
підприємство витрачає 45378,6 тис грн В порівнянні з даним
підприємством ТОВ Цапіївська спілка селян витрачає 783,4 тис грн,
виробляючи при цьому 3871,5 т продукції, що є найменшим показником
серед усієї сукупності дослідження.
Серед представлених значень обліку витрат найбільш актуальним
було виявлено наступне: облік витрат є винятково важливим і необхідним
за будь-якої ситуації. Більшість опитуваних позитивно оцінило ведення
обліку на своєму підприємстві. Серед основних труднощів при ведення
внутрішньогосподарського обліку було вказано на такі: неузгодженість
дій між структурними підрозділами, несвоєчасність надходження
інформації про витрати, витратам приділяється недостатня увага як
об’єкта управління, облік витрат ведеться тільки на оперативному рівні
без перспективи на майбутнє, слабкість методичної бази щодо управління
витратами. Основними напрямами вдосконалення внутрішньогосподарського обліку було встановлено: вдосконалення методичної бази,
вдосконалення первинних та зведених документів.
Отже, проведене анкетування дозволило оцінити думки спеціалістів
в сфері обліку, що сприяло визначенню основних позицій стосовно
408

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

ключових проблем, які заважають розвитку внутрішньогосподарського
обліку, а відтак і знайти шляхи їх вирішення. Одним із шляхів такого
вирішення є розробка методично-обґрунтованих положень у вигляді
методичних рекомендацій з ведення внутрішньогосподарського обліку
виробництва продукції кормових культур в аграрних підприємствах
(надалі – методичні рекомендації), основною метою яких є вдосконалення
процесу управління, контроль за доцільним використанням ресурсів та їх
аналіз, прийняття рішень щодо скорочення витрат та підвищення
ефективності виробництва продукції кормових культур.
Запропоновані методичні рекомендації структурно складаються з
трьох розділів, які включають загальні положення, управління витратами
на виробництво продукції кормових культур та формування внутрішньогосподарської звітності. В методичних рекомендаціях в практиці
нормативного регулювання обліку витрат вперше обґрунтовано
взаємозв’язок функцій управління та обліку, що є характерним для
внутрішньогосподарського обліку.
Так, метою ведення внутрішньогосподарського обліку, що
визначена в розділі І методичних рекомендаціях, є забезпечення
одержання інформації, яка необхідна для контролю за поточною
діяльністю центрів відповідальності, оцінки ефективності виробництва
продукції кормових культур, оптимізації використання ресурсів. При
цьому, інформаційна база повинна включати інформацію, необхідну для
виявлення фінансових результатів діяльності центрів відповідальності, а
також прийняття рішень по управлінню витратами, визначення
собівартості одиниці продукції кормових культур (за кожним їх видом),
дані для оцінки та аналізу відхилень нормативних показників від
фактичних з метою визначення економічної ефективності організаційнотехнічних заходів по розвитку та вдосконаленню процесу виробництва
продукції. Також, у розділі І визначено користувачів інформації
внутрішньогосподарського обліку, а саме – це керівники центрів
відповідальності, до компетенції яких входить реалізація оперативних
планів; керівники структурних підрозділів, які відповідають за реалізацію
тактичних планів; керівник (голова правління) підприємства, до обов’язків
якого входить формування та реалізація стратегічних цілей та задач
внутрішньогосподарського обліку виробництва продукції кормових
культур.
В розділі ІІ методичних рекомендацій розглянуто особливості
управління виробництвом продукції кормових культур. Даний розділ
розкриває інформацію про:
1) критерії забезпечення інформації про витрати;
409

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

2) визначення процесу управління виробництвом продукції
кормових культур з точки зору внутрішньогосподарського обліку;
3) класифікацію витрат в залежності від функцій внутрішньогосподарського обліку – організація (розподіл витрат між різними ланками
– витрати структурних підрозділів, витрати всієї організації, тобто
організаційні, та витрати, що незалежні, тобто періодичні); стимулювання
(стимулюючі та нестимулюючі або тимчасово заохочувальні); контроль
(контрольовані та неконтрольовані); планування (планові (поточні) та
фактичні); регулювання (регулюючі та не регулюючі);
4) класифікацію методів обліку витрат на виробництво продукції
кормових культур – нормативний, ненормативний та нормативнопозамовний;
5) організацію обліку витрат на виробництво продукції кормових
культур;
6) методику інвентаризації незавершеного виробництва продукції
кормових культур, в основі якої лежить правильне визначення залишків
незавершеного виробництва продукції за допомогою нормативнопозамовного методу обліку витрат;
7) класифікацію методів калькулювання собівартості продукції:
простий та нормативно-позамовний;
8) об’єкти визначення собівартості продукції в залежності від видів
кормових культур (кормові коренеплоди – коренеплоди; сіяні польові
культури на силос – сіно, насіння, зелена маса; багаторічні трави – сіно,
насіння, солома, зелена маса; зернобобові культури – зерно,
зерновідходи);
9) порядок калькулювання собівартості продукції кормових
культур. В якості контрольного документа за процесом визначення
фактичної собівартості продукції кормових культур запропоновано
використання Калькуляційної картки-розрахунку виробничої собівартості
продукції, що дає змогу аналізу всіх витрат, що понесені на виробництво
продукції кормових культур з урахуванням відхилень від норм та змін
норм в розрізі причин та виконавців.
В розділі IІІ методичних рекомендацій розкрито порядок організації
внутрішньогосподарської звітності процесу виробництва продукції
кормових культур в частині визначення основних вимог, користувачів та
періодів її складання, основних форм.
Запропоновані розділи методичних рекомендацій, на нашу думку,
найбільш точно відповідають сучасним вимогам ведення внутрішньогосподарського обліку виробництва продукції кормових культур в
аграрних підприємствах, оскільки детально розкривають процес обліку
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витрат та калькулювання собівартості продукції кормових культур,
характеризують внутрішньогосподарську звітність, спрямовані на
впровадження внутрішньогосподарського обліку у практику вітчизняних
аграрних підприємств.
Серед основних додатків методичних рекомендацій слід особливу
увагу звернути на положення про центр відповідальності, яке має більш
організаційний характер та спрямоване на допомогу у роботі керівників
центрів відповідальності. Основні розділи положення про центр
відповідальності розкривають наступну інформацію:
І. Загальні положення центру відповідальності – обов’язки
керівника центру відповідальності та особливості використання
внутрішньої аналітичної інформації;
ІІ. Порядок роботи центру відповідальності – визначення основних
документів, в яких відображено необхідну інформацію для аналізу витрат
на виробництво продукції кормових культур;
ІІІ. Функції центру відповідальності – обґрунтовано систему
показників, розрахунок яких входить до компетенції центру
відповідальності.
Висновки. Запропоновані методичні рекомендації та положення
про центр відповідальності сприяють раціональному впровадженню
внутрішньогосподарського обліку виробництва продукції кормових
культур в аграрних підприємствах, розкривають сучасні підходи до
розв’язання проблем методів обліку витрат та калькулювання собівартості
продукції кормових культур, визначають особливості формування
внутрішньогосподарської звітності і порядку калькулювання собівартості.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ СТРАТЕГІЇ
ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА
Розроблена економіко-математична модель, що дає можливість визначити стратегію
розвитку сільськогосподарських підприємств, встановити пріоритетні напрями зростання
виробництва зерна та підвищення його ефективності в регіоні.
Ключові слова: модель, стратегія, ефективність, зерно.

Ulanchuk V., Kuzmenko I.
THE MATHEMATICAL MODEL
OF GRAIN PRODUCTION COMPETITIVE STRATEGY
The economic-mathematical model developed that enables to determine the strategy for
development of agricultural enterprises, to establish priorities to increase the grain
production and its efficiency in the region.
Key words: model, strategy, efficiency, grain.

Уланчук В.С., Кузьменко И.В.
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ СТРАТЕГИИ
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
Разработана экономико-математическая модель, которая дает возможность
определить стратегию развития сельскохозяйственного предприятия, установить
приоритетные направления увеличения производства зерна и повышения его
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412

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

эффективности.
Ключевые слова: модель, стратегия, эффективность, зерно.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Зернопродуктовий підкомплекс за суспільно-економічним значенням був і
залишається пріоритетним напрямом на всіх етапах розвитку сільського
господарства України. Це зумовлено як сприятливими ґрунтовокліматичними умовами країни для вирощування практично всіх видів
зернових культур, так і досить вагомими потенційними можливостями
щодо організації ефективного виробництва, переробки, зберігання та
експорту зерна.
Виробництво зерна є стратегічною галуззю економіки держави. Від
стану його розвитку безпосередньо залежить забезпеченість населення
продукцією тваринництва та переробки зерна. Маючи у своєму арсеналі
27% усіх чорноземів планети, Україна завжди була і залишається одним з
лідируючих виробників і експортерів зерна. Основними світовими
виробниками зернових і зернобобових в світі є США, Китай, Росія,
Франція, Україна, Канада, Німеччина і Польща, які разом виробляють
понад 50% світового зерна.
Виробництвом зернових т зернобобових культур в Україні
займається понад 40 тис господарств різних форм власності, не
враховуючи господарств населення. Одним із потужніших регіонів із
вирощування цих культур є Київська область.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми розвитку зернопродуктового підкомплексу знайшли
своє відображення в наукових працях: Бойко В.І., Лобаса М.Г., Лукінова
І.І., Погріщука Б.В, Саблука П. Т., Чмирь С.М та багатьох інших.
Цілі статті. За допомогою економіко-математичної моделі
розробити стратегію та визначити пріоритетні напрями зростання
виробництва зерна в регіоні та підвищення його конкурентоспроможності.
Викладенн основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В основу
проведених досліджень покладені наукові праці зарубіжних та
вітчизняних вчених щодо розвитку теоретико-методичних основ
формування конкурентоспроможного виробництва та продовольчої
безпеки країни. У процесі дослідження використовувалися такі наукові
методи: діалектичний, абстрактно-логічний та економіко-математичні.
Результати досліджень. Експортний потенціал України високий і
їй як потужному виробнику зерна має належати одно із провідних місць
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на світовому ринку зерно продукції.
Виробництво зерно продукції пов’язано з використанням різних
видів ресурсів – земельних, матеріально-технічних та трудових. Тому в
перспективі
конкурентоспроможне
виробництво
зерна
має
забезпечуватися високоефективним використанням даних ресурсів та
уміло розробленим організаційно-економічним механізмом на рівні
держави для забезпечення внутрішнього, а також зовнішнього ринків
зерном та продуктами його переробки.
Нами розроблена економіко-математична модель яка дає
можливість визначити потенційні можливості виробництва зерна та
установити оптимальну ефективність його виробництва, а також вказати
стратегічні напрямки комплексного розвитку інших галузей регіону.
Економіко-математична задача розроблена для сільськогосподарських
підприємств Київської області на прикладі модального сільськогосподарського підприємства
регіону ТОВ «Ропа-Агросервіс»
Володарського району.
В основу заходів ефективного розвитку зернопродуктового
підкомплексу регіону покладено запровадження сучасних інноваційних
проектів у виробничу сферу, розробку нових інноваційних підходів, які
забезпечили б ефективне освоєння перспективних рішень на основі
використання високопродуктивної техніки та застосування новітніх
технологій, активізації внутрішніх джерел зростання, розширення
виробництва і продажів на внутрішньому і зовнішніх ринках вітчизняної
продукції.
Для розробки перспективних напрямів формування стратегії
конкурентоспроможного виробництва зерна необхідно визначити
i

оптимальне значення змінних х j ; õ j ; õs ; õ ; õ jt ; õ j ; õi ; õ ;
при яких буде отримана максимальна сума прибутку
F max
cjxj
cjxj zj
j

ij
j

J1

j

yz ; z j

J2

Оптимальний план досягається за наступних умов:
1. Обмеження щодо використання сільськогосподарських угідь:
≤ Si i I1
x
j

J1

2. Обмеження по використанню ріллі:

ij
j 1

xj +

n

1

ij

xj

Ai i I 2

j  1

3. Обмеження по ув’язці посівних площ сільськогосподарських
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культур з площами сівозмін:
s S

xs

R μ M

r

x

r

4. Обмеження по визначенню потреби в мінеральних добривах:

aij xi

0 i

xi

I3

j J1

5. Обмеження по забезпеченню потреби сільськогосподарських
культур в органічних добривах:

aij x j

kij x j

j J1

0

j J2

6. Обмеження по використанню робочої сили та додаткове її
залучення для виробничих процесів:
ij x j

ij x j

j J1

xi

Âi

j J2

7. Обмеження по використанню та додатковій закупці основних
засобів (тракторів та сільськогосподарських машин):
a fj x j

x if

Qf

j J

8. Обмеження по формуванню кормових раціонів тварин:

d kj x j
j J2

aij w j x j

d kj x j k K

j J1

j J2

9. Збалансування раціону тварин за елементами годівлі:
a j wj x j
j J1

I4

b jxj
j J2

10. Забезпеченість тварин зеленими кормами у відповідний період:
hjt x jt
j J1

ahjt x jt

0

t T

j J2

11. Обмеження по співвідношенню статевовікових груп окремих
видів тварин:

w j x j w j x j 0

l

L

12. Обмеження по гарантованих обсягах виробництва товарної
продукції:
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pij õ j

Pi

i

I5

j J

13. Визначення обсягу валової продукції:
c zj x j
j J1

c zj x j

yz

0

j J2

14. Обмеження по визначенню суми витрат :
aij x j
j J1

aij x j

zj

j J2

15. Невід’ємність змінних:
{ õj ;

õ j ; õs

;

õ

;

õ jt ; õ j ; õi ; õi ; yz ; z j }

0

При математичному формуванні економіко-математичної моделі,
використовуються наступні позначення:
j – номер галузі рослинництва та тваринництва;
J – множина видів галузей;
J1 – множина видів галузей рослинництва;
J2 – множина видів галузей тваринництва;
Si – множина видів земельних угідь;
M – множина схем сівозмін;
T – множина періодів забезпечення тварин, зеленими кормам;
K – множина груп кормів;
P – множина видів реалізованої продукції;
R – множина груп однорідних культур;
L– множина статевовікових груп тварин;
i – номер ресурса;
I1 – множина видів земельних угідь;
I2 – множення обмежень по використанню ріллі;
I3 – множина видів мінеральних добрив;
I4 – множина обмежень за елементами годівлі нормів;
I5 – множина обмежень за видами сільськогосподарської продукції
Відомі величини:
ij – логічний коефіцієнт, який приймає значення 0 або 1 ;
C j – вартість продукції, одержаної з одиниці j-ї галузі;

c zj – співставна ціна j-го виду продукції;

a³j – коефіцієнт, що показує затрати i- го ресурсу на одиницю j-ї
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галузі;

a fj – потреба в тракторах f-го виду, на одиницю вимірювання j-ї
галузі;

d kj , d kj – мінімально та максимально допустимі розміри споживання
k -ої групи корму j-им видом тварин;
w j – вихід основної кормової продукції з одиниці площі j-ої
кормової культури ;
b j – потреба в

-у елементу годівлі j-м видом тварин.

a j – вихід -го елемента годівлі з одиниці площі j-ї кормової
культури.
– вихід зелених кормів з гектара j-ї сільськогосподарської
hjt

культури в t-й період;
ahjt – потреба в зелених кормах в t-й період однією головою j-го
виду тварин;
– затрати і-го виду трудових ресурсів на одиницю j-ої галузі;
³j
– площа ріллі необхідна для посіву j-го виду однорічних та
багаторічних трав в достатньому розмірі для отримання насіння, щоб
засіяти гектар даних культур
;
ij

ij
r

0

– питома вага r-ої групи культур ( r

w j , w j – коефіцієнти пропорційності між

R) в

-ій сівозміні;

 -ми статевовіковими

групами j-го виду тварин;
p – вихід товарної продукції і-го виду на одиницю вимірювання
ij
j-ої змінної;
Bi – наявність трудових ресурсів;
Pi – обсяг продажу i- го виду продукції.
Si − площа сільськогосподарських угідь;
Ai – площа ріллі;
Q f – обсяг робіт в умовних гектарах, що може бути виконаний
наявними тракторами f-го виду ;
Змінні величини:
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õj – розмір j-ої галузі ;
õj – розмір площ однорічних та багаторічних трав;

xs – шукана змінна, площа S-ї культури s
μ

M ;
x – шукана змінна, площа сівозміни за

S в

-ій сівозміні

-ю схемою μ M ;

õi – розмір і-го залученого ресурсу;

õ jt – шукана площа j-ої кормової культури, продукція яких
використовується на зелений корм в t-ий період;

õj – чисельність поголів’я j-го виду тварин

 -ї

статевовікової

групи;

yz
õif

– сума валової продукції в порівняльних цінах ;
– шукана змінна, яка показує необхідне залучення додаткових

основних засобів;
z j – загальна сума витрат.
На
основі
розробленої
економіко-математичної
моделі
сільськогосподарське підприємство самостійно зможе визначати очікувані
прибутки від реалізації продукції, напрями розвитку зернового
господарства та інноваційно-інвестиційну діяльність, яку необхідно
застосувати у виробництво для реалізації поставлених завдань з
формування стратегії конкурентоспроможного виробництва зерна.
Розрахунки одержані на основі оптимального плану показують, що
сільськогосподарським підприємствам Київської області важливо
збільшити виробництво зерна в найближчій перспективі не менше чим у
2,5 рази порівняно з 2011 р. При цьому рівень рентабельності його
виробництва перевищить 100%. Одночасно доцільно нарощувати
виробництво продукції тваринництва – молока та м’яса, рівень
рентабельності яких буде також високий.
Висновки. Зерновий сектор є базою та джерелом сталого розвитку
основних галузей агропромислового комплексу. Сприятливий клімат,
вигідне географічне розташування України та наявність родючих земель
створюють умови значного нарощення виробництва зерна.
Для вирішення проблем зернопродуктового підкомплексу
необхідно створити умови забезпечення аграрних формувань достатніми
фінансовими ресурсами так як їх недостача стримує впровадження
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новітніх технологій. Покращення землекористування, структури посівних
площ, забезпечення збереження земельних ресурсів та підвищення
родючості ґрунтів, оптимальний обробіток ґрунту, забезпечення галузі
новітніми сортовими ресурсами формуватиме сталий розвиток галузі.
В цілому, як показують дослідження проведені на прикладі даного
регіону, в Україні значні потенційні можливості збільшення виробництва
конкурентоспроможного зерна, що дає можливість забезпечувати
продовольчу безпеку країни та реалізовувати зерно в інші країни світу.
Нині країни світу перебувають в умовах жорстокої продовольчої кризи,
тому Україна своїм природно-ресурсним потенціалом змогла б відіграти
чи не ключову роль у виробництві сільськогосподарської сировини та
продуктів харчування для населення світу. Все залежить від вибору
всесторонньо обґрунтованої та зваженої стратегії регіонів. Одночасно
Міністерству аграрної політики та продовольства доцільно спільно з ФАО
розробити концепцію створення світового резерву зерна і визначити місце
та квоти в ньому України.
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ
Стаття присвячена визначенню сутності методу державного аудиту ефективності,
систематизації прийомів і способів для здійснення результативних контрольно-аналітичних
заходів у межах етапів виконання бюджетних програм.
Ключові слова: аудит ефективності, методичний інструментарій, бюджетна
програма, контрольно-аналітичні заходи.

Fedchenko T.
METHODOLOGY INSTRUMENTS OF STATE PERFORMANCE
AUDIT OF BUDGET PROGRAMS
Method of the state audit effectiveness of budget programs’ execution was described in the
article. The author systematized the receptions and methods for conducting of the control and
analytical researches.
Key words: the audit effectiveness, the budget program, а methodical tool, the controlanalytical measures.

Федченко Т.В.
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ
Статья посвящена определению сущности метода государственного аудита
эффективности, систематизации приемов и способов для осуществления результативных
контрольно-аналитических мероприятий в границах этапов выполнения бюджетных
программ.
Ключевые слова: аудит эффективности, методический инструментарий, бюджетная
программа, контрольно-аналитические мероприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Основне
призначення контролю державних фінансів полягає в забезпеченні
органічного поєднання попередження, виявлення та ліквідації вад і
порушень, пошук і швидке впровадження невикористаних резервів
інтенсифікації виробництва і зростання його ефективності. Отже,
необхідність оцінки ефективності бюджетної галузі визначає актуальність
дослідження такої форми контролю, як аудит ефективності, що
проводиться за допомогою контрольно-аналітичних заходів і потребує
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визначення власного методичного інструментарію.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Спираючись на думку групи житомирських науковців, під
керівництвом Ф.Ф.Бутинця: «метод (від грец. Methodos – шлях
дослідження, пізнання, теорія, вчення) – форма практичного і
теоретичного освоєння дійсності, що виникає із закономірностей руху
об’єкту, що вивчається; система регулятивних принципів перетвореної,
практичної або пізнавальної, теоретичної діяльності» [1, с. 64]. Розкриття
сутності методичного забезпечення державного аудиту ефективності
виконання бюджетних програм було надано у відповідному законодавчому
акті [2] та певних наукових роботах Л.А.Іващенко [3], Н.І.Рубан [4],
В.К.Симоненко [5], І.Б.Стефанюка [4], В.В.Філіппової [6] та інших. Для
обґрунтування сутності методу були досліджені наукові результати
М.О.Булатова [7] і В.Ф.Максимової [8]. Під час характеристики
філософських підходів були використані роздуми М.В.Мостепаненко [9].
Цілі статті. Мета дослідження полягає в розкритті сутності та
систематизації методичного інструментарію аудиту ефективності у межах
етапів виконання бюджетних програм. Порядок досягнення мети полягає
у вивченні результатів науковців-попередників [1; 3–10], нормативноправової бази [2], практики проведення Державною фінансовою
інспекцією аудиту ефективності виконання бюджетних програм [11] і
формулювання власної думки щодо методичного інструментарію
державного аудиту ефективності.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Мета аудиту
ефективності виконання бюджетних програм полягає у визначенні
ступеня досягнення мети бюджетної програми, ефективності прийнятих
управлінських
рішень,
економічності
використаних
ресурсів,
встановлення чинників впливу на результат і розробка рекомендацій щодо
зниження їх негативного впливу.
З філософської точки зору, якщо мета аудиту ефективності –
ідеальний образ майбутнього – породжена потребами в оцінці
ефективності використання суспільних (бюджетних) коштів та визначення
доцільності фінансування певних програм, то отримаємо ланцюжок:
потреби – мета – ресурси (трудові, матеріальні, фінансові) – способи або
методи дій – результат. Тобто основним засобом досягнення результату
аудиту ефективності є формування та застосування власного методу
отримання знань про об’єкти перевірки.
Аудит ефективності виконання бюджетних програм за своєю суттю
відноситься до перевірок діяльності, а отже представляє контрольний
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захід. Метод контролю більшість із науковців (за результатами
систематизації В.Ф.Максімової [8, с. 117–119]) представляють як
сукупність способів, процедур, прийомів, форм. У деяких роботах метод
контролю зводиться до елементів системи та функцій управління; до
характеристичних властивостей; до задач або цілей контролю.
Метод аудиту ефективності виконання бюджетних програм як науки
– це впорядкована сукупність знань про способи, прийоми і підходи
мислення суб’єктів аудиту ефективності при дослідженні інформації щодо
виконання бюджетної програми з метою отримання свідоцтв достовірності
й об’єктивної оцінки ефективності використання бюджетних коштів для
можливості прийняття ефективних рішень.
Основним елементом методу є його науковий інструментарій
(апарат) – сукупність загальнонаукових і специфічних способів і прийомів
дослідження як минулих, так і поточних і майбутніх подій та явищ.
Відокремити прийоми і способи, що належать лише конкретній
економічній науці, практично неможливо – науковий інструментарій
різних наук певним чином взаємопов’язаний. Тому структура методу
аудиту ефективності виконання бюджетної програми носить дискутивний
характер серед закордонних й вітчизняних науковців.
У науковій літературі згадуються такі прийоми і способи при
проведенні аудиту ефективності: дескриптивна статистика, у тому числі
розрахунок середньостатистичного значення, медіани, моди, варіації,
стандартного відхилення, розмаху варіації, часток та трендів [10, с. 99–
156]; експертиза; моделювання; прогнозування; регресивні й кореляційні
методи; інвентаризація; перерахунки; дослідження документів [6, с. 115];
огляд; інтерв’ю; спостереження; вивчення документів [3]; аналіз методів
організації й результатів роботи підконтрольних суб’єктів, конкретних
ситуацій [5, с. 215–217], наявних даних [10, с. 99; 5, с. 215], нормативноправових актів, планів, методичних розробок, показників статистичної,
фінансової та оперативної звітності, результатів раніше проведених ревізій
і перевірок [4], ефективності використання комп’ютерної техніки;
опитування [4; 6, с. 115], інтерв’ювання, анкетування [10, с. 99; 4];
обстеження; порівняння планових показників з фактично досягнутими,
результатів діяльності минулих періодів і поточного року, до затвердження
програми і після, кращого досвіду і результатів діяльності підконтрольного
суб’єкта [4; 108].
У той же час, Порядок проведення Державною фінансовою
інспекцією державного фінансового аудиту [2, п. 4] закріплює необхідність
аналітичних прийомів і способів: «аудит ефективності проводиться
шляхом аналізу» певних об’єктів.
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Техніка застосування системи прийомів збору і обробки економічної
інформації складає процедури і викладається у методиці. Частина
процедур використовує один і той же метод збору даних (логічний
контроль), але різну техніку (по операціях або за документами, по цеху, по
ділянці, бригаді чи конкретних робітниках), інша частина може
вирізнятися особливістю методу або технічних прийомів, які не
використовуються в інших процедурах. В нашому випадку, під час
накопичення даних державний аудитор розробляє таблиці та інструкції
щодо їхнього заповнення відповідними виконавцями бюджетної програми.
Отже, таблиці з економічними показниками – це інструмент, а інструкція
розрахунків показників – це методика.
Пропонуємо упорядкувати методичний інструментарій для
здійснення контрольно-аналітичних заходів в процесі державного аудиту
ефективності виконання бюджетних програм представлений у межах
етапів виконання бюджетних програм.
На етапі формування бюджетної програми виконуються наступні
контрольно-аналітичні заходи (за допомогою певного методичного
інструментарію):
- співставлення завдань і функцій головного розпорядника
бюджетних коштів з напрямами діяльності, передбаченими бюджетною
програмою (порівняльний аналіз);
- аналіз відповідності фінансової звітності та звітів про виконання
бюджетної програми за попередні бюджетні періоди, вивчення матеріалів
попередніх контрольних заходів на предмет врахування їх результатів при
підготовці нової програми (логічний контроль, процедури по суті,
трендовий аналіз);
- аналіз правильності розрахунків, поданих в обґрунтування
необхідності видатків на реалізацію бюджетної програми (арифметична
перевірка);
- дослідження результативних показників за звітом на предмет їх
відповідності статистичній, бухгалтерській та іншій звітності, аналіз
достатності результативних показників для подальшої оцінки
використання коштів на виконання бюджетної програми (логічний
контроль, процедури по суті, моніторинг);
- перевірка повноти і правильності розподілу граничних обсягів
видатків загального фонду державного (місцевого) бюджету між
відповідальними виконавцями відповідних програм (хронологічна,
арифметична, зустрічна перевірка);
- перевірка відповідності показників бюджетних запитів, складених
відповідальними виконавцями, доведеному головним розпорядником
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розподілу видатків (експертиза, моніторинг);
- перевірка відповідності показників бюджетного запиту за
конкретною програмою показникам паспорту цієї бюджетної програми
(порівняльний аналіз).
Етап виконання бюджетної програми складається з наступних дій
державних аудиторів (з використанням певних прийомів і способів):
- аналіз адміністративних рішень, прийнятих головним
розпорядником, відповідальним виконавцем і іншими учасниками на
виконання програми, на предмет їх адекватності її стратегічним цілям
(логічний контроль; анкетування або тестування; процедури по суті,
моделювання);
- перевірка відповідності показників зведених кошторисів, зведених
планів асигнувань та/або зведених планів використання бюджетних
коштів уточненим обсягам асигнувань на виконання програми, а також
відповідність фактичних результатів запланованим (порівняльний аналіз,
арифметична перевірка, моніторинг, взаємний контроль);
- аналіз відповідності розподілу результативних показників
паспорту бюджетної програми між її учасниками (логічний контроль,
процедури по суті, моніторинг);
- перевірка наявності систематизованого переліку заходів та
розподілу затрат між заходами з виконання бюджетної програми
(формальна перевірка, взаємний контроль);
- перевірка законного та цільового використання коштів,
дотримання в ході реалізації бюджетної програми встановленого порядку
державних закупівель та встановлення цін і тарифів (нормативно-правова
перевірка, моніторинг);
- перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку та
своєчасності і повноти відображення в ньому здійснених господарських
операцій з виконання бюджетної програми (нормативно-правова,
хронологічна, арифметична перевірка, тестування, процедури по суті).
Етап звітування про виконання бюджетної програми передбачає
такі процедури (інструменти методики):
- перевірка достовірності показників звіту про виконання програми
та їх відповідності даним бухгалтерського обліку (документальні
методичні прийоми контролю, інвентаризація);
- аналіз фінансової звітності та звіту про виконання бюджетної
програми на предмет їх взаємозв’язку та взаємоузгодженості
(горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний і факторний аналіз);
- аналіз виконання результативних показників бюджетної програми
при наявності розбивки результативних показників за періодами
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бюджетного року та порівняння їх з аналогічними показниками за
попередні бюджетні періоди та/або з показниками подібних програм
(порівняльний і трендовий аналіз);
- дослідження результативних показників на предмет їх
відповідності статистичній, бухгалтерській та іншій звітності, аналіз
достатності результативних показників для подальшої оцінки
ефективності використання коштів на виконання бюджетної програми
(порівняльний аналіз, групування, процедури по суті);
- підтвердження правильності розрахунків, поданих в обґрунтування
необхідності видатків на реалізацію бюджетної програми у наступному
році (арифметична перевірка, логічний контроль);
- оцінка стану попереднього і поточного контролю, що здійснюється
в ході формування, виконання і звітування про виконання бюджетної
програми (анкетування або тестування; процедури по суті).
Слід додати, що проведення дослідження може відбуватися у два
етапи: суцільний та вибірковий (їх поєднання — комбінований).
Враховуючи гіпотетичний (розробка та підтвердження гіпотез) характер
аудиту ефективності виконання бюджетної програми для дослідження
обираються операції (документи), які можуть підтвердити або спростувати
гіпотезу. У той же час, обсяг таких операцій (документів) підштовхує
аудиторів у разі потреби здійснювати як суцільне (при невеликій
кількості), так і вибіркове дослідження.
Висновки. Таким чином, у відповідності до етапу здійснення
бюджетної програми слід виокремлювати відповідні контрольноаналітичні заходи і методичний інструментарій. Особливим підходом до
систематизації та раціоналізації дій державних аудиторів під час
проведення дослідження постійних або аналогічних бюджетних програм
(бюджетування закладів охорони здоров’я, освіти тощо) є стандартизація,
що є напрямом подальших наукових досліджень.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
Розглядаються особливості діяльності готельних господарств, що впливають на
побудову бухгалтерського обліку. Виокремлено рахунки для обліку витрат на надання
готельних послуг. Запропоновано статті калькуляції виробничої і повної собівартості.
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FEATURES AND ACCOUNTING EXPENSES COSTING
HOTEL SERVICES
The features of activity of hotel economies that influence on the construction of recordkeeping are examined. Accounts are distinguished for the account of charges on the grant of hotel
services. The articles of calculation of productive and complete prime price are offered.
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ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
Рассматриваются особенности деятельности гостиничных хозяйств, которые
влияют на построение бухгалтерского учета. Выделены счета для учета расходов на
предоставление гостиничных услуг. Предложены статьи калькуляции производственной и
полной себестоимости.
Ключевые слова. Учет, расходы, калькулирование, гостиница.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних
умовах інтеграційних процесів, які відбуваються в Україні, постає потреба
відповідності рівня послуг, що надаються, їх ціні та якості. З цієї точки
зору готельні господарства мають певні перспективи, оскільки на ринку
готельних послуг спостерігається тенденція до зростання. Ефективність
управління готелем неможливе без раціонально налагодженого обліку
витрат та калькулювання собівартості.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемам суті, класифікації, обліку витрат та калькулювання
собівартості присвячені праці українських науковців: В.І.Бачинського,
Ф.Ф.Бутинця, Б.І.Валуєва, І.Р.Гавришків, Ю.А.Вериги, С.Ф.Голова,
С.Я.Король, П.О.Куцика, Ю.А.Моначинської, Т.І.Ткаченко, М.С.Пушкаря,
Л.В.Нападовської, а також зарубіжних вчених: Г.Н.Бургоновової,
Н.А.Каморджанової, Т.І.Кисилевич, В.Ф.Палія, О.І.Шарипової. Основні
підходи, викладені у їхніх працях стали основою досліджень. Проте
особливості господарської діяльності готельних господарств в сучасних
умовах господарювання мають свій вплив на облік витрат та
калькулювання собівартості послуг, тому означені питання потребують
додаткового вивчення.
Цілі статті. Метою статті є узагальнення особливостей
функціонування готельних господарств, їх впливу на організацію обліку
та калькулювання собівартості готельних послуг й розробка напрямів
удосконалення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Діяльність
готельних господарств за своєю суттю відноситься до сфери послуг та
пов’язана з наданням послуг з розміщення. Готель – підприємство будьякої організаційно-правової форми та форми власності, яке складається з
шести і більше номерів і надає готельні послуги з тимчасового
проживання з обов’язковим обслуговуванням. Аналогічні засоби
розміщення – підприємства будь-якої організаційно-правової форми
власності, які складаються з номерів і надають обмежені готельні послуги,
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включаючи щоденну заправку ліжок, прибирання кімнат і санвузлів.
Готельна послуга – дії (операції) підприємства з розміщення споживача
шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а
також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим
проживанням. Готельна послуга складається з основних і додаткових
послуг, які надаються споживачу відповідно з категорією готелю [8].
Отже, послуга – результат безпосередньої взаємодії виконавця та
споживача, тобто це універсальне поняття. При придбанні готельної
послуги з розміщення розуміється вільний доступ та користування
номером на певний час.
Особливостями готельних послуг є: одночасність їх надання і
споживання; неможливість зберігання та накопичення послуг; наявність
певної залежності від сезонів; вплив особливостей економіки та культури
територій розміщення готелів; переважна нематеріальність послуг;
потреба швидкого і якісного обслуговування; врахування особливостей
споживачів послуг (клієнтів готелю); обмеженість ресурсів місткості
готелю [1; 5; 7]. Менеджменту готелів слід при прийнятті рішень
враховувати означені особливості, оскільки вони впливають на побудову
обліку, в середовищі якого формується інформація для управління.
Впродовж останніх років розвиток готельного бізнесу
супроводжується зростанням кількості наявних готелів з одночасною
модернізацією діючих і побудовою нових, збільшенням ефективності
використання місткості готельних номерів та площ, підвищенням якості
послуг, що надаються на основі підвищення вимог споживачів, входження
на готельний ринок світових брендів, що впливає на завантаженість
готелів принаймні за сезонами та туристичними маршрутами (історичні
місця, курортні зони, місця проведення спортивних змагань та культурних
видовищ). За таких умов вітчизняним готельним господарствам слід
враховувати ці тенденції при прийнятті рішень щодо підвищення
ефективності діяльності.
Основними для готелів є послуги з розміщення (проживання)
гостей. Разом з тим, до складу готельних послуг може бути включене:
харчування (сніданок, сніданок-обід, сніданок-обід-вечеря, сніданоквечеря), відвідування медичного центру, відвідування басейну тощо.
Розширення спектра послуг, що надаються готелем, прямо впливає на
збільшення його доходів. Однак для надання додаткових послуг готель
повинен мати відповідне оснащення центрів доходів (медичний центр,
фітнес-зал, басейн, СПА-салон). Такий підхід цілком відповідає вимогам
сучасного готелю. Наявність додаткових підрозділів безумовна для
функціонування готелю у туристичних зонах, лікувально-рекреаційних
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територіях, що нівелює сезонність їх завантаження. Тому виникає потреба
в організації обліку витрат як для надання основних послуг, так і для
надання додаткових послуг з метою оптимізації та управління.
На цій основі слід виокремити такі центри виникнення витрат:
основні, загальні, допоміжні та обслуговуючі. На нашу думку, організація
обліку витрат за місцями їх виникнення стане передумовою здійснення
калькулювання собівартості послуг за їх видами. З цією метою нами
пропонується до рахунка 23 «Виробництво» відкривати рахунки за
кожним місцем виникнення витрат, зокрема:
231 «Витрати на проживання і розміщення»;
232 «Витрати на харчування»;
233 «Витрати оздоровчого центру»;
234 «Витрати медичного центру».
В межах цих рахунків доцільно здійснювати аналітичний облік за
статтями калькуляції, зокрема, до калькуляційних статей на проживання
та розміщення слід віднести: витрати на продукти харчування (оснащення
міні-бару в номері), витрати на оплату праці, витрати на соціальні заходи,
експлуатаційні витрати номерів, амортизація необоротних активів, інші
витрати загально-виробничого характеру. Означені статті калькуляції
формують виробничу собівартість готельних послуг. Для визначення
повної собівартості слід додати постійні нерозподілені загальновиробничі
витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати звичайної
діяльності.
Рівень цін на готельні послуги залежить від багатьох факторів,
серед яких – тип номеру. А тип номеру залежить від рівня сервісу,
оснащення і площі номера. Тому доцільно в межах рахунку 231 «Витрати
на проживання і розміщення» обліковувати витрати деталізовано за
кожним з типів номерів на таких рахунках:
231 «Витрати на проживання і розміщення в номерах люкс»;
231 «Витрати на проживання і розміщення в номерах напівлюкс»:
231 «Витрати на проживання і розміщення в номерах стандарт»;
231 «Витрати на проживання і розміщення в номерах студіо» тощо.
Ці рахунки застосовують для обліку прямих витрат. Для обліку
загальновиробничих витрат за єдністю підходів слід відкривати рахунки:
911 «Загальновиробничі витрати на проживання і розміщення»;
912 «Загальновиробничі витрати на харчування»;
913 «Загальновиробничі витрати оздоровчого центру»;
914 «Загальновиробничі витрати медичного центру».
Відповідно, для розподілу загальновиробничих витрат слід обрати
обґрунтовану базу розподілу, наприклад, площа номера.
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Процес визначення собівартості називають калькулюванням.
Калькулювання – основний метод бухгалтерського обліку для підрахунку
собівартості послуг, який дає можливість сформувати ціну продукції,
управляти господарською діяльністю. Під об’єктами калькулювання
собівартості розуміють продукти виробництва певного підприємства, його
підрозділів. Тобто об’єктом калькулювання собівартості на підприємствах
готельного бізнесу є готельні послуги. Процес калькулювання полягає у
визначенні вартості одиниці готельного продукту, а тому повинен
включати: науково обґрунтоване групування витрат; визначення об’єктів
обліку витрат, об’єктів калькулювання і калькуляційних одиниць; вибір
методу розподілу непрямих витрат; відокремлення обліку поточних
витрат на надання послуг і капітальних вкладень; вибір методу обліку
витрат та підрахунку собівартості.
На практиці застосовують різні калькуляції:
- планова калькуляція визначається шляхом прямого розрахунку
витрат за окремими статтями на основі норм витрат праці, матеріалів,
палива, енергії та строгого режиму економії у витратах на управління та
обслуговування;
- кошторисна калькуляція має перспективний характер і
складається, як правило, на нові види послуг для розрахунку відпускної
ціни на готельні послуги;
- нормативні калькуляції відображають рівень норм використання
засобів та робочого часу. Вони можуть складатися двома способами:
послідовно на послуги без групування витрат за періодами
організаційного процесу;
- звітна калькуляція – це розрахунок фактичної собівартості одиниці
окремих видів послуг основних та допоміжних підрозділів готелю за
калькуляційними статтями витрат.
Для готелю об’єкт калькулювання – це вид робіт, послуг або вид
діяльності, які потребують визначення пов’язаних з їх наданням
(виконанням) витрат. Вибір об’єктів калькулювання повинен
здійснюватись з огляду на облікові ознаки та бути пов’язаним з
групуванням витрат в аналітичному обліку. Крім того, з метою надання
керівництву необхідної інформації для прийняття управлінських рішень,
вибір об’єктів калькулювання повинен забезпечувати належний контроль
за використанням ресурсів та величиною прямих затрат, накладних затрат,
за обґрунтованим розподілом загальновиробничих витрат на об’єкти
калькуляції, за порівнянням складових планової і фактичної собівартості.
Залежно від технології та характеру послуг (продукції) об’єктами
калькулювання можуть бути: продукти чи комплекси продуктів повної чи
часткової готовності (за процесами, стадіями, фазами); вироби або
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напівфабрикати, групи однорідних виробів, серії виробів чи індивідуальні
одиничні вироби, будівельні об’єкти, закінчені етапи будівництва; види
робіт і послуг. Форма, за якою здійснюється калькуляція, є довільною і
визначається підприємством з урахуванням специфіки та галузі діяльності.
В економічній літературі описано велику кількість методів
підрахунку собівартості. Згідно з нормативним забезпеченням право
обрання методу калькулювання надається готелю на власний розсуд. А
відсутність методології обліку у готелях ускладнює цей процес на
практиці та знижує важливість (достовірність) показника собівартості.
Висновки. Таким чином, чітке налагодження обліку витрат за
місцями їх виникнення дасть змогу для проведення аналітичної роботи та
контрольних функцій за їх доцільністю, величиною, структурою, питомою
вагою з метою управління ними.
Для підвищення ефективності діяльності менеджменту готельних
господарств слід вживати заходи щодо розширення діапазону основних і
додаткових послуг, одночасно – з підвищенням їх якості. В умовах
жорсткої конкуренції це привабить клієнтів, оскільки якісний сервіс
високо оцінюється споживачами.
При формуванні облікової політики готелю слід враховувати
особливості, притаманні сфері послуг, зокрема, невід’ємність надання і
споживання послуг, неможливість зберігання послуг, нематеріальність,
сезонність.
Здійснення обліку витрат за місцями їх виникнення стане
передумовою обліку за статтями калькуляції. Звичайно, така аналітична
побудова витрат, з одного боку, потребує належного програмного
забезпечення, додаткового навчання персоналу економічних служб з
метою набуття ними вмінь та навичок оперативної роботи з програмами,
що супроводжується додатковими витратами. Але, з іншого – це надасть
можливість оперативного обліку витрат з метою посилення контролю за
ними.
Використання запропонованих рахунків в обліку витрат надасть
можливість формувати оперативну, об’єктивну інформацію, необхідну
менеджменту для управління.
Калькулювання
собівартості
повинно
поступово
переорієнтовуватися з трудомістких розрахунків із розподілу непрямих
затрат та визначення точної фактичної собівартості на прогнозні
розрахунки собівартості, складання обґрунтованих нормативних
калькуляцій та організацію оперативного контролю за їх дотриманням у
процесі діяльності.
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The article is devoted to the harmonization of accounting and the financial reporting and its
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Key words: harmonization, system of accounting, the international financial reporting
standards.

Чепец О.Г., Губарик О.Н.
ГАРМОНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ УКРАИНЫ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Статья посвящена вопросам гармонизации бухгалтерского учета и финансовой
отчетности, а также определения ее роли в системе реформирования бухгалтерского учета в
Украине.
Ключевые слова: гармонизация, система бухгалтерского учета, международные
стандарты финансовой отчетности.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
розвитку міжнародної економіки, глобалізаційних процесів, розширення
зовнішньоторговельних зв’язків підприємств, збільшення обсягів прямого
іноземного інвестування набувають актуальності питання адаптації
вітчизняної практики обліку до міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку та звітності.
В останні роки в Україні відбуваються складні процеси
реформування системи бухгалтерського обліку, зумовлені зміною
економічної системи й інтеграцією країни до Європейського Союзу. Це
вимагає запровадження єдиних світових стандартів бухгалтерського
обліку та фінансової звітності. Це дозволить усунути економічні й
торговельні бар’єри, активізувати надходження іноземних інвестицій,
виходити на світові ринки капіталу, формувати конкурентоспроможне
ринкове середовище.
Особливо складно підприємствам з іноземними інвестиціями, які
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змушені вести обов’язковий облік за трьома напрямами: фінансовий за
національними стандартами – для складання звітності для вітчизняних
користувачів; податковий – для складання звітності за розрахунками з
бюджетом; облік за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку –
для складання звітності для іноземних власників.
У сучасних економічних, політичних та соціальних умовах розвитку
вітчизняної економіки за наявності недостатньо розвинутого фондового
ринку, активного залучення іноземного капіталу, виходу підприємств на
регіональний і міжнаціональний рівень вагому роль відіграє наявність
достовірної, неупередженої та якісної інформації про фінансовий стан
підприємства з метою прийняття управлінських рішень. Тому проблема
дослідження гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності
України з міжнародними стандартами й обґрунтування напрямів її
подальшої активізації набуває особливої актуальності. Однак гармонізація
обліку ще не стала предметом комплексного дослідження, не
відпрацьовано єдину термінологію, науково-методичні та практичні
підходи до розв’язання низки питань у контексті гармонізації з
міжнародними стандартами.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням адаптації національних стандартів бухгалтерського
обліку та фінансової звітності України до міжнародних приділяли увагу
такі відомі вітчизняні учені, як М.Білуха, Н.Дорош, М.Кужельний,
М.Малік, Є.Мних, та ін. Методичним питанням проблем гармонізації
бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними
стандартами приділяють увагу Ф.Бутинець, С.Голов, В.Пархоменко,
В.Сопко, Н.Ткаченко та інші.
Проте окремі теоретичні, методичні, організаційні, практичні,
нормативно-правові й інші аспекти гармонізації національного
бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними
стандартами в сучасних умовах розвитку національної економіки вивчені
недостатньо. Насамперед це стосується висвітлення сутності гармонізації,
методологічних і методичних засад бухгалтерського обліку та фінансової
звітності відповідно до міжнародних стандартів.
Цілі статті: розглянути питання гармонізації бухгалтерського
обліку та фінансової звітності; визначити її роль в системі реформування
бухгалтерського обліку в Україні.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сучасному етапі
функціонування української економіки відбуваються істотні зрушення, що
призводять до змін у веденні бухгалтерського обліку. Це, насамперед,
пов’язано з намаганням наблизити облік до міжнародних стандартів, а
434

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

також з нестабільною законодавчою базою.
Гармонізації обліку та звітності України з міжнародними
стандартами сприяло прийняття і запровадження Програми реформування
бухгалтерського обліку, затвердженої Кабінетом Міністрів України 28
жовтня 1998 р., та Стратегії застосування міжнародних стандартів
фінансової звітності, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 24.10.07 р. № 911–р.
На сьогодні міжнародні стандарти не тільки узагальнюють
накопичений досвід різних країн, а й активно впливають на розвиток
національних систем бухгалтерського обліку та звітності. Міжнародні
стандарти фінансової звітності стають обов’язковою умовою обігу цінних
паперів на світових фондових ринках. У зв’язку з цим зростає кількість
транснаціональних компаній, які застосовують Міжнародні стандарти [2,
c. 24].
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) – система
принципів, методів та процедур ведення бухгалтерського обліку і
складання фінансової звітності. МСБО виникли внаслідок інтеграційних
процесів в економіці й спрямовані на зближення бухгалтерського обліку і
фінансової звітності в різних країнах світу. Розробляє та впроваджує
МСБО Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(КМСБО), який створили 29 червня 1973 р. професійні бухгалтерські
організації економічно розвинутих країн. Членами Комітету є більше 120
організацій з 88 країн світу [1].
Розвиток міжнародних ринків, як наголошує Нишенко Л., веде до
інтернаціоналізації національної економіки [3, c. 6]. Українські компанії
поступово виходять на світові ринки капіталу, залучають зарубіжні
інвестиції або іноземних інвесторів. Для цього необхідно формувати
фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів. Іноземним
компаніям, які функціонують на національному ринку, та українським
компаніям з іноземними інвестиціями також потрібна фінансова звітність,
складена згідно з міжнародними стандартами. Тому доцільно
гармонізувати національну систему бухгалтерського обліку з
міжнародною практикою.
Оскільки українські підприємства складають фінансову звітність за
уніфікованими формами, передбаченими відповідними Положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку, то це призводить до того, що
підприємства різних видів економічної діяльності надають звітність, яка
не відображує їх специфіки, не забезпечує прозорість інформації для
власників (акціонерів) та інших користувачів звітності. Це стримує
інноваційний розвиток національної економіки й реалізацію іноземних
інвестиційних проектів.
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Прийняття і використання міжнародних стандартів забезпечує:
зменшення ризику для кредиторів та інвесторів, зниження витрат кожної
країни на розробку власних стандартів, поглиблення міжнародної
кооперації в галузі бухгалтерського обліку, однозначне розуміння
фінансової звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі.
На сучасному етапі бухгалтерський облік є основною ланкою
інтеграції інформаційних систем управління економікою, оскільки формує
базу для складання статистичної й податкової звітності, обчислення
податків, оперативного управління господарською та виробничою
діяльністю підприємців для задоволення потреб користувачів інформації
різних рівнів управління. За таких умов головним напрямом розвитку
бухгалтерського обліку стає інтеграція різних видів обліку в єдину
інформаційну систему господарського обліку на основі нових
інформаційних технологій.
Удосконалення методологічних підходів ведення бухгалтерського
обліку та результатів фінансової звітності в умовах гармонізації з
міжнародними стандартами передбачає внесення змін в існуючу
методичну базу.
Гармонізація обліку висуває існуючі у сфері бухгалтерського обліку
проблеми на міжнародну арену, направляючи процес обміну економічною
інформацією таким чином, щоб забезпечити для її користувачів
можливість створення єдиного підходу до вирішення облікових проблем.
Об’єктивними перевагами використання міжнародних стандартів
фінансової звітності перед національними стандартами в окремих країнах
є:
- чітка економічна логіка;
- узагальнення кращої сучасної світової практики в галузі обліку;
- простота сприйняття для користувачів фінансової інформації у
всьому світі.
При цьому міжнародні стандарти дозволяють не лише скоротити
витрати підприємств при підготовці своєї звітності, особливо в умовах
консолідації фінансової звітності підприємств, що працюють в різних
країнах, але й знизити витрати по залученню капіталу.
Однак в Україні не сформувалися необхідні умови для повноцінного
впровадження Міжнародних стандартів і розкриття фінансової звітності.
Відбувається поступове впровадження нових правил ведення обліку,
формування звітності, здійснюється реалізація програми корпоративного
керування, що передбачає вдосконалення механізму розкриття інформації
про діяльність акціонерних товариств.
Гармонізація міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і
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фінансової звітності пройшла такі історичні етапи: зародження
гармонізації (1959–1977 рр.) – вихід питань регулювання бухгалтерського
обліку та звітності на міждержавний рівень, в результаті чого створено
Спеціальну групу при ЄС з питань бухгалтерського обліку, Об’єднану
канадську міжнародну групу, Комітет з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, експертну групу при ООН, Міжнародну
федерацію бухгалтерів; становлення облікової політики (1978–1989 рр.) –
налагодження конструктивних зв’язків між переліченими вище
організаціями та виокремлення двох домінуючих систем бухгалтерського
обліку – МСФЗ і GAAP–US (загальноприйняті принципи бухгалтерського
обліку США); розвиток методології обліку і звітності (з 1990 р. – і
дотепер) – поступове визнання МСФЗ урядами країн ЄС, Китаю,
Австралії, такими міжнародними організаціями як СОТ, МВФ
(Міжнародний валютний фонд), IOSCO (Міжнародна організація комісій з
цінних паперів), OESD (Організація економічного співробітництва та
розвитку), фондовими біржами та підписання Норволкської угоди між
IASB (Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності) і FASB (Рада зі
стандартів фінансового обліку США) стосовно конвергенції між МСФЗ та
GAAP–US.
Зважаючи на розширення інтеграційних процесів у розвитку
світового господарства, значної популярності набуває ідея стандартизації
бухгалтерського обліку. Стандартизація обліку і статистики передбачає
встановлення єдиних норм і вимог щодо бухгалтерського обліку і
статистики, застосовування уніфікованого набору стандартів, що
регулюють облікову подію та її відображення у звітності. Стандартизація
дає змогу глобалізувати облікову політику, принципи і систему
бухгалтерського обліку та звітності. Вона здійснюється в рамках
уніфікації обліку на міжнародному рівні, яку проводить Комітет з
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting
Standards Committee, IASC). Під підходом стандартизації обліку розуміють
те, що має існувати уніфікований набір стандартів для будь-якої облікової
ситуації в будь-якій країні, а тому відпадає потреба в розробці
національних стандартів [1].
Однією з основних передумов вступу України до ЄС є приведення
національної правової системи, включаючи спільні принципи, цінності та
правову культуру, у відповідність з ЄС. Адаптація законодавства України
до законодавства Європейського Союзу – зовнішньополітичне
зобов’язання України, яке наша держава взяла на себе згідно з Угодою про
партнерство між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх
державами-членами від 14 червня 1994 р. Одним із пріоритетних напрямів
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такої адаптації є законодавство у сфері бухгалтерського обліку.
Актуальність гармонізації у сфері бухгалтерського обліку зростає у
зв’язку з розширенням Європейського Союзу, що відкрило нові
перспективи для партнерства, економічної інтеграції й співробітництва
України і Європейського Союзу. Конкретні заходи у цьому напрямі
містить План дій «Україна – ЄС» від 21 лютого 2005 р.
Незважаючи на активний розвиток гармонізації бухгалтерського
обліку і фінансової звітності в Україні, прийняту Програму реформування
бухгалтерського обліку в Україні не втілено у практичне життя. На
сьогодні в Україні лише банківські структури готують фінансову звітність
за міжнародними стандартами, тоді як інші вітчизняні підприємства та
організації продовжують оприлюднювати фінансову звітність, складену за
національними стандартами, незважаючи на рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) від 02.06.02 р. № 126 та
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.03 р. № 25–р. щодо
підготовки акціонерними товариствами звітності за міжнародними
стандартами. За експертними оцінками, вітчизняні підприємства готують
фінансову звітність за МСФЗ лише на вимогу банків з метою отримання
кредиту, для задоволення потреб іноземного інвестора або на вимогу
материнського підприємства, яке працює за системою МСФЗ.
Поряд з цим у країнах Європи станом на 01.04.05 р., після
затвердження Європейським Парламентом пропозиції Комісії з цінних
паперів ти фондової біржі щодо обов’язкового складання консолідованої
звітності за МСФЗ не пізніше 2005 р., 73% підприємств перейшли на
міжнародні стандарти, з них по країнах: у Бельгії та Люксембурзі – 79%,
Греції – 54%, Франції – 72% , Німеччині – 87%, Італії – 54%, Нідерландах
– 92%, Польщі – 65%, Іспанії – 85%, Туреччині – 69%, Великобританії –
75%.
Незважаючи на очевидну необхідність узгодження національних
систем регулювання обліку з міжнародними стандартами, необхідно
підкреслити, що прості спроби вилучення та переносу бухгалтерських
принципів інших країн чи механічне використання облікових стандартів
Комітету з міжнародних стандартів фінансової звітності не можуть дати
бажаних результатів у силу ряду причин.
Передусім необхідно враховувати розбіжності у рівні економічного
розвитку країн, які виявилися наслідком багатовікових культурних і
національних традицій. Існуюча методологія та організація
бухгалтерського обліку в Україні недосконалі. У зв’язку з цим, на нашу
думку, було б доречним використати досвід зарубіжних країн з
врахуванням національних особливостей. Удосконалення методології та
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організації бухгалтерського обліку та аналізу в Україні призведе до їх
наближення до міжнародних стандартів.
Тому, гармонізацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності
доцільно визначати за такими складовими: теоретико-методологічна база,
що включає гармонізацію принципів і методологічних положень
(стандартів), а також практичний інструментарій стосовно гармонізації
практики ведення бухгалтерського обліку. Це сприяє кращому розумінню
економічної природи основних напрямів зближення бухгалтерського
обліку та звітності, дозволяє розробити ефективні заходи гармонізації
національної системи бухгалтерського обліку та звітності з міжнародними
стандартами.
Відправною точкою впровадження МСФЗ в Україні стало
прийняття Кабінетом Міністрів України Програми реформування системи
бухгалтерського обліку.
Так, у Передмові до положень МСФЗ викладена мета і порядок
діяльності КМСБО, роз’яснюється порядок використання МСФЗ.
Принципи підготовки і надання фінансової звітності визначають основи
підготовки, надання і використання фінансової звітності. Самі принципи
не є стандартами, але сприяють їх розробці, перегляду і використання.
У Роз’ясненнях до МСФЗ наведені тлумачення понять, особливо
неоднозначних, що забезпечує одноманітність використання стандартів та
порівнювальність фінансової звітності.
Суттєве значення для розуміння і практичного застосування МСФЗ
має Концептуальна основа, яка містить виклад концепцій фінансової
звітності. Але вона не входить до складу МСФЗ. Тому при виникненні
протиріч між концептуальною основою та тим чи іншим стандартом
пріоритет віддається останньому.
Більшість МСФЗ стосуються підприємств усіх видів діяльності, в
тому числі банків, фінансових установ. В той жде час для врахування
специфіки діяльності банків та фінансових установ видано МСФЗ 30
«Розкриття інформації у фінансових звітах банків та подібних фінансових
установ».
Принципи та терміни, які використовуються у МСФЗ орієнтовані
передусім на приватні підприємства. Однак з метою гармонізації
фінансової звітності державних підприємств створено Комітет державного
сектора Міжнародної федерації бухгалтерів, який розробив і видав
Керівництво для фінансової звітності державного сектора. На його основі
розробляються Міжнародні стандарти фінансового обліку у державному
секторі. Значною мірою вони аналогічні МСФЗ, проте мають розбіжності
[4].
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Аналіз особливостей національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності
свідчить, що національні П(С)БО розроблені на основі МСФЗ: фінансова
звітність, необоротні активи, оборотні активи, зобов’язання, фінансові
результати та витрати, загальні (інформативні) стандарти Проте, існують
міжнародні стандарти фінансової звітності, аналоги яких відсутні серед
національних П(С)БО.
Цікавим є те, що принципи обліку та складання фінансової звітності
відповідно до системи МСФЗ і П(С)БО використовують різний набір
принципів (табл. 1).
П(С)БО та фінансова звітність у більшості недостатньо враховують
сучасні МСБО. Отже, потребують переробки на засадах сучасної
парадигми обліку.
Необхідно послідовно відмовлятися від жорсткої регламентації та
«інструктизації» обліку, для цього слід проводити роботу, по-перше, щодо
«концептуалізації» обліку шляхом удосконалення національних П(С)БО
та їх гармонізації з МСБО; по-друге, забезпечення безперервного
професійного навчання практикуючих бухгалтерів.
Таблиця 1
Порівняння принципів обліку та складання фінансової звітності
відповідно до МСФЗ і П(С)БО України
МСФЗ
П(С)БО України
Документ, що визначає принципи
Концептуальні основи підготовки та П(С)БО 1 «Загальні вимоги до
подання фінансової звітності
фінансової звітності»
Принципи обліку та складання фінансової звітності
Принципи щодо якості інформації
Зрозумілість
Дохідливість
Доречність
Доречність
- суттєвість
Достовірність
Достовірність
- правдиве подання
- превалювання сутності над формою
Превалювання сутності над формою
- нейтральність
- обачність
Обачність
- повнота
Повне висвітлення
Зіставність
Порівнянність
Принципи, що не використовуються в МСФЗ
Послідовності
Автономності
Історичної собівартості
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Єдиного грошового вимірника
Періодичності

-

Для поліпшення правових основ регулювання бухгалтерського
обліку необхідно здійснити комплексні заходи нормативно-правового й
організаційного характеру. Нині регулювання питань методології
бухгалтерського обліку та фінансової звітності чітко не визначені,
оскільки ними, поряд з Міністерством фінансів України, займається
Національний банк України та Державне Казначейство України.
Висновки. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової
звітності України з міжнародними стандартами сприяє уточненню чинних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Для створення
належного забезпечення гармонізації бухгалтерського обліку та
фінансової звітності з міжнародними стандартами необхідна розробка
системи заходів щодо поліпшення правових засад регулювання
бухгалтерського обліку і фінансової звітності; визначення нових
методичних підходів до бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
удосконалення організаційних аспектів регулювання бухгалтерського
обліку та звітності.
1. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: підручн. / В.Г. Швець. – К.: Знання,
2004. – 447 с.
2. Іонін Є. Проблеми впровадження в Україні міжнародних стандартів розкриття інформації
(IOSCO): аналітичні аспекти / Є.Іонін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №4. – С.
24–34.
3. Нишенко Л. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з
Міжнародними стандартами / Л.Нишенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №5. –
С. 6–9.
4. Михайлова Т. П. Міжнародний облік і аудит (частина Міжнародний облік) [Текст]:
підручн. / Т.П.Михайлова. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 78с.
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У статті розглянуто проблематику побудови внутрішньогосподарського контролю
виробничих затрат на хлібопекарних підприємствах, проаналізовано трактування найбільш
уживаної категорії «внутрішньогосподарський контроль» в економічній літературі,
запропоновано структуру внутрішньогосподарського контролю виробничих затрат на
хлібопекарних підприємствах.
Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, схема, хлібопекарні
підприємства.

Chirva A.A.
PROBLEMS OF INTERNAL CONTROL
OPERATING COSTS ON BAKERY ENTERPRISES
In the article problems of creation of inner control of production costs at the bakery
enterprises are considered, the interpretation analysis naboly is given to used category «inner
control» in economic literature, the structure of inner control of production costs at the baking
enterprises is offered.
Key words: inner control, scheme, bakery enterprises.

Чырва А.А.
ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
НА ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье рассмотрены проблемы построения внутрихозяйственного контроля
производственных затрат на хлебопекарных предприятиях, дан анализ трактования наболее
употребляемой категории «внутрихозяйственный контроль» в экономической литературе,
предложена структура внутрихозяйственного контроля производственных затрат на
хлебопекарных предприятиях.
Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, схема, хлебопекарные
предприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Сучасна важлива
глобальна проблема суспільного розвитку – це задоволення потреб
населення у продуктах харчування за науково обґрунтованими
фізіологічними нормами. Особливу роль у вирішенні продовольчої
проблеми відіграє харчова промисловість, яка є завершальною ланкою
виробництва кінцевих продовольчих товарів.
Серед десяти основних продуктів харчування, які споживають
українці, обсяг спожитих хлібобулочних виробів протягом 2000–2010 рр.
складає 11% [1, с. 12, с. 19], але споживання та відповідно виробництво
цих продуктів, із загальних 2000 тис т на рік, зменшується на 60 тис т
щорічно. В таких умовах прибутково існувати на ринку можуть тільки ті
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підприємства, в яких функціонує ефективна система обліку та раціональне
використання грошових, матеріальних та трудових ресурсів.
Досягнення окресленої мети, пов’язано з формуванням ефективного
наукового підходу до методології внутрішньогосподарського контролю на
хлібопекарних підприємствах, які в процесі виробництва використовують
значну кількість матеріальних цінностей, тобто із значними сумами
виробничих затрат. Такий підхід забезпечить можливість здійснення
контролю за повнотою і своєчасністю відображення господарських
операцій в обліку; виявленням відхилень у процесі основної діяльності від
встановлених норм і нормативів, виявлення їх причин; доказом провини
конкретних осіб та встановлення наслідків виявлених відхилень.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблематиці внутрішньогосподарського контролю свої праці
присвятили наступні вчені: В.Д.Андрєєв, М.Т.Білуха, В.В.Бурцев,
Г.Л.Вознюк, Є.І.Волошина, В.Г.Жила, А.Г.Загородній, А.Л.Звєздін,
Є.В.Калюга, М.Д.Корінько, Л.М.Крамаровський, Р.І.Криницький,
В.М.Мельник, А.С.Пантелєєв, В.П. Пантелєєв, Г.О.Партін, А.К.Солодов,
В.В.Сопко, А.А.Шпиг. Але, серед відомих науковців-економістів не має
єдиної точки зору щодо визначення економічної категорії «внутрішньогосподарський контроль», та практично відсутні методичні вказівки щодо
його здійснення з урахуванням організаційно-технологічних особливостей
підприємства.
Цілі статті. Метою роботи є дослідження методологічних аспектів
побудови внутрішньогосподарського контролю на хлібопекарних
підприємствах. Для досягнення визначеної мети необхідне вирішення
таких завдань: 1) визначення сутності обліково-економічної категорії
«внутрішньогосподарський контроль»; 2) формування наукової структури
внутрішньогосподарського контролю хлібопекарних підприємств з
урахуванням їх специфіки.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сьогодні в
сучасній українській економічній літературі існує досить велика кількість
визначень контролю. Зустрічаються одночасно застосування термінів
«внутрішній контроль», «внутрішньогосподарський контроль», «внутрішньосистемний контроль». Але, на нашу думку, можна виділити три
основні підходи до трактування сутності найбільш уживаної категорії –
«внутрішньогосподарський контроль»:
система спостереження та перевірки;
складова (елемент) управління діяльністю підприємства;
функція управління.
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Для унаочнення запропоновано табл. 1.
Виділення основних підходів до визначення сутності внутрішньогосподарського контролю в обліково-економічній літературі дає
можливість розподілу трактувань терміна «внутрішньогосподарський
контроль» на три групи. Перша група об’єднує науковців-економістів, які
внутрішньогосподарський контроль визначають, насамперед, як систему
контрольних процедур, або безупинного спостереження та перевірки
(Белобжецький І.А., Калюга Є.В., Мурашко В.М.). Друга група вчених
виділяє внутрішньогосподарський контроль, як складову управління
(Жила В.Г., Крамаровський Л.М., Криницький Р.І., Шпиг А.А.). Третя
група науковців приділяє увагу контрольним функціям, які виконує
внутрішньогосподарський контроль в системі управління (Білуха М.Т.,
Сопко В.В.).
Таблиця 1
Визначення сутності внутрішньогосподарського контролю
в обліково-економічній літературі

Складова (елемент)
управління
діяльністю підприємства

Система спостереження
та перевірки

1

2
Белобжецький І.А. [2, с. 59] Головне його призначення (внутрішньогосподарського контролю) – безупинне спостереження за економічною
ефективністю виробничої, постачальницько-збутової і фінансової
діяльності, забезпечення збереженості грошових і матеріальних засобів,
усунення причин і умов, що породжують безгосподарність і втрати.
Калюга Є.В. [3, с.141] Внутрішньогосподарський контроль являє собою
систему безупинного спостереження за ефективністю використання майна
підприємства, законністю і доцільністю господарських операцій і
процесів, збереження грошових коштів і матеріальних цінностей.
Мурашко В.М. [4, с. 16] Система попереднього, поточного і подальшого
контролю (крім ревізії фінансово-господарської діяльності, яка здійснюється державною контрольно-ревізійною службою) створює окрему
його галузь, тобто внутрішньогосподарський або внутрішній контроль.
Жила В.Г. [5, с. 5] Внутрішньогосподарський контроль за діяльністю
внутрішньовиробничих формувань здійснюється на підприємствах, в
організаціях і фірмах їх керівниками і фахівцями, а також штатними
контролерами – ревізорами.
Крамаровський Л.М. [6, с. 17] Внутрішньогосподарський контроль
здійснюється за виробничою і господарською діяльністю організацій і
підприємств, адміністрацією і функціональними відділами управління.
Криницький Р.І. [7, с. 11] Внутрішньогосподарським контролем є
контроль, який здійснюється службами конкретного об’єднання,
організації, підприємства. Безпосереднім організатором
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внутрішньогосподарського контролю є керівник підприємства.
Шпиг А.А. [8, с. 7] Внутрішньогосподарський контроль, на відміну від
інших організаційних форм контролю, проводиться безпосередньо в
процесі господарської діяльності й оперативного керування на всіх його
стадія.
Білуха М.Т. [9, с. 18] Внутрішньогосподарський економічний контроль
включає контрольні функції, які здійснюються власниками підприємств,
комбінатів, організацій і підприємств, концернів, асоціацій у відповідності
до чинного законодавства.
Сопко В.В. [10, с. 62] Внутрішньогосподарський контроль в умовах
функціонування автоматизованої системи обробки інформації
організовується в інтересах підприємства та з метою допомогти йому
ефективно виконувати свої функції. Внутрішній контроль передбачає
перевірку додержання умов законодавчих і нормативних актів за
здійсненими господарськими операціями та оцінку економічності й
ефективності операцій, проведених на підприємстві.

Визначення внутрішньогосподарського контролю не обмежується
лише вище переліченими підходами. Насамперед необхідно виділити
окрему групу науковців, які застосовують термін внутрішній контроль.
Так, Андрєєв В.Д. визначає внутрішній контроль, як систему контрольних
процедур [11, с. 221]. Бурцев В.В. внутрішній контроль організації
відносить до складової (елементу) управління діяльністю підприємства
[12, с. 15]. Кулаковська Л.П. зазначає, що внутрішній контроль, як функція
управління, є засобом зворотного зв’язку між об’єктом управління й
органом управління, інформуючи про дійсний стан об’єкта і фактичне
виконання управлінських рішень [13, с. 32].
Не можна лишити поза увагою визначення внутрішнього контролю,
як здійснюваний підприємством процес перевірки виконання всіх
управлінських рішень у сфері фінансової діяльності з метою реалізації
фінансової стратегії та запобігання кризовим ситуаціям, які можуть
призвести до банкрутства цього підприємства (А.Г.Загородній,
Г.Л.Вознюк, Г.О. Партин [14, с. 132]. Мельник В.М., Пантелєєв А.С.,
Звєздін А.Л. [15, с. 45] визначають внутрішній контроль, як форму
зворотного зв’язку, за допомогою якого орган управління організації
отримує необхідну інформацію про дійсний стан керованого об’єкта та
реалізовує управлінські рішення. Внутрішній контроль – стверджує
М.Д.Корінько, – це система заходів, визначених керівництвом
підприємства та здійснюваних на підприємстві з метою найбільш
ефективного виконання усіма працівниками своїх обов’язків щодо
забезпечення та здійснення господарських операцій. Внутрішній контроль
визначає законність цих операцій та їх економічну доцільність для
зазначеного підприємства [16, с. 53]. Інша група вчених внутрішній
445

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

контроль характеризує, як окремий вид контролю (Солодов А.К. [17, с.
14], Тєрєхов А.А. [18, c. 51], Штейнман М.Я. [19, с. 12].
В сучасній економічній літературі зустрічаються не лише поняття
внутрішньогосподарського та внутрішнього контролю, а й внутрішньосистемного контролю. Так, В.В.Лаптєв визначає, що внутрішньосистемний господарський контроль – це перевірка виконання ухвалених
рішень, що дає можливість отримувати інформацію про функціонування
ланок системи [20, с. 119]. Але разом з тим, можна погодитися з
Н.Г.Виговською, яка вважає, що смислове навантаження та економічний
зміст внутрішньосистемного та внутрішньогосподарського контролю є
різними. Тобто, внутрішньосистемний контроль з ініціативи власника
здійснює орган, якому підпорядковано підприємство на правах власності
[21]. А щодо поняття «внутрішній контроль», ми вважаємо, що його
можна розуміти у більш широкому розумінні, ніж внутрішньогосподарський контроль.
В результаті дослідження використання авторами термінів
«внутрішній контроль», «внутрішньосистемний контроль», «внутрішньогосподарський контроль», визначимо: що необхідно вживати термін
«внутрішній контроль» підприємства в розумінні системи заходів та
процесу перевірки виконання всіх управлінських рішень на підприємстві з
метою раціонального ведення бізнесу, своєчасного надання фінансової
інформації для здійснення антикризових заходів. Внутрішньосистемний
контроль здійснюється з ініціативи власника органом, якому
підпорядковане підприємство. Поняття внутрішньогосподарського
контролю, передбачає організацію в інтересах підприємства системи
безупинного спостереження за ефективністю використання майна
підприємства, законністю і доцільністю господарських операцій і
процесів, збереження грошових коштів і матеріальних цінностей.
Визначення
сутності
категорії
«внутрішньогосподарський
контроль» дає можливість розробити його структуру з урахуванням
характеристики діяльності підприємства. Так, в умовах стрімкого
розвитку ринкових відносин, головна роль внутрішньогосподарського
контролю на хлібопекарних підприємствах, це відстеження раціонального
та ефективного використання ресурсів, попередження непродуктивних
втрат і можливість впливати на формування собівартості хлібобулочної
продукції на всіх стадіях виробництва (рис. 1).
Структура внутрішньогосподарського контролю виробничих затрат
на хлібопекарних підприємствах
Мета ВГК – своєчасне попередження, виявлення та усунення недоліків у функціонуванні
виробничих ліній у цехів виробництва хлібобулочної продукції та інформування персоналу у
відповідності прийнятим управлінським рішенням; забезпечення виконання чинних законів, інструкцій,
положень з обліку, фінансової звітності, оподаткування; збереження та забезпечення ефективного
використання трудових та матеріальних ресурсів підприємства.
Суб’єкти ВГК – відповідальні майстри наявних
446 на підприємстві виробничих цехів, бухгалтерія
підприємства.
Об’єкти ВГК: виробничий процес; всі види обліку виробничої діяльності.
Основні завдання: забезпечення високого організаційного рівня внутрішньо-господарського
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Рис. 1. Структура внутрішньогосподарського контролю виробничих
затрат на хлібопекарних підприємствах
На сьогодні відомі вчені-економісти розкрили важливі
методологічні питання, пов’язані з визначенням об’єктів, суб’єктів,
основних завдань внутрішньогосподарського контролю виробничокомерційної діяльності підприємства. На основі проведених досліджень,
спробуємо виокремити із загального внутрішньогосподарського контролю
діяльності важливу ланку, а саме: контроль обліку виробничих затрат на
прикладі хлібопекарних підприємств. Це допоможе вирішити одну з
ключових проблем внутрішньогосподарського контролю – відсутність
необхідних методичних вказівок щодо його здійснення.
Впровадження у практичну діяльність розробленої структури
внутрішньогосподарського
контролю,
дасть
можливість
на
хлібопекарному підприємстві досягти найбільшої ефективності під час
реалізації мети та завдань діяльності, оскільки сформована система досить
дієва та гнучка. Варто зазначити, що схема порядку здійснення
внутрішньогосподарського контролю може бути представлена у розрізі
трьох етапів: попереднього, поточного, підсумкового.
На попередньому етапі – відбувається складання плану проведення
контрольних процедур та збір документів для їх проведення, визначення
функцій кожного з перевіряючих. Поточний етап, повинен забезпечити
здійснення контрольних процедур згідно плану, серед яких, наприклад, і
застосування методу «контрольного запуску сировини і матеріалів у
виробництво (експеримент)». На підсумковому етапі проводиться
узагальнення матеріалів після проведених контрольних процедур в
зіставних таблицях та розробляються заходи щодо усунення виявлених
недоліків та порушень.
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Представлена схема внутрішньогосподарського контролю у розрізі
трьох етапів: попереднього, поточного, підсумкового є досить умовною.
Вона може бути скоригована і доповнена на кожному підприємстві з
урахуванням: особливостей технологічного процесу виробництва кожного
виду хлібобулочної продукції; структури підприємства та іншого.
Крім того, ефективна технологія внутрішньогосподарського процесу
потребує формування раціонального потоку контрольної інформації, для
чого В.В.Сопко та В.П.Завгородній пропонують використовувати
графічний метод організації контрольного процесу та руху в ньому носіїв
інформації. Гнучкий графік руху контрольних носіїв інформації, може
змінюватися залежно від завдань контролю, які не визначають наперед (у
цих графіках фіксують: найважливіші характеристики руху носіїв
контрольної інформації), виконавців контрольних процедур і терміни їх
виконання; прийоми реалізації контрольних процедур) [10]. Вагомою
допомогою при цьому, служить наявна електронно-обчислювальна
техніка із адаптованим програмним забезпеченням.
Висновки. Відповідно до здійснених досліджень, можна зробити
висновки, що поняття внутрішньогосподарського контролю, передбачає
організацію в інтересах підприємства системи безупинного спостереження
за ефективністю використання майна підприємства, законністю і
доцільністю господарських операцій і процесів, збереження грошових
коштів і матеріальних цінностей. Ефективність внутрішньогосподарського
контролю на хлібопекарних підприємствах, залежить від правильності
визначення мети, суб’єктів, завдань та методів, на всіх етапах його
здійснення. Одночасно, існує необхідність розподілу проведення
внутрішньогосподарського контролю на етапи: попередній, поточний,
підсумковий.
Раціонально побудований внутрішньогосподарський контроль на
хлібопекарних
підприємствах,
з
урахуванням
вищенаведених
рекомендацій, дасть можливість отримувати якісну інформацію про
реальний стан обліку виробничого процесу, яка задовільнить специфічні
потреби управлінського обліку при аналізі факторів, які впливають на
калькулювання собівартості продукції.
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В науковій статті досліджено сутність економічного аналізу в системі управління
діяльністю корпорацій. Визначено основні напрямки аналізу з урахуванням вимог
управління та прийняття ефективних рішень.
Ключові слова: аналітичні дослідження, інвестиційна діяльність, менеджмент.

Shevchenko L.
FINANCIAL AND INVESTMENT RESOURCES CORPORATE
COMPANIES: DEVELOPMENT INDICATORS ASSESSMENT
The essence of the economic analysis in the system of the corporations` activity
management is investigated in the article. The main directions of the analysis in dependence on
managerial requirements and effective decision – making are determined.
Key words: analytical researches, investment activity, management.

Шевченко Л.Я.
ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
КОРПОРАТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
В научной статье исследована сущность экономического анализа в системе
управления деятельностью корпораций. Определены основные направления анализа с
учетом требований управления и принятия эффективных решений.
Ключевые слова: аналитические исследования, инвестиционная деятельность,
менеджмент.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Фінансовоінвестиційна діяльність корпорації характеризується обсягами залучених
та раціонально розміщених фінансових ресурсів. Тому, для ефективного
менеджменту актуальним стає формування ґрунтовних висновків про її
доцільність і без ризикованість.
Це можливо: по-перше, встановивши змістовну сутність фінансовоінвестиційної діяльності корпорацій; по-друге, структурувавши її
елементи; по-третє, проаналізувавши взаємозв’язки показників, що
характеризують цю діяльність корпорації.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. В економічній літературі існують наукові праці, присвячені
питанням управління, оцінці та аналізу фінансово-інвестиційної діяльності
підприємств [1; 2; 3; 4], але вони не враховують специфіки діяльності
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корпоративних підприємств і не мають структурної будови відповідно до
процедур залучення, внутрішнього обороту і перерозподілу фінансових
ресурсів.
Тому, наукове дослідження і вдосконалення організаційних підходів
щодо змісту та аналізу фінансово-інвестиційної діяльності корпорацій є
актуальним і відповідає вимогам часу.
Цілі статті. Метою даної статті є побудова системи показників
оцінки фінансово-інвестиційної діяльності корпорацій, що забезпечують
вдосконалення методики і організації аналітичного процесу і мають
практичну корисність. Цілі статті:
- встановити
сутність
фінансово-інвестиційної
діяльності
корпорацій;
- побудувати систему показників оцінки фінансово-інвестиційної
діяльності корпорацій;
- розробити
методику
аналізу
забезпечення
корпорації
інвестиційними ресурсами;
- зробити відповідні висновки.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Організаційно
фінансово-інвестиційну діяльність корпорацій можливо уявити у вигляді
певного протікаючого у часі процесу (тобто вимірюється в одиницях
часу), що включає процедури залучення, внутрішнього обороту і
перерозподілу, а також розміщення фінансових ресурсів (грошових
ресурсів) (рис. 1).
Фінансово-інвестиційна діяльність корпорації
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Рис. 1. Структура фінансово-інвестиційної діяльності корпорацій
Специфіка діяльності корпорацій полягає в тому, що в кожному з
блоків функції можуть бути ранжовані за рівнем управлінських рішень на
їх виконання.
Так, в блоці залучення ресурсів рішення про додаткову емісію,
використання прибутку приймається на рівні Ради директорів; рішення
про отримання кредиту і збір страхових внесків – на рівні топ-менеджерів,
а рішення про порядок формування резервів, використання кредиторської
заборгованості – на рівні окремих бізнес-процесів.
За аналогічним принципом проводиться ранжування задач і в інших
блоках, що дозволяє використовувати стандартні підходи до управління
діяльністю на різних рівнях корпорації.
Зокрема, в повному обсязі може бути реалізована багаторівнева
концепція управління, яка дозволяє досягти синергічного ефекту в рамках
декількох бізнес-процесів корпорації.
Залучення фінансових ресурсів – діяльність корпорації, спрямована
на отримання грошових коштів, необхідних для її нормального
функціонування, тобто на формування пасивів.
В рамках корпорації ця задача ускладнюється наявністю в її
організаційній структурі різних типів господарюючих суб’єктів. Так,
страхова компанія може залучати кошти, в основному, за рахунок збору
страхових внесків, а банк за рахунок залучення депозитних вкладів.
В пошуку і оцінці оптимального балансу залучених і розподілених
фінансових ресурсів полягає головна мета аналізу фінансово-інвестиційної
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діяльності корпорацій.
Не дивлячись на багатоваріантність, залучення фінансових ресурсів
в кінцевому результаті зводиться до чотирьох способів, кожен з яких має
свої відомі особливості. Однак, в запропонованій нами системі
розуміється, що кількість складових кожного елементу обмежена лише
економічною доцільністю і законодавством.
Наприклад, не можна розміщувати більше однієї емісії, або
розподіляти прибуток в джерела не зазначені в Статуті.
При цьому слід зауважити, що обсяг залучених фінансових
ресурсів, на нашу думку, має визначатися на основі аналізу балансу
залучених і розподілених фінансових ресурсів.
Аналіз внутрішнього обороту і структури перерозподілу фінансових
ресурсів – джерело управління фінансовими ресурсами шляхом зміни їх
пропорцій і структури, для найбільш ефективного використання в рамках
корпорації всіх наявних засобів.
В зв’язку з цим необхідно виділяти такі показники як:
- фінансові ресурси корпорації – це власні кошти корпорації, тобто
кошти всіх її учасників;
- фінансовий потенціал корпорації – обсяг ресурсів, які вона може
мобілізувати на фінансовому ринку;
- інвестиційні потреби – обсяг коштів, необхідний всім учасникам
корпорації для виконання комплексної інвестиційної програми (
розробляється в рамках фінансової стратегії корпорації і включає
напрямки, терміни і обсяги інвестицій за всіма учасниками;
- потреба корпорації в інвестиційних ресурсах – різниця між
інвестиційними потребами та фінансовими ресурсами корпорації.
Тобто:

ІП

ПІРК=
I

ФР ,

(1)

J

де ПІРК – потреба в інвестиційних ресурсах корпорації;
ІП – інвестиційні потреби всіх компаній корпорації;
I

ФР – фінансові ресурси всіх компаній корпорації;
j

I = 1, …, N; N – число компаній корпорації, що мають інвестиційні
потреби;
J = 1, …, М; М – число компаній корпорації, що мають вільні фінансові
ресурси.
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Якщо:

ІП ,

ФР  ПІРК 
j

(2)

I

то ситуація для здійснення інвестиційної програми позитивна, і сума, що
дорівнює:

ІП – ПІРК,

СР =

(3)

I

може розглядатися у вигляді мобільного резерву, або страхового резерву
корпорації. Якщо в структуру корпорації входить страхова компанія, то
страховий резерв може бути спрямований як внесок для диверсифікації
підприємницького ризику по інвестиціях.
У випадку, коли структура корпорації має диверсифікований
характер, з’являється можливість маневру фінансовими ресурсами і
балансове рівняння ускладнюється.
Так, відбувається часткове елімінування показника інвестиційних
потреб одних бізнес-процесів корпорації і страхового резерву інших. В
цьому випадку знижуються консолідовані інвестиційні потреби
корпорації, тобто знижується важливість проблеми забезпечення її
фінансовими ресурсами.
При цьому слід відмітити, що сукупний дохід корпорації не
змінюється, що дозволяє покращити значення показників загальної
ліквідності та платоспроможності за рахунок більш ефективного
використання власних фінансових ресурсів корпорації.
Висновки. Таким чином, в результаті використання запропонованої
методики аналізу, для материнської компанії і топ-менеджерів корпорації
з’являється можливість оцінити сукупний дефіцит фінансових ресурсів і
виділити можливі напрямки мінімізації дефіциту.
Як варіант, з використанням запропонованої системи рівнянь, може
будуватися бюджет корпорації з виділенням фінансових ресурсів на
функціонування основних програм окремими бізнес-одиницями і бізнеспроцесами.
1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. / И.Ансофф. – Спб.:
Издательство «Питер», 1999. – 446с.
2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. / Р.Брейли,
С.Майерс. – М.: ЗАО «-Бизнес», 1997. – 1008с.
3. Грідчіна М.В. Управління фінансами акціонерних товариств: Навч. посібн. /
М.В.Грідчіна. – К.: А.С.К., 2005. – 384 с.

454

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

4. Росс и др. Основи корпоративных финансов / Росс и др. – Лаборатория базових знаний,
2000.

УДК 657.633
Шерстюк О.Л., к.е.н., доцент
Київський національний торговельно-економічний університет
АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ
ОТРИМАННЯ РОЗУМІННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
У статті досліджуються основні організаційні та методичні аспекти ознайомлення
аудитора з особливостями функціонування суб’єктів господарювання.
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AUDIT PROCEDURES YOUR UNDERSTANDING ENTITY
The article investiganes the basic organizational and methodological aspects of rewiew
audit features of the functioning of entities.
Key words: audit,understanding the entity’s the audit procedures.

Шерстюк А.Л.
АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПОЛУЧЕНИЯ ПОНИМАНИЯ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье исследуются основные организационные и методические аспекты
ознакомления аудитора с особенностями функционирования субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: аудит, понимание субъекта хозяйствования, аудиторские
процедуры.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Прийнявши
рішення про виконання завдання з аудиторської перевірки фінансової
звітності клієнта, аудитор має запланувати і виконати низку процедур,
спрямованих на отримання детальної інформації про його бізнес. Рівень
знань аудитора, потрібний для проведення аудиторської перевірки,
складається із загального знання економіки і галузі, в якій діє суб’єкт
господарювання, а також з конкретних знань про його діяльність.
Шерстюк О.Л.
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Проте, рівень знань, необхідних аудиторові, як правило, нижчий
рівня знань, якими володіє управлінський персонал.
Перед прийняттям завдання аудитор повинен одержати попередні
відомості про галузь, структуру власності, управлінський персонал і
діяльність суб’єкта господарювання, який підлягає аудиту, і визначити, чи
можна забезпечити адекватний рівень знань про бізнес для проведення
аудиту.
Після прийняття завдання треба зібрати додаткову і докладнішу
інформацію. За можливості аудитор повинен одержати необхідний обсяг
знань на початку виконання завдання. У процесі аудиторської перевірки
отримана раніше інформація оцінюється, оновлюється та поповнюється.
Одержання потрібних знань про бізнес є безперервним і сукупним
процесом збирання й оцінювання інформації та співвіднесення набутих
знань з аудиторськими доказами й інформацією на всіх стадіях
аудиторської перевірки.
Ключовим елементом процесу отримання знань про діяльність
клієнта є отримання розуміння системи його господарювання. Роль цього
процесу полягає у сприянні вирішення завдань аудиту, визначених на
рис.1.
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Рис. 1. Вплив розуміння суб’єкта господарювання на вирішення
завдань аудиту
Отже, дослідження проблем організаційного і методичного
характеру, які стосуються отримання аудитором інформації, необхідної
для ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю клієнта,
сприятиме вирішенню теоретичних і практичних проблем здійснення
аудиту фінансової звітності, серед яких можуть бути виділені наступні:
- виявлення та ідентифікація обставин, які впливають на
функціонування суб’єкта підприємництва;
- оцінка впливу зазначених обставин на суттєвість інформації
фінансових звітів, що перевіряються;
- визначення чинників, що можуть призвести до висловлення
аудитором неадекватного професійного судження за результатами
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перевірки фінансових звітів клієнта;
- вибір та визначення доцільності застосування певного набору
аудиторських процедур отримання та оцінювання аудиторських доказів;
- обґрунтування професійного судження, що стане основою
аудиторського висновку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Вирішенню організаційних та методичних проблем аудиту
фінансових звітів присвячена велика кількість досліджень.
Зокрема, пропозиції щодо вирішення цих проблем знайшли своє
відображення у роботах Р.Адамса, Ф.Дефліза, Ю.Данилевського,
Ф.Ф.Бутинця, Й.Я.Даньківа, Н.І.Дорош, С.В.Івахненкова, О.А.Петрик,
О.Ю.Редька та інших науковців і практикуючих фахівців у сфері аудиту.
Зокрема, у дослідженнях розкриваються аспекти планування аудиту [1; 2],
застосування аудиторських процедур [4; 6], а також оцінювання
фінансової інформації, що досліджується в процесі аудиту [3; 5].
Водночас, не існує єдиного підходу стосовно забезпечення аудитора
необхідною інформацією щодо функціонування суб’єкта господарювання.
Зокрема, потребують удосконалення процеси вибору процедур які
забезпечать належний рівень довіри до інформації, на підставі якої
аудитор визначає основні характеристики діяльності клієнта.
Для цього аудитор має визначити переваги і недоліки застосування
кожного виду процедур, охарактеризувати зміст аудиторських доказів, які
можуть бути одержані з їх допомогою, а також з’ясувати доцільність їх
використання для обґрунтування аудиторського висновку.
Цілі статті. Загальною метою дослідження, результати якого
викладені у статті, є визначення основних організаційних та методичних
аспектів застосування процедур отримання аудитором розуміння
функціонування клієнта. Досягнення цієї мети дасть змогу визначити
основні підходи оптимізації процесу ознайомлення аудитора з бізнесом
клієнта та планування виконання завдань аудиту фінансових звітів.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Щоб отримати
розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, в тому числі його
внутрішнього контролю, аудитор повинен виконати такі процедури оцінки
ризику [7]:
1) запити до найвищого управлінського персоналу та інших
представників управлінського персоналу суб’єкта господарювання;
2) аналітичні процедури;
3) спостереження та перевірки.
Аудитор має визначити, стосовно яких аспектів він має виконати
наведені вище процедури отримання розуміння суб’єкта господарювання,
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серед яких:
- галузь, нормативна база та інші зовнішні чинники, в тому числі
належна концептуальна основа фінансової звітності;
- характер суб’єкта господарювання, в тому числі вибір і
застосування облікової політики;
- цілі, стратегія та відповідні ризики бізнесу, які можуть призвести
до суттєвих викривлень у фінансових звітах;
- оцінка та огляд результатів фінансової діяльності суб’єкта
господарювання;
- внутрішній контроль.
Водночас, аудитор може виконати інші процедури, якщо отримана
інформація може допомогти визначити чинники ризиків суттєвих
викривлень. Наприклад, аудитор може розглянути доцільність подання
запитів зовнішнім юридичним радникам суб’єкта господарювання або
експертам з оцінки, яких залучав цей суб’єкт господарювання.
Також корисною в отриманні даних про діяльність суб’єкта
господарювання може бути інформація, отримана із зовнішніх джерел,
таких як аналітичні звіти, банки або рейтингові агентства, галузеві та
економічні періодичні видання, або ж нормативні чи фінансові публікації.
Хоча значний обсяг інформації, яку аудитор одержує шляхом
запитів, може бути наданий управлінським персоналом та іншими
особами, які відповідають за фінансову звітність, запити, надані іншим
структурам суб’єкта господарювання, таким як виробничий персонал та
працівники внутрішнього аудиту, інші працівники з різним рівнем
повноважень, можуть виявитися корисними і надати аудитору інший
ракурс для оцінки ризиків суттєвого викривлення. При визначенні інших
працівників суб’єкта господарювання, яким можна надіслати запити, а
також обсягу таких запитів, аудитор розглядає, яку інформацію можна
отримати для допомоги визначення ризиків суттєвого викривлення.
Наприклад, аудитор може використати, серед іншого:
- запити особам, відповідальним за управління, можуть допомогти
аудитору зрозуміти середовище, в якому готуються фінансові звіти;
- запити на адресу працівників внутрішнього аудиту можуть бути
пов’язані з їх діяльністю щодо побудови та ефективності системи
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання, а також стосуватися
задовільності ставлення керівництва до результатів цієї діяльності;
- запити працівникам, зайнятим в ініціюванні, обробці та
відображенні в обліку складних та незвичайних операцій, можуть
допомогти аудитору в оцінці належності вибору та застосування певної
облікової політики;
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- запити внутрішнім радникам з правових питань можуть
стосуватися таких аспектів як судові процеси, дотримання законодавчих
та нормативних положень, відомості про шахрайство або підозру в
шахрайстві, яке стосується суб’єкта господарювання, гарантії,
зобов’язання щодо обслуговування після продажу, угоди та ділові
партнери і тлумачення умов контракту;
- запити на адресу персоналу з маркетингу та продажу можуть
стосуватися змін в маркетинговій стратегії, тенденціях реалізації або в
конкретних угодах з клієнтами суб’єкта господарювання.
Аналітичні процедури можуть виявитися корисними у визначенні
наявності незвичайних операцій або подій, а також сум, показників та
тенденцій, які можуть свідчити про проблеми, що можуть спричинити
певні наслідки для фінансових звітів або для аудиторської перевірки.
В ході виконання аналітичних процедур як процедур оцінювання
ризику, аудитор визначає очікування щодо видимих зв’язків, існування
яких може бути обґрунтованим. Якщо порівняння цих очікувань з
відображеними в обліку сумами або з показниками, обчисленими
відповідно до зазначених в обліку сум, свідчить про незвичайні або
неочікувані зв’язки, аудитор визначає ці результати при визначенні
суттєвих відхилень.
Однак, якщо в таких аналітичних процедурах використовують дані,
консолідовані на високому рівні, результати таких аналітичних процедур
забезпечать лише загальну початкову уяву про можливу наявність
суттєвих викривлень. Відповідно, аудитор розглядає ці результати
аналітичних процедур разом з іншою інформацією, зібрану в ході
визначення ризику суттєвого викривлення.
Спостереження і перевірка можуть доповнювати запити
управлінському та іншому персоналу, і також надавати інформацію щодо
суб’єкта господарювання та його середовища.
Такі процедури, як правило, охоплюють:
- спостереження за діяльністю та операціями суб’єкта
господарювання;
- перевірку документів, бухгалтерських записів та керівництва з
процедур внутрішнього контролю;
- відвідування приміщень та виробничих цехів суб’єкта
господарювання;
- простежування операцій в інформаційній системі, пов’язаній з
фінансовою звітністю.
Якщо аудитор має намір використати інформацію про суб’єкт
господарювання та його середовище, отриману в попередніх періодах,
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йому необхідно визначити, чи зможуть зміни, які відбулися, вплинути на
доречність такої інформації в поточній аудиторській перевірці.
В разі виконання подальшого завдання, попередній досвід роботи
аудитора з цим суб’єктом господарювання допомагає в отриманні його
розуміння. Проте, така інформація може виявитися недоречною через
зміни в середовищі суб’єкта господарювання. Аудитор надає запити та
виконує інші належні процедури для визначення можливих змін, які
можуть вплинути на доречність такої інформації.
В разі доречності аудитор також розглядає іншу інформацію,
наприклад, отриману в результаті прийняття аудитором клієнта або
подальшого завдання, чи досвіду, набутого при виконанні інших завдань
для цього суб’єкта господарювання.
Висновки. Таким чином, основні процедури отримання знань про
суб’єкта господарювання, полягають в удосконаленні наступних
організаційних та методичних підходів планування та виконання аудиту
фінансових звітів:
- отримання інформації стосовно змісту і характеру середовища
функціонування підприємства:
- визначення впливу середовища на процес формування фінансових
звітів;
- вибір та оцінювання інформації, що одержується у формі
аудиторських доказів з різних джерел;
- можливість застосування відповідної інформації для визначення
змісту та обсягу аудиторських процедур, застосування яких дасть змогу
сформулювати та обґрунтувати адекватність аудиторського висновку.
Зважаючи на це, подальшими напрямками досліджень можуть бути
визначені:
1) взаємозалежність і взаємообумовленість якісних і кількісних
характеристик інформаційного забезпечення процедур ознайомлення з
фінансово-господарською діяльністю суб’єкта підприємництва;
2) визначення критеріїв та оцінка інформації стосовно діяльності
клієнта та її вплив на процедури планування аудиту;
3) вплив інформації про суб’єкта господарювання на процес
оцінювання аудиторських доказів та формування аудиторського висновку.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ
Проаналізовано тенденції, проблемні аспекти та перспективи розвитку конкуренції у
сфері торгівлі. Зосереджено увагу на особливостях конкурентних відносин у сфері обігу в
умовах глобалізації.
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Шимко А.В.
РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Проанализировано тенденции, проблемные аспекты и перспективы развития
конкуренции в сфере розничной торговли. Внимание сосредоточено на особенностях
конкурентных отношений в сфере в условиях глобализации.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность,
розничная торговля, потребительский рынок.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. На шляху
реформування економіки України та створення соціально орієнтованої
моделі господарювання розвиток внутрішнього ринку та споживчого
ринку як його складової є основним індикатором перетворень та
соціальної спрямованості економіки [1].
Споживчий ринок – це економічний механізм, за допомогою якого
відбувається погодження і реалізація економічних інтересів між
виробниками споживчих товарів й споживачами в процесі обміну через
механізм ринкових цін. Економічною основою ефективного
функціонування споживчого ринку є конкуренція, внутрішня і зовнішня
[5].
Глобалізація товарних ринків, інтеграція України у міжнародні
торговельно-економічні зв’язки суттєво посилюють роль конкуренції і
об’єктивно сприяють інтенсифікації конкурентного середовища на
споживчому ринку.
Разом з тим, конкурентне середовище в сфері внутрішньої торгівлі
розвивається фрагментарно, конкурентна боротьба суб’єктів ринку
невиразна, а позиції переважної більшості торговельних підприємств на
ринку є слабими (збитково функціонує близько третини вітчизняних
підприємств і організацій торгівлі [9, c. 68]).
Вітчизняні підприємства витісняються з традиційних секторів
торгівлі зарубіжними суб’єктами, які завойовують в останні роки основні
сегменти товарного ринку України, розширюються методи
недобросовісної конкуренції, що проявляється у зростанні розмірів
тіньових товарних та грошових потоків.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженню питань формування та розвитку конкурентного
середовища присвячено праці відомих зарубіжних дослідників
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конкуренції: Азоєва Г., Кейнса Дж., Портера М., Фатхудинова Р.,
Шумпетера І., Юданова А. та ін. У сфері внутрішньої торгівлі науковотеоретичні дослідження конкуренції розкриті в працях: Апопія В.,
Бланка І., Виноградової О., Голошубової Н., Дайновського Ю., Дідківської
Л., Лагутіна В., Лігоненко Л., Мазаракі А., Садєкова А., Смоліна І. та ін.
Однак, особливості розвитку торгівлі як галузі в умовах глобалізації,
недостатній рівень конкурентоспроможності торговельних підприємств
вимагають нових підходів щодо механізму формування ефективного
конкурентного середовища на споживчому ринку, що зумовлює
актуальність теми дослідження.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження особливостей
формування конкурентного середовища у сфері торгівлі, визначення
впливу процесів глобалізації на його розвиток та викладення авторського
бачення шляхів активізації даного процесу в Україні.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Досліджуючи
механізм розвитку торгівлі в нових економічних умовах, ми виходили з
положень економічної теорії, зокрема, сформованої авторами
«Макроекономіки» Пол А. Семюелсон та Вільямом Д. Нордгаузом. Згідно
з нею, незалежно від того, яка система використовується для організації
економічної діяльності, три вирізняльні риси завжди притаманні
розвиненій індустріальній економіці: торгівля, гроші, капітал. Ідея вигоди
від торгівлі становить один з центральних пунктів розуміння економіки
[7, с. 64–65].
На сучасному етапі розвитку держави торгівля є найпоширенішим
видом економічної діяльності практично всіх підприємств реального
сектора економіки незалежно від форм власності. Так, 25% об’єктів
Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України
здійснюють торговельну діяльність у всіх її формах [9, с. 85], в структурі
малих підприємств їх частка сягає 32,2% [9, с. 314], на них припадає 42%
реалізованої продукції (наданих послуг) [9, с. 306].
Частка торгівлі у формуванні внутрішнього валового продукту
України є досить вагомою і має стійку тенденцію до збільшення. Якщо в
1990 р. торгівля та громадське харчування забезпечувало 4,5% ВВП
України, то вже у 1995 р. ця частка зросла до 5,9%, у 2005р. – 11,0%, у
2010 р. – досягла 14,0% [9, с. 31].
Значну роль відіграє торгівля і у формуванні доходної частини
бюджетів усіх рівнів. Обсяг коштів, що надійшли в результаті сплати до
бюджету податків і зборів підприємствами торгівлі, становив у 2010 р.
майже 13% загального обсягу надходжень.
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Характерною ознакою сучасного етапу розвитку економіки України
є зростання ролі торгівлі у забезпеченні зайнятості населення, особливо
жінок і молоді. За даними статистичних обстежень у торгівлі працює
майже шоста частина всього економічно активного населення України, що
відповідає рівню економічно розвинутих країн.
Торгівля вважається однією з найбільш інвестиційно привабливих
галузей. У 2010 р. прямі іноземні інвестиції у торгівлю склали 10,7%
обсягу іноземних інвестицій в економіку. За цим показником внутрішня
торгівля посідає третє місце після промисловості та фінансової діяльності
[9, с. 268].
Провідне місце належить торгівлі у забезпеченні життєвого рівня
населення. Так, 76, 2% грошових витрат населення у 2010 р. припадало на
купівлю товарів та оплату послуг [9, с. 386].
Передумовами формування конкурентного середовища у торгівлі
стали:
- глибокі зміни функцій торгівлі і в цілому сфери товарного обігу;
- організаційна перебудова торгівлі;
- демонополізація, комерціалізація та приватизація торговельних
об’єктів;
- лібералізація комерційної діяльності, розвиток вільного
підприємництва;
- формування принципово нової системи економічних відносин і
ринкового механізму у торговельній сфері.
За своєю організаційно-економічною будовою торгівля належить до
фрагментованих галузей, конкурентне середовище яких заповнено
великою кількістю малих і середніх підприємств, ні одне з яких не має
значної частки у загальному обсягу продаж [8]. Особливість такого ринку
– відсутність явно виражених лідерів, що займають на ньому значущу
частку. Важливою передумовою виходу на ринок є низькі вхідні бар’єри
(перешкоди, які необхідно подолати для організації бізнесу та успішної
конкуренції). Так, для провадження торговельної діяльності не існує
територіальних обмежень, суттєво нижчими є потреба в обсягах
початкового капіталу та вимоги, які висуваються до рівня кваліфікації
основних категорій працівників, що практично усуває проблему
забезпечення підприємств галузі робочою силою.
Процес надання торговельної послуги передбачає контакт продавця
та покупця товару, а оскільки мобільність останнього обмежена, територія
і відповідно контингент населення, на обслуговування якого розраховане
торговельне підприємство, фіксовані. Ринок торговельних послуг з огляду
на його специфіку не може бути єдиним, як ринок товарів. Він складається
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з великої кількості локальних ринків, розділених між торговельними
підприємствами, що створює основу для існування локальних монополій,
які активно використовує для максимізації своїх прибутків крупний
капітал. Однак, локальні монополії на відміну від економічних, носять
тимчасовий характер і поступово руйнуються по мірі насичення території
торговельними підприємствами, що реалізують аналогічний асортимент
товарів.
Важливою ознакою фрагментації є відсутність відносної економії
витрат за рахунок масштабів діяльності. У торгівлі збільшення обсягу
товарообороту не завжди супроводжується зниженням рівня витрат.
Більше того, окремі невеликі підприємства можуть бути ефективнішими
завдяки більш раціональному використанню робочої сили – залучення
працівників до виконання різноманітних операцій залежно від поточної
потреби в них.
Для торговельних підприємств характерною є достатньо інтенсивна
зміна обсягів збуту, що пов’язано з постійною динамікою попиту, який
обумовлений дією багатьох факторів. Успіх торговельного підприємства
залежить від того, наскільки оперативно воно здатне реагувати на ці зміни,
задовольнити попит при його зростанні або позбутися зайвих товарних
ресурсів при знижені на них попиту. Швидко впоратись з цим завданням
можуть переважно невеликі та середні підприємства, які в силу невеликих
обсягів реалізації швидко маневрують товарними ресурсами, що дозволяє
забезпечити нехай короткострокову, але все ж відчутну перевагу у
конкурентній боротьбі.
У торгівлі персоніфікація послуги при реалізації окремих груп
товарів вступає в протиріччя з великими розмірами підприємств після
досягнення ними певної критичної межі. Крім того, окремі покупці
вимагають спеціальних різновидностей товарів і готові платити більше за
нестандартний товар чи послугу. Такий глибокий асортимент товарів на
внутрішньогруповому рівні мають, як правило, невеликі та середні
спеціалізовані торговельні підприємства.
Усе це, безумовно, не означає, що крупні торговельні підприємства
неефективні взагалі. Галузеві особливості накладають відбиток на процеси
концентрації капіталу, зумовлюючи мережеві принципи організації,
вертикальну інтеграцію та диверсифікацію в якості найважливіших
принципів накопичення капіталу в торгівлі. Концентрація виробництва та
капіталу у сфері торгівлі, як і в інших галузях економіки, не призводить до
повного витіснення конкурентів та монополізації того чи іншого ринку
однією компанією.
Економічна доцільність існування в торгівлі крупних, середніх та
малих підприємств створює умови для збереження стійкого прошарку
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дрібного капіталу. Малий бізнес завдяки масовості, динамічності,
гнучкості та державній підтримці є живильним середовищем для
середнього та великого бізнесу.
Особливостями сучасного розвитку конкурентного середовища у
торгівлі є:
- посилення ринкової сили роздрібної торгівлі, яка починає
диктувати свої умови виробникам;
- зростання потенціалу і ролі споживача;
- ускладнення конкурентного процесу, розширення складу його
учасників та аспектів їх взаємодії, зміна форм і видів конкуренції.
Як правило, на споживчому ринку торговельні підприємства
працюють в умовах досконалої конкуренції, яку можна характеризувати за
допомогою наступних ознак: наявність великої кількості роздрібних
торговельних підприємств, які реалізують однаковий асортимент товарів,
однорідність сегментів ринку, можливість достатньо вільної заміни
асортименту товарів, що реалізується, можливість виходу на ринок при
незначних обсягах капіталу, що інвестується, а також відносно низькому
рівні витрат при виході з ринку.
На окремих сегментах споживчого ринку торговельні підприємства
працюють в умовах монополістичної конкуренції, розрізняльними
ознаками якої є різнорідний характер товарів, що реалізуються,
обмеження у входженні до галузі, обмеження у доступі до інформації та
незначний контроль за цінами.
Конкурентне середовище торгівлі формує сукупність стаціонарних,
тимчасових, пересувних пунктів роздрібного продажу товарів,
торговельних автоматів, торговельних місць на ринках, пунктів продажу
поштою та на замовлення, електронна торгівля.
Боротьба за споживача ведеться за багатьма напрямками і між
великою кількістю суб’єктів торговельної діяльності, зокрема: між
суб’єктами організованої та неорганізованої торгівлі, сучасними і
традиційними магазинами, між вітчизняними та іноземними операторами.
Якісні зміни у галузі супроводжуються виникненням роздрібних
торговельних підприємств західноєвропейського стандарту, великих
оптово-роздрібних утворень, корпоративної торговельної мережі,
інтенсивним розвитком електронної торгівлі, що ускладнює та
інтенсифікує конкурентний процес.
Існування торговельних мереж, зокрема, у торгівлі продовольчими
товарами, особливо поширено за кордоном. Так, у розвинутих країнах
Заходу майже 90% товарообороту припадає на торговельні мережі,
найпотужніші з яких нараховують до кількох тисяч підприємств.
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На споживчому ринку України порівняно з незалежними
торговельними підприємствами торговельні мережі відіграють все більш
важливу роль. Ознакою посилення концентрації в торгівлі України є
також відокремлення групи корпоративних торговельних мереж, які
займають найбільш вагому частку ринку за рахунок динамічного
зростання кількості магазинів, розширення регіональної присутності,
активізації процесів придбання та поглинання, збільшення обсягів
інвестиційної діяльності.
На даний час серед корпоративних торговельних мереж, які
вирізняються найбільшою часткою ринку за кількістю магазинів у своєму
складі, динамікою відкриття та обсягом товарообороту слід виділити:
«АТБ-маркет» (550 дискаунтерів), «Сільпо» (206 продовольчих
супермаркетів), «Фора» (130 магазинів «біля дому»), «Фуршет» (117
супермаркетів), «Наш край» (80 супермаркетів, магазинів біля дому та
експерес-магазинів), «Велика кишеня» (43супер- та гіпермаркетів, 3
магазини преміум формату «Select»), «Еко-маркет» (88 супермаркетів)
[11].
Важливою тенденцією є спеціалізація торговельних мереж на
певному торговельному форматі. На даний час на ринку переважають
декілька основних форматів торговельних об’єктів: гіпермаркет,
супермаркет, дискаунтер, кеш енд кері, серед них лідирують –
супермаркети та дискаунтери. Однак активно розвиваються мережі
«зручних супермаркетів» (мережа «Фора», «Буми–маркет»), магазини
преміум-класу (мережа «Кит», «Select»).
Новою тенденцією є глобалізаційні процеси на споживчому ринку
України, пов’язані з приходом зарубіжних мережених структур, які мають
значні фінансово-економічні і організаційні ресурси, розвинені технології,
великий досвід ведення бізнесу, у тому числі завоювання споживача. І
хоча, поки що відмічається невисокий рівень їх проникнення на
український продовольчий ринок: німецька компанія «Metro» (31
торговельний об’єкт у 23 містах України), австрійська – «Billa», російські
– «Х-5», «Патерсон», литовська – «БМ Трейд», активність їх зростає. Як
позитивний, слід відмітити той факт, що асортимент зарубіжних
продуктових мереж, які функціонують на ринку України, на 80–90%
формується з продукції українських виробників.
Про серйозні наміри освоєння українського ринку заявили
російські мережі гіпермаркетів – «Окей», «Вестер», «Мосмарт», «Азбука
Вкуса». Також на український ринок виходять найбільші світові мережі з
продажу побутової техніки та електроніки – німецька компанія «Media
Market» (507 магазинів в Європі), британська «Dixons Group» (14 000
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магазинів у 14 країнах), «Auchan» (968 гіпер- та супермаркетів у 12
країнах). У той же час лише дві українські торговельні мережі «Фуршет»
та «Велика кишеня» представлені на ринку Молдови.
Як свідчить зарубіжний досвід, міжнародні торговельні корпорації
проводять агресивну політику зростання і набувають все більшого впливу
у торговельному бізнесі. Даний процес нерідко приводить до захоплення і
навіть колонізації локальних ринків, про що свідчить досвід Польщі, Чехії,
Словаччини, Угорщини.
Аналіз підходів роздрібних торговельних мереж до проблеми свого
розвитку показав, що вони досить ефективно використовують наступні
інструменти: географічна експансія, стандартизація бізнес-процесів,
мерчендайзинг, категорійний менеджмент, програми лояльності
споживачів. Дедалі більше уваги приділяється створенню власних
торгових марок (private label), аутсорсингу та диверсифікації.
Створення торговельними мережами власних торгових марок
сприяє диференціюванню їх відносно конкурентів і завоюванню
лояльності споживачів.
У країнах з розвинутою мережевою торгівлею частка товарів
власних ТМ сягає 30–40% від обсягу продажів. В Україні однією з перших
впровадила власну торгову марку торговельна мережа «Фуршет» – ТМ
«Фуршет», «Народная». На даний час торговельна мережа Metro пропонує
товари під власними ТМ «Аro», «Fine Food», «Rioba», «Sigma», «H-line»,
«Fozzy Group» – під ТМ «Премія», «Премія Select», «Повна Чаша»,
«Повна Чарка», «Protex», «Зелена Країна», «Велика кишеня» – під ТМ
«ХІТ-продукт», «№1-чесна ціна», «Щедрое застольне» тощо[11].
В Україні намітилася тенденція будівництва крупних торговельних
центрів на зразок торговельно-розважальних, торговельно-виставкових,
торговельно-ділових (ТЦ «Універмаг Україна», ТЦ «Караван», ТЦ
«Городок», ТЦ «Dream House» (м.Київ), ТЦ «Сады Победы» (м.Одеса) та
ін.).
Конкуренція на споживчому ринку спонукає учасників до
диверсифікації капіталу, переорієнтації на більш перспективні види
діяльності, освоєння нових каналів просування товарів, зокрема Інтернет –
торгівлі.
Прикладом
успішного
використання
стратегії
диверсифікаційного зростання на споживчому ринку України є корпорація
«Fozzy Group», яка включає мережу супермаркетів «Сільпо» (206),
дискаунтерів «Фора» (130), гастрономів «Дніпрянка» (13), оптових
гіпермаркетів «Фозі» (5), Інтернет-магазин «GONZA», аптек «Будь
здоров» (20), фармаційні супермаркети «Біла ромашка», Ніжинський
консервний завод, кондитерську фабрику ім. Ф.Енгельса, Снятинську
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птахофабрику «Варто», біотуалети «Екосервіс» та ресторанний бізнес –
«У Хромого Пола», «Старомак», «Диван», «La Bodeguita del Medio» [11].
Щорічний приріст електронної торгівлі в Україні складає 80%,
передбачається, що у 2015 р. кожна 10 покупка буде здійснюватись за
допомогою глобальної мережі [11].
Висновки. Однією з визначальних умов стійкого економічного
зростання споживчого ринку є формування ефективного конкурентного
середовища у роздрібній торгівлі, в межах якого набувають розвитку
суб’єкти господарювання різних форм власності, організаційно-правових
форм господарювання, масштабів діяльності.
Аналіз сучасних тенденцій розвитку конкурентного середовища на
вітчизняному споживчому ринку показує, що цей процес буде проходити
від одноосібних незалежних підприємств до простих моногалузевих
об’єднань та складних міжгалузевих конструкцій з реалізацією як
горизонтальних, так і вертикальних систем господарських взаємовідносин.
З огляду на те, що низькі бар’єри входження на український ринок
відкривають широкі можливості для потужних західних торговельних
мереж, обумовлюють подальшу концентрацію капіталу, сприяють
загостренню конкурентної боротьби, модифікації її форм та методів,
зростає об’єктивна необхідність формування сучасної, науково
обґрунтованої стратегії розвитку торговельної галузі з врахуванням
потенціалу споживчого ринку України, національних пріоритетів та
світових процесів глобалізації та регіоналізації.
1. Програма розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року, затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 632 // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: www.zakon1.rada.gov.ua
2. Дідківська Л. І. Сучасний розвиток конкурентного середовища ринку споживчих товарів
України /Л.І.Дідківська // Банківська справа. – 2009. – №2. – С. 48–66.
3. Кавун О.О. Організаційні засади формування підприємницьких об’єднань у
конкурентному середовищі роздрібної торгівлі / О.О.Кавун // Актуальні проблеми
економіки. – 2011. – №6. – С. 101–106.
4. Костусєв О. Тенденції розвитку конкурентного середовищa нa ринкaх послуг оптової тa
роздрібної торгівлі тa проблеми відносин економічної залежності / О.Костусєв, В.Тaлaх //
Вісник Aнтимонопольного комітету Укрaїни. – 2008. – №1. – С. 32–39.
5. Лaгутін В. Д. Внутрішній ринок споживчих товaрів: теорія розвитку тa регулювання:
Моногрaфія / В.Д.Лaгутін. – К.: Київ. нaц. торг.-екон. ун-т, 2008. – 327 с.
6. Лазебна І. Формування конкурентного середовища у роздрібній торгівлі / І.Лазебна //
Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 2. – С. 26–37.
7. Семюелсон П. Макроекономіка / П.Семюелсон, В.Нордгауз: Пер. з англ. – К.: Основи,
1995. − 544 с.
8. Смолін І. В. Особливості конкурентного середовища у торгівлі споживчими товарами /
І.Смолін // Зб. наук. пр. «Економіка і підприємництво: стан та перспективи». – К.: Київ.
нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – С. 73–78.

470

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

9. Статистичний щорічник України за 2010 рік. – К.: Консультант, 2011. − 591 с.
10. Филюк Г. М. Конкуренція нa споживчому ринку: сучaсний стaн і перспективи розвитку
/ Г.М.Филюк // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2011. – № 2 (11). – С.14–
17.
11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.proretail.com.ua – портал роздрібної
торгівлі

УДК 657.221:542
Шкабура М.О.
Луцький національний технічний університет
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Визначено поняття системного підходу до облікової політики підприємства.
Розкрито роль облікової політики у системі бухгалтерського обліку підприємства.
Ключові слова: облікова політика, система, системний підхід, система
бухгалтерського обліку.

Shkabura M.
IMPROVEMENT METHOD OF ACCOUNTING
EMPLOYEE BENEFITS IN BUDGET INSTITUTIONS
The notion of a systematic approach to the accounting policies of the enterprise. The role of
accounting policies in the accounting system of the enterprise.
Key words: accounting policies, system, system approach, the system of accounting.

Шкабура М.А.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Определено понятие системного подхода к учетной политике предприятия.
Раскрыта роль учетной политики в системе бухгалтерского учета предприятия.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. У сучасній науці
з поняттям «системний підхід» асоціюється глибинне вивчення явища в
усіх його аспектах. Системний підхід – це напрямок у методології
Шкабура М.О.
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дослідження. Він базується на вивченні об’єктів як складних систем, які
складаються з окремих елементів із численними внутрішніми й
зовнішніми зв’язками. Системний похід дозволяє глибше вивчити об’єкт,
одержати більш повне уявлення про нього, виявити причинно-наслідкові
зв’язки між окремими частинами цього об’єкта [1, с. 34].
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питання системного підходу як методології та питання
системи бухгалтерського обліку досліджувались багатьма вітчизняними та
зарубіжними науковцями, серед них: Бутинець Ф.Ф., Гаврилюк В.М.,
Житний П.Є., Жук В.М., Івахненков С.В, Михайлов М.Г., Мосін В.М.,
Пушкар М.С., Савицька Г.В., Сопко В.В., Щирба М.Т. та інші.
Мосін В.М. зауважує, що системний підхід являє собою логічний
спосіб мислення, відповідно до якого процес вироблення й обґрунтування
будь-якого рішення відштовхується від визначення загальної мети
системи й підпорядкування досягненню цієї мети діяльності всіх
підсистем, включаючи плани розвитку й всі інші параметри цієї
діяльності. При цьому дана система розглядається як частина більшої
системи, а загальна мета її розвитку погоджується із цілями розвитку цієї
великої системи [2, с. 11].
Цілі статті: визначити поняття системного підходу до облікової
політики підприємства; розкрити роль облікової політики у системі
бухгалтерського обліку підприємства.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основною метою
облікової політики є забезпечення створення інформаційної системи
підприємства з врахуванням вимог законодавчих актів і нормативних
документів про фінансово-майновий стан підприємства та результати його
діяльності, які необхідні як для внутрішніх так і зовнішніх користувачів
для прийняття ними обґрунтованих управлінських рішень. [3, с. 31–32]
На рис. 1 представлено елементи (підсистеми) облікової політики,
які виділяє Гаврилюк В.М., Жук В.М. та Михайлов М.Г. [4, с. 28].
Меті облікової політики підпорядковані всі підсистеми облікової
політики,які мають свої завдання.
Серед завдань елементів облікової політики Пушкар М.С. визначає
[3, с. 32]:
- забезпечення дотримання загальноприйнятих принципів обліку та
вимог формування раціональної системи інформаційної бази для
менеджерів різних рівнів управління;
- підготовка бази даних для адекватного відображення повної,
достовірної та неупередженої інформації про результати діяльності
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підприємства в інтересах зацікавлених осіб;
- усунення протиріч, що містяться у законодавчих актах та
нормативних документах під час ведення фінансового обліку на
підприємстві;
- дотримання єдності методик ведення обліку на підприємстві в
цілому і його структурних підрозділах;
- створення єдиної методологічної основи обліку для цілей
фінансового, управлінського та податкового обліку;
- підвищення ефективності діяльності підприємства через систему
встановлених облікових процедур;
- усунення інформаційного розриву між бухгалтерією підприємства
і користувачами облікових і звітних даних;
- узгодження даних обліку та показників фінансової звітності для
внутрішніх та зовнішніх користувачів.

Рис. 1. Елементи облікової політики
Облікова політика разом з усіма її підсистемами є складовою
системи бухгалтерського обліку. Взагалі, система – це сукупність
взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, кожен з яких робить свій
внесок до характеристики цілого [5, с. 74].
А система бухгалтерського обліку (рос: система бухгалтерского
учета, англ.: accounting system) – сукупність елементів методу обліку, які
пов’язані між собою та об’єднані в єдине ціле і надають інформацію про
стан та рух активів, пасивів та зобов’язань підприємства, про характер і
результати господарювання в єдиному грошовому вимірнику [6, с. 166].
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Бухгалтерський облік в даний час – це система безперервного,
суцільного і взаємопов’язаного спостереження за створенням суспільного
продукту і пов’язаними з ним процесами обміну, розподілу та
перерозподілу, за наявністю і рухом майна господарств та відображення
цих процесів у грошовому виразі з метою одержання інформації,
потрібної для управління діяльністю господарства будь-якого масштабу та
рівня. Нині бухгалтерський облік став складовою частиною управлінської
системи світової економіки [7, с. 21].
Це свідчить про виняткову важливість обліку у складі
господарського управління. Бухгалтерський облік підпорядковується
кінцевій меті управління, що ще раз підкреслює його системність.
Як зазначає Житний П.Є., системний підхід щодо формування
облікової політики первісно визначає необхідність підпорядкування її
загальним інтересам управління підприємством і водночас зберігання
своєї єдності. Облікова політика має створювати умови для ефективного
управлінського процесу, а отже і для позитивного підсумку результатів
взаємодії внутрішніх чинників системи та чинників зовнішнього
середовища [8, с. 64].
Зовнішні та внутрішні чинники середовища облікової політики
зумовлюють її динамізм. Здатність до адаптації свідчить про мобільність
системи. Взагалі бухгалтерський облік можна вважати інформаційною
системою, яка розвивається відповідно до вимог суспільства.
Облікова політика є підсистемою бухгалтерської інформаційної
системи. В.В. Сопко зауважує: «Немає в обліку поняття «інформаційна
система». А є бухгалтерська інформація. Немає поняття «інформаційна
система в обліку і аудиті». А є бухгалтерська інформаційна система» [9, с.
163].
Системне вивчення облікової політики нерозривне з дослідженням
виробничої системи, в якій вона діє. Якщо система в якій функціонує
облікова політика, є об’єктом державного регулювання, то й облікова
політика зазнає своєрідного регулювання, оскільки останнє поширюється і
на правила облікової політики . Зміну правил можуть спричинити будьякі, навіть випадкові, події в зовнішньому середовищі. Підприємство має
право самостійно вибрати напрями облікової політики з урахуванням мети
діяльності, але тільки в межах регулювання. У цьому разі методичні
облікові проблеми здебільшого пов’язуються з кількома факторами:
внутрішній зміст облікової політики; проблеми раціональності
інформаційних потоків; облікова політика підприємства – зовнішнє
середовище; загальні методи нормативного регулювання обліку операцій.
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Бухгалтерський облік в цілому, та облікова політика зокрема є
керованими системами. Їх регуляція здійснюється управлінцями
підприємства на їх професійне судження з максимальним врахуванням
динамічних факторів, що впливають на облікову політику.
В основу будь-якого регулювання здебільшого покладається
діалектика співвідношення суб’єктивного та об’єктивного. Зростання ролі
суб’єктивного фактора проходить через такі етапи: надходження
інформації; суб’єктивізація та контролювання інформації підприємством.
Надалі здійснюється власне обліковий процес через механізм дії всіх
елементів методу бухгалтерського обліку, тобто поширення функцій
елементів на всі підсистеми бухгалтерського обліку – фінансову,
управлінську та податкову. Взагалі суб’єктивне пристосування до
факторів зовнішнього середовища не є ефективним, лише системний
підхід дозволяє реалізувати функції облікової політики.
Висновки. Таким чином, системний підхід до облікової політики
передбачає формування облікової політики для цілей управління
господарськими процесами, а також розробкою стратегії розвитку тієї
виробничої системи, в якій вона діє. При цьому особливого значення
надається здатності облікової політики пристосовуватись до змін
зовнішнього та внутрішнього середовища.
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРІОРИТЕТИ
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ:
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Висвітлено перспективні та пріоритетні форми нематеріальної мотивації, які
враховують якість, ефективність та конкурентоспроможність продукції підприємства,
розроблено стратегію підприємства.
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Shterma T.
FUTURE PRIORITIES AND INTANGIBLE MOTIVATION STAFF:
ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY
The prospective and priority forms of intangible motivations that account for quality,
efficiency and competitiveness of enterprise, developed a strategy for enterprise
Key words: non-material incentives, economic efficiency, SWOT-analysis.

Штерма Т.В.
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРИОРИТЕТЫ
НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА:
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Освещены перспективные и приоритетные формы нематериальной мотивации,
которые учитывают качество, эффективность и конкурентоспособность продукции
предприятия, разработана стратегия предприятия
Ключевые слова: нематериальная мотивация, экономическая эффективность,
SWOT-анализ.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Економічний
розвиток нашої країни вимагає вирішення практичних завдань управління
трудовою діяльністю персоналу підприємства шляхом застосування нових
методів системи мотивації, які б надали можливість підвищити
економічну зацікавленість працівників продуктивно і якісно працювати.
Формування нового світового порядку спонукає Україну до динамічного
розвитку економіки, що є запорукою могутності країни, благополуччя її
громадян, гарантією соціальної стабільності в суспільстві. Перехід
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підприємств на нові умови господарювання, докорінні зміни економічної
ситуації їхнього функціонування висувають нові вимоги щодо
застосування сучасних методів роботи з персоналом, а саме, –
перспективних та пріоритетних форм нематеріальної мотивації, які
враховують якість, ефективність та конкурентоспроможність продукції
підприємства.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. В результаті раніше проведеного аналізу рівня розвитку
підприємств дісталися висновків щодо основних проблем їх
функціонування [1; 2; 3; 4]. Найсуттєвішими з них визначено часткову
заборгованість заробітної плати; низький рівень розвитку та збитковість
підприємств; недостатнє використання мотиваційного заохочення
персоналу – все це призводить до відчуженості результатів праці,
незадоволеності, невпевненості в майбутньому, що негативно впливає на
кінцеві результати діяльності підприємств. Виникла необхідність якісного
перегляду організації праці та заробітної плати, створення ефективної
системи мотивації персоналу та алгоритму економічної системи
підприємства (рис. 1).
Цілі статті: висвітлити перспективні та пріоритетні форми
нематеріальної мотивації, які враховують якість, ефективність та
конкурентоспроможність продукції підприємства; розробити стратегію
підприємства.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З’ясовано, що в
економічній системі головною продуктивною силою є людина, персонал
підприємства. Своєю працею він створює цінності. Чим вище мотивація,
тим краще людина працює. Персонал підприємств, тісно пов’язаний між
собою в процесі трудової діяльності, не тільки створює новий продукт,
виконує роботу та надає послуги, але і формує нові соціально-трудові
відносини. Керівники підприємств мають це обов’язково враховувати при
розробці та імплементації системи управління персоналом. В цьому
контексті застосування сучасних форм та складових нематеріальної
мотивації на підприємствах сприятиме підвищенню рівня життя
населення, подоланню бідності за рахунок створення сприятливого
середовища для зростання їх добробуту, покращення доступу до соціально
необхідних послуг, поступового наближення умов їх життя до рівня
економічно розвинутих країн, забезпечення конкурентоспроможності
територій та повної реалізації їх економічного потенціалу на шляху
розбудови громадянського суспільства. Зрозуміло, що головною метою
підприємств та використання ними у власній діяльності факторів
мотивації є прибуток.
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Досягнення стратегічних
цілей підприємства

Рис. 1. Алгоритм економічної системи підприємства*
* Джерело: власні дослідження
На нинішньому етапі соціально-економічного розвитку важливою є
зростаюча роль чинників нематеріальної мотивації усіх рівнів
(первинного, мікро- та макрорівнів), які впливають на продуктивність
праці, ефективність виробництва та конкуренто-спроможність. Успішна
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реалізація стратегічних цілей підприємств значною мірою визначається
здатністю їх персоналу до продуктивної, якісної та творчої праці,
генерування та запровадження нових ідей, здобуття нових знань та
вироблення навичок, що у сукупності дає позитивний результат та
гарантований успіх. Системність у цій роботі має забезпечити відповідний
алгоритм здійснення нематеріальної мотивації (рис. 2). Процес
нематеріальної мотивації має відбуватися у відповідності із завчасно
встановленими цілями підприємства, що дає можливість обґрунтувати
конкретні завдання мотивації. З огляду на висунуті завдання здійснюється
вибір серед персоналу підприємства цільових груп працівників, для яких
визначаються адекватні інструменти мотивації. Технічна організація
мотиваційного процесу передбачає призначення відповідальних
працівників, делегування повноважень, встановлення термінів виконання і
виділення необхідних коштів (або інших необхідних засобів).
Розробляючи стратегію будь-якого підприємства необхідно зробити
SWOT-аналіз, завдяки якому можна встановити зв’язок між сильними й
слабкими його сторонами, загрозами і можливостями та на основі цього
вибрати оптимальну стратегію розвитку підприємства, яка здатна
примножити внутрішній потенціал підприємства і за рахунок
використання
можливостей
зміцнити
своє
положення
на
міжрегіональному ринку. Головним при проведенні SWOT-аналізу є
вміння мислити, вміння максимально об’єктивно й неупереджено оцінити
своє підприємство, його стратегічні цілі й тактичні завдання, а також
актуальні проблеми розвитку (рис. 3).
При поєднанні внутрішніх сильних сторін і зовнішніх можливостей
(S + O) мотивації підприємства слід очікувати найкращого результату. У
довгостроковій перспективі розвиток підприємства за такою матрицею
забезпечить новий статус та формування сприятливим умов виходу до
нових ринків збуту. Для здійснення базового варіанту SWOT-аналізу
необхідно спочатку вибрати основні параметри, що впливають на
розвиток ситуації та успішність підприємства на ринку. Пріоритетом
служать ключові фактори успіху. Необхідно розглянути основні
можливості і загрози, які можуть вплинути на підприємство, оцінити
представленість факторів та орієнтир для оцінки роботи, що служать для
очікування споживачів і досягнення найближчих конкурентів та лідера
ринку. Важливо також здійснити оцінку можливостей і загроз за
ймовірністю їх настання і ступеня впливу та аналіз взаємовпливу
можливостей і загроз навколишнього середовища та сильних і слабких
сторін підприємства, і тільки тоді ранжирувати виявлені чинники за
ступенем їх важливості та оформляти остаточні результати аналізу.
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Здійснення нематеріальної мотивації персоналу
Формування цілей підприємства
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робочого місця
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кращим
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Технічна організація мотиваційного процесу
Здійснення моніторингу мотиваційного процесу
Досягнення цілей підприємства
Рис. 2. Алгоритм формування нематеріальної мотивації персоналу*
* Джерело: власні дослідження
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Рис. 3. Матриця SWOT-аналізу стратегічного розвитку мотивації на
підприємстві*
* Джерело: власні дослідження
Стратегія стійкого розвитку підприємства передбачає оптимальне
використання системи мотивації, синергетичного ефекту для
довгострокового розвитку конкурентоспроможної високоефективної
економіки. Дана стратегія ґрунтується на взаємоузгодженості й
взаємодоповненні соціально-економічних цілей розвитку.
Поєднання внутрішніх сильних сторін і зовнішніх загроз (S+T)
може призвести до тіньового розвитку, тобто ухилення від сплати
податків, неефективного використання людського та фінансового капіталу
та зниження попиту на працевлаштування. Найприйнятнішим варіантом
для розвитку підприємства у даній ситуації може стати стратегія
диверсифікації його діяльності. Завдяки реалізації проектів диверсифікації
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покращується використання засобів виробництва і трудових ресурсів,
розширюється асортимент продукції, завойовуються додаткові ринки,
задовольняється попит на продукцію та роботу. Дана стратегія значно
вирішує проблеми підприємства. В умовах поєднання внутрішніх слабких
сторін і зовнішніх можливостей (W + O) підприємства може відбутися
входження на ринок нових конкурентів, активізація різних форм
підприємницької діяльності, підвищення якості надання послуг. Для
такого сценарного очікування запропоновано застосовувати стратегію
розвитку ринку, яка є системою ідей, поглядів, напрямів та ключових
заходів щодо формування кон’юнктури ринку з урахуванням інтересів та
мотиваційних потреб персоналу.
В умовах поєднання внутрішніх слабких сторін і зовнішніх загроз
(W + T) підприємства ймовірними є дестабілізація економіки, демотивація
персоналу, зниження конкурентоспроможності підприємства. У даній
ситуації необхідні кардинальні зміни підходів до розвитку підприємства –
стратегія інноваційного прориву, яка спрямована на створення якісно
нової моделі розвитку підприємства та його працівників, ґрунтується на
інтелектуальній економіці й передбачає потік мотиваційних інновацій.
Здійснення даної стратегії вимагає витрат капіталу та професійних
управлінських кадрів.
Слід зауважити, що аналіз трудових відносин набирає щораз
більшої ваги, оскільки робоча сила має вартісну оцінку та є конкурентною
на ринку праці. Це розширює межі аналітичних досліджень, критеріями
оптимізації трудових відносин стають не лише економічні, а й соціальні
параметри, з одного боку, і жорсткі умови трудової діяльності, з іншого.
Стан та ефективність використання трудових ресурсів безпосередньо
впливає на використання виробничої програми підприємства й
можливість отримання прибутку.
Отже, оптимальною стратегією розвитку підприємства слід
визначити стратегію стійкого розвитку як таку, що найбільш відповідає
інтересам та потребам персоналу. Узагальнюючи матрицю SWOT-аналізу
трудових ресурсів можна визначити бачення підприємства на перспективу
та виділити стратегічні напрями і пріоритети розвитку діяльності
нематеріальної мотивації персоналу, які є цілями інноваційного розвитку
економіки та конкурентного середовища країни, реалізація яких потребує
розробки особливого мотиваційного механізму, що має враховувати
складність праці, прояв творчості, базуватись на нестандартних підходах
до пошуку ефективних форм та методів розробки і впровадження
інновацій,
залучення
висококваліфікованих
кадрів,
розвитку
конкурентоспроможності персоналу, і водночас гнучко реагувати на
вимоги ринку.
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Висновки. Нинішні реалії потребують від керівників підприємств,
від кожного працівника усвідомлення важливості реформування
суспільства на інноваційній основі. Подолання інноваційної стагнації
потребує розробки нових підходів і принципів формування стратегічної
економіки країни. Керівники підприємств повинні розуміти, що
інноваційний розвиток підприємства робить його більш конкурентоспроможним відносно інших. Ресурси екстенсивного зростання
вичерпано, і в даних умовах забезпечити процвітання підприємства може
лише впровадження нововведень. В цьому контексті однією з важливих
складових, а одночасно й спрямовуючим вектором і джерелом розвитку є
впровадження нематеріальної мотивації персоналу. Це поняття як складна
багаторівнева категорія потребує застосування комплексного і системного
підходу до її вивчення. Вона є порівняно новою категорією, яка має
важливе практичне значення, потребує розробки нових принципів її
дослідження і аналізу. До розгляду сутності мотивації потрібно підходити
як до економічної категорії, яка є ієрархічно організованою системою
мотивації.
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Львівська комерційна академія
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ
МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ
І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ АКТИВІВ
У статті досліджено методичні аспекти планування та нормування витрат на засоби
праці. Здійснено адаптацію загальнотеоретичного підходу для бюджетування витрат різних
видів малоцінних необоротних і швидкозношуваних активів.
Ключові слова: планування, нормування, малоцінні необоротні та швидкозношувані
активи.

Shumilo R.
METHODOLOGICAL ASPECTS
OF BUDGETING LOW VALUE IRREVERSIBLE
AND WEAR ASSETS
The article deals with methodical aspects of mechanical facilities rationing and planning.
Adaptation of a general theoretical approach to budgeting costs of different types of low-value noncurrent and short-lived assets is done.
Key words: planning, rationing, low-value non-current and short-lived assets

Шумило Р.Р.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
МАЛОЦЕННЫХ НЕОБОРОТНЫХ
И БЫСТРО ИЗНАШИВАЮЩИХСЯ АКТИВОВ
В статье исследованы методические аспекты планирования и нормирования
расходов на средства труда. Совершено адаптацию общетеоретического подхода для
бюджетирования расходов различных видов малоценных необоротных и быстроизнашивающихся активов.
Ключевые слова: планирование, нормирование, малоценные необоротные и
быстроизнашивающиеся активы.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Бюджетування
дозволяє отримати план діяльності підприємства на короткострокову
перспективу. Крім того ця система є засобом реалізації контролю
використання ресурсів підприємства та виявлення причин таких
Шумило Р.Р.
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відхилень. Малоцінні необоротні та швидкозношувані активи (далі –
МНША) є однією із суттєвих складових матеріально-технічного
забезпечення підприємства, проте питанням планування витрат на їх
придбання і використання у науковій літературі не приділено значної
уваги. За результатами досліджень економічної суті цих предметів, вони
являють собою перехідну групу активів, яка включає ознаки як запасів,
так і основних засобів, а отже потребує особливого підходу у вирішенні
питання бюджетування витрат на забезпечення підприємства цими
активами.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питанням суті, методики та організації бюджетування
присвячені праці значної кількості як закордонних, так і вітчизняних
вчених. У базових наукових працях пов’язаних із бюджетуванням
розкривається загальнотеоретичне підґрунтя реалізації цього процесу [1; 2;
3; 4]. Оскільки бюджетування є складним інтегрованим процесом,
втілення цієї системи у життя потребує дослідження специфічних
факторів формування та аналізу окремих складових бюджетів.
Цілі статті. Метою статті є адаптація загальноприйнятих принципів
і правил бюджетування для налагодження ефективної схеми процесу
бюджетування витрат на малоцінні необоротні та швидкозношувані
активи.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У науковій
літературі існують певні суперечності щодо трактування терміна
бюджетування. Так, професор Голов С.Ф. стверджує, що бюджетування –
це процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення
його результатів у вигляді системи бюджетів [5]. Проте більшість авторів
схиляються до думки, що це не тільки планування майбутніх показників, а
контроль та аналіз їх виконання [1; 2; 3; 4; 6; 9]. Такий підхід дає підстави
стверджувати, що це інформаційне забезпечення управлінських рішень, а
дехто характеризує його навіть як управлінську технологію [3]. Таким
чином, ми розглядаємо бюджетуванням як комплекс дій спрямованих на
розробку плану майбутньої діяльності та створення інформаційної бази
для прийняття управлінських рішень на основі аналізу відхилень
фактичних показників від планових. Таким чином, система бюджетування
включає два блоки управлінських дій – планування та контроль. У даній
статті ми зупинимось більш детально на першій складовій.
У науковій літературі розмежовують організаційний та методичний
аспекти бюджетування [3; 4]. Методика відображає алгоритм формування
планових показників і порядок аналізу відхилень. Організація встановлює
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хто, коли і в якій формі повинен розробляти бюджети та здійснювати
аналіз їх виконання.
Аналіз наукових джерел свідчить, що побудова та інтеграція
окремих бюджетів у генеральний загалом подібна. Відправною точною є
розрахунок бюджету продажів, за яким відбувається розрахунок бюджету
виробництва та запасів. Проте існують певні розбіжності у послідовності
подальших дій. Так, на думку російських вчених наступним кроком є
складання бюджетів витрат (прямих, загальновиробничих та загальногосподарських) [3, с. 244; 4, с. 80]. Проте німецький вчений Хорват [2, с.
139] зауважує, що даним бюджетам передують планування ступеня
використання потужностей підприємства (зокрема планування потреб у
приміщеннях, машинах і іншому обладнанні), що обумовлює планування
обсягів капітальних інвестицій. Такий підхід на нашу думку більш вдалий,
оскільки дозволяє оцінити потреби у засобах праці, якими є і МНША.
У науковій літературі планування обсягів МНША відбувається
через планування загальновиробничих витрат [3, с. 247; 4, с. 73, 1]. На
практиці, як правило, основна частка МНША припадає саме на цей вид
витрат, проте згідно загальнотеоретичного підходу планування витрат
загальновиробничого характеру відбувається шляхом встановлення
функціональної залежності від суми прогнозованого доходу. Слід
зауважити, що застосування такого підходу для МНША не завжди
демонструватиме прямий зв’язок цих величин. Тому необхідно з’ясувати
характер витрат на різні види МНША. З цією метою використаємо
інструментарій кореляційного аналізу та проаналізуємо взаємозв’язок між
витратами двох видів МНША (малоцінні необоротні матеріальні активи та
швидкозношувані предмети) та доходів. Слід зауважити, що для аналізу
ми використовуємо співставимі дані, отримані із аналітичного обліку
суб’єкта господарювання за 2009–2011 рр. (поквартальні дані). Тобто
визначаємо ступінь впливу обсягів діяльності ресторану на витрати
МНША, які обслуговують саме цей вид діяльності підприємства.
За результатами проведеного кореляційного аналізу ми виявили, що
вплив доходів від наданих послуг на витрати з використання МНША є
прямим, проте не достатньо щільним. Про це свідчать значення
коефіцієнтів кореляції 0,05 для малоцінних матеріальних активів (далі –
МНМА) та 0,17 для швидкозношуваних предметів (далі – ШП) (рис. 1 і
рис. 2).
Тому для окремих галузей діяльності ми не виключаємо такий метод
для планування витрат на швидкозношувані предмети. Загалом витрати на
оновлення досліджуваних активів можна вважати відносно постійними,
що демонструють лінії трендів (рис. 1 і рис. 2), а отже постає завдання
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пошуку альтернативних методів планування витрат на досліджувані
цінності.
Доходи від реалізації
послуг ресторану, тис. грн

Суми
введених в
користування
МНМА,
тис. грн

Рис. 1. Графік взаємозв’язку доходів від реалізації послуг ресторану
та витрат малоцінних необоротних матеріальних активів на ТзОВ ВКФ
ВМВ «Компані» за 2009–2011 рр.
Більш тісна залежність прослідковується з боку швидкозношуваних
предметів, оскільки фактичне зростання обсягів діяльності вимагає більш
інтенсивного оновлення активів.
Доходи від реалізації
послуг ресторану, тис. грн

Суми введених в
користування ШП,
тис. грн

Рис. 2. Графік взаємозв’язку доходів від реалізації послуг ресторану
та витрат швидкозношуваних предметів на ТзОВ ВКФ ВМВ ―Компані‖ за
2009–2011 рр.
У науковій літературі виділяють інші методи планування витрат,
проте з метою планування витрат на МНША найбільш адекватними є
метод прямого розрахунку та планування на основі нормативу [3, с. 272].
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Метод
прямого
розрахунку
передбачає
планування
витрат
відштовхуючись від певних констант, які встановлені на попередньому
етапі планування, зокрема визначено відсоток використання потужностей
або прораховано штатний розклад у плановому періоді. Наприклад,
забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям, форменним
одягом здійснюють виходячи із планової чисельності працівників та їх
складу, для розрахунку потреби в білизні та іншому змінному м’якому
інвентарі готелю використовують обсяг номерного фонду. Проте
застосування методу прямого розрахунку не дає остаточної відповіді, яка
загальна сума планових витрат на МНША, оскільки не відомо величину
витрат на вищеописані фактори, тобто не встановлені нормативи
витрачання досліджуваних активів.
З метою визначення порядку формування системи нормативів
витрачання МНША їх необхідно класифікувати за суб’єктом створення на
законодавчо регульовані та розроблювані. Законодавчо регульованими є
галузеві норми забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та
іншими засобам індивідуального захисту. Розроблювані нормативи
передбачають встановлення потреби у МНША виходячи із галузевих
особливостей, обсягів діяльності, а також напряму розвитку підприємства
у технологічному та маркетинговому аспекті. Останнє означає, що на
розробку нормативів використання МНША будуть впливати політика
управління щодо застосування якості засобів праці (екстенсивний або
інтенсивний розвиток), а також позиціонування підприємства на ринку,
тобто клас якості пропонованих послуг або продуктів (наприклад, готелі
або заклади громадського харчування різного класу).
Нормативи витрат характеризують натуральне або вартісне
співвідношення витрат на МНША до певного фактору. Встановлення
нормативів відбувається на основі встановлення функціональної
залежності між об’єктом нормування (витрати на різні види МНША) та
нормативом. Необхідно розрізняти два види нормативів – технологічні та
управлінські.
Під технологічними нормативами розуміємо забезпечення
господарського процесу необхідною кількістю МНША, яка необхідна для
безперебійного та якісного виконання робіт, надання послу, виготовлення
продукції або реалізації товарів. Серед таких нормативів є встановлення
переліку білизни та іншого змінного м’якого інвентарю одного номеру
готелю, забезпечення інструментами певного виду будівельних робіт
тощо.
Управлінські нормативи встановлюють на основі оцінки впливу
витрачання ресурсів на відповідний релевантний показник діяльності при
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заданому рівні якості здійснюваного процесу. Дані нормативи можуть
мати різну форму вираження, зокрема відносні (обсяг офісних витрат у
розрахунку на одного працівника адміністрації) та абсолютні (обсяг
офісних витрат підприємства).
Одним із найбільших недоліків бюджетування є те, що бюджети
досить швидко втрачають актуальність по відношенню до нових умов
господарювання [7, 9]. Вирішення даної проблеми полягає у застосуванні
гнучкого планування, тобто створення умов для адаптації розроблених
планів до змін як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. З цією
метою у планові показники закладають резерви та реалізують
систематичний перегляд закладених планових показників.
Висновки. Планування витрат на малоцінні необоротні
швидкозношувані активи є важливим етапом у процесі бюджетування
витрат на матеріально-технічне забезпечення підприємства. Застосування
запропонованої нами методики нормування цих активів дозволяє створити
економічну та об’єктивну інформаційну базу планування витрат на їх
оновлення з метою оперативного управління. Подальших досліджень
потребують з’ясування особливостей аналізу виконання розроблених
бюджетів з метою прийняття управлінських рішень.
1. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: [монографія] / Под ред.
А.А.Турчака, Л.Г.Головача, М.Л.Лукашевича; пер. с нем. – М.: Финансы и статистика,
1997. – 800 с.
2. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование /
Horvath & Partners; пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 269 с.
3. Добровольский Е. Бюджетирование: шаг за шагом / Е.Добровольский, Б.Карабанов,
П.Боровков, Е.Глухов, Е.Бреслав. – СПб.: Питер, 2005. – 448 с.
4. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по постановке
финансового планирования / В.Е.Хруцкий, В.В.Гамаюнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Финансы и статистика, 2006. – 464 с.
5. Голов С. Ф. Управлінський облік: [Підручн.] / С.Ф.Голов. – 4-те вид. – К.: Лібра, 2008. –
704 с.
6. Макарук Ф. Ф. Бюджетування у системі контролю діяльності підприємства: теоретичний
аспект / Ф.Ф. Макарук // Зб. наук. пр. «Проблеми теорії та методології бухгалтерського
обліку, контролю і аналізу». – Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз / [відповід.
ред. д.е.н., проф. Ф.Ф.Бутинець]. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – Вип. 3 (18). – С. 212–217.
7. Гусева А.Н. Скользящее бюджетирование как переосмысление всей системы управления
ресурсами организации сферы услуг / А.Н.Гусева // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2011/404/.
8. Гольдщтейн Г. Процес прогнозирования и планирования, как функция менеджмента /
Г.Гольдштейн // Контроль. – 2011. – № 11–12. – С. 50–62.
9. Куцик П.О. Бюджетування як основна складова оперативного планування та фінансового
контролінгу вищих навчальних закладів / П.О. Куцик // Зб. наук. пр. «Економічні науки».
– Серія «Облік і фінанси». – Вип. 7 (25). – Ч.2. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – С. 192–201.

489

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2011.

УДК 657.6:339.17
Юр’єв О.В.
Київський національний торговельно-економічний університет
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ
ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У статті розглянуто особливості аудиту ефективності торговельних підприємств, а
також фактори, що впливають на його проведення.
Ключові слова: аудит ефективності, результативність, економічність, аудиторські
докази, торговельні підприємства.

Yurev O.
FEATURES PERFORMANCE AUDIT OF TRADING COMPANIES
The article describes the features of performance audit of trading companies, as well as
factors influencing its outcome.
Key words: audit efficiency, effectiveness, profitability, audit evidence, the trading
companies.

Юрьев А.В.
ОСОБЕННОСТИ АУДИТА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены особенности аудита эффективности торговых предприятий, а
также факторы, влияющие на его проведение.
Ключевые слова: аудит эффективности, результативность, экономичность,
аудиторские доказательства, торговые предприятия.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розширене
відтворення капіталу, відновлення економічного і соціального потенціалу
у сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки великою мірою
залежить від ефективної діяльності торговельних підприємств.
Орієнтуючись на стратегію економічного розвитку країни, важливо
проводити глобальні аналітичні дослідження операційної діяльності
торговельних підприємств з метою розробки оновлених методик аудиту,
націлених на підвищення їх ефективності.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемам аудиту ефективності торговельних підприємств
присвячені наукові праці М.Т.Білухи, Є.В.Мниха, О.Ю.Редько, В.И.Ткача,
Юр’єв О.В.
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Ф.Ф.Бутинця, Г.М.Давидова, М.О.Никонович, В.Я.Савченко, Б.Ф.Усача.
Цілі статті. Метою дослідження є висвітлення особливостей аудиту
ефективності торговельних підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Згідно зі
стандартами аудиту, прийнятими International Organization of Supreme
Audit Institutions (INTOSAI), аудит ефективності включає в себе [1]:
- аудит економічності (англ. economy) адміністративної діяльності
по забезпеченню програми відповідно до правильних адміністративних
принципів і практик;
- аудит ефективності (англ. efficiency) використання людських,
фінансових та інших ресурсів, включаючи перевірку інформаційних
систем, систем показників вимірювання діяльності та моніторингу, а
також процедур для усунення виявлених невідповідностей та недоліків;
- аудит результативності (англ. effectiveness) діяльності в частині
досягнення перевіряється програмою заданих цілей, а також аудит впливу,
тобто порівняння фактичного впливу тієї чи іншої програми з
запланованим.
Стандарти Лімської декларації керівних принципів контролю
INTOSAI рекомендують аудит ефективності використовувати паралельно
з традиційним контролем цільового використання коштів, оцінюючи
кінцеві результати здійснюваних витрат. Аудит ефективності покликаний
поліпшити якісні характеристики процесу функціонування всіх секторів
економіки і, як форма фінансового контролю, спрямований на створення
механізмів оцінки результативності управління фінансовими потоками в
економіці. Таким чином, основними функціями аудиту ефективності є:
- контрольна (перевірка діяльності підконтрольних об’єктів);
- аналітична (пошук і визначення причинно-наслідкових зв’язків
роботи організації та її результатів);
- синтетична (формування, визначення рекомендацій для
поліпшення ефективності діяльності об’єкта контролю).
Основною метою аудиту ефективності на торговельних
підприємствах є якісне поліпшення самого процесу управління ресурсами
за рахунок надання повної, достовірної та об’єктивної інформації про
ефективність операційної діяльності.
До переваг аудиту ефективності операційної діяльності
торговельних підприємств можна віднести:
- розширення меж фінансового контролю за межі формальних
оцінок розподілу ресурсів до поліпшення економічних об’єктів що їх
освоюють;
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- комплексний аналіз причин неефективного використання коштів у
розрізі їх одержувачів;
- створення умов для боротьби з недобросовісними управлінськими
працівниками чи бухгалтерами шляхом надання інформації про
використання коштів;
- забезпечення органів управління торгового підприємства
інформацією та рекомендаціями щодо підвищення ефективності
використання ресурсів;
- вплив на розробку стратегічних рішень в області фінансової
політики торговельного підприємства.
Важливо не тільки формулювати очікувані результати і розробляти
програми розвитку підприємства, спрямовані на їх досягнення, а й
регулярно відслідковувати, в якій мірі вони фактично досягаються. Крім
оцінки цілей проведеної політики і її практичних результатів, аудит
ефективності також повинен включати і аналіз інформації, що лежить в
основі прийняття тих чи інших рішень. Таким чином, мета аудиту
ефективності операційної діяльності на торговельному підприємстві
полягає не в обгрунтуванні правильності витрачання коштів, а в оцінці
результативності проведених витрат на основі звітних даних після
здійснення фінансування. Аудит ефективності операційної діяльності на
торговому підприємстві дозволяє:
- виявити і усунути недоліки програми (бізнес-плану) розвитку
підприємства торгівлі (якщо керівники програми своєчасно помітять
низький рівень використання програмних ресурсів, це дозволить
розподілити фінансові ресурси, виділені для реалізації програми, найбільш
продуктивно: переглянути завищені вимоги до участі в програмі,
переконатися в тому, що потенційні одержувачі знають про можливості
отримання послуг і т.д.).
- мотивувати персонал (дані про роботу та потреби персоналу, які
дає аудит ефективності, дозволяють поставити перед персоналом
реалістичні цілі і розподілити відповідальність за отримані результати).
- визначити найбільш ефективні варіанти використання ресурсів
(ключові показники ефективності (key performance indicators) можна
отримати, зіставивши витрачені ресурси (грошові кошти, кадри,
обладнання тощо) з отриманими продуктами або результатами (кількість
наданих послуг клієнтам, довжина відремонтованих доріг). При цьому
можна виявити, що якісь напрямки роботи коштують дуже дорого, але
дають мало позитивних результатів, у той час як по іншому напрямку
витрачається набагато менше коштів, але воно користується великим
попитом у адресатів програми.
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- зміцнити довіру до програми (за результатами аудиту
ефективності операційної діяльності торговельного підприємства
зацікавлені особи можуть судити про те, наскільки успішно програма
досягає заявлених цілей і як витрачаються виділені ресурси. Успіхи у
досягненні поставлених цілей дозволяють заручитися підтримкою при
реалізації планів на майбутнє).
Отже, аудит ефективності операційної діяльності торговельного
підприємства являє собою тип фінансового контролю економічних і
соціальних результатів. Результати визначаються шляхом проведення
перевірок виконання плану діяльності на об’єктах контрольного заходу,
метою аудиту ефективності є визначення економічності (економія коштів
виходячи з досягнутих результатів) продуктивності (співвідношення
витрат і результатів тобто скільки було витрачено на одиницю результату)
та результативності (кінцевий економічний ефект).
Операції що стосуються доходів та витрат операційної діяльності
підприємства є одними з основних при аудиті і вони характеризуються
наступними інтегральними показниками:
валовий дохід від реалізації продукції та послуг;
витрати на собівартість проданого товару чи наданої послуги для
підприємства;
формування прибутку.
Прибуток є основною категорією товарного виробництва. Це,
насамперед виробнича категорія, яка характеризує відносини, які
складаються в процесі виробництва продукції [2, с. 109].
Підприємство отримує прибуток після втілення у виробленому
продукті вартості яка буде реалізована споживачам і набере грошової
форми. Об’єктивною основою існування прибутку є необхідність
первинного розподілу додаткового продукту. На формування його
впливають об’єктивні чинники, що відбуваються в економіці, у секторі
виробництва й розподілу валового продукту держави.
Аудит ефективності операційної діяльності торговельного
підприємства є однією з основних форм фінансового контролю, яка має в
своєму складі експертну оцінку операційної діяльності суб’єкта торгівлі
відповідно з даними бухгалтерського обліку, фінансової звітності
підприємства, а також надання відповідних послуг аудиторів і пов’язаних
з ними консультацій по питаннях бухгалтерського обліку, оподаткування,
аналізу торговельної діяльності, та інших видів економічного та правового
забезпечення підприємницької діяльності торговельних суб’єктів
господарювання.
Певний досвід проведення аудиту ефективності операційної
діяльності торгівельних підприємств в Україні вже присутній.
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Насамперед, це має відношення до торговельних підприємств, що були
приватизовані, а також корпоратизації, експертної оцінки майна суб’єктів
торговельної діяльності, перевірок фінансового стану суб’єктів торгівлі,
які плавно переходять на емісію цінних паперів або залучають банківські
кредити тощо. Подальше вдосконалення системи аудиту ефективності
операційної діяльності торговельних підприємств в першу чергу пов’язане
з реформуванням суспільно-політичної сфери держави, яке сприятиме
насамперед підвищенню ролі аудиту ефективності операційної діяльності
і подальшого впровадження його на торговельних підприємствах [3, с. 56].
Слід зазначити, аудит ефективності операційної діяльності
торговельного підприємства – це надання практичної допомоги
адміністрації й економічним службам підприємства, що стосується
ведення справ і управління його фінансовими ресурсами [3, с. 57].
Виконання
аудиту
ефективності
операційної
діяльності
торговельних підприємств є процесом збирання, документування та
аналізу даних [4, с. 49].
Аудиторськими доказами при аудиті ефективності операційної
діяльності торговельних підприємств слід вважати інформацію, що
генерується із відповідних даних і використовується для наступного
тестування з критеріями оцінки, результатом чого є підтвердження чи
спростування аудиторських гіпотез та підтримка аудиторських
спостережень.
Після того, як відповідні докази при аудиті ефективності
операційної діяльності зібрані, їх необхідно в повній мірі проаналізувати
для отримання аудиторських відомостей, які є підставою для
аудиторських висновків.
Висновки – є певною сукупністю наступних елементів: критерії
оцінки адміністративної діяльності, стан та умови, спостереження,
причини, впливи та наслідки (тобто вплив розбіжностей).
Логічним завершенням аудиту ефективності операційної діяльності
торговельного підприємства є аудиторські рекомендації. Рекомендації
додаються у звіт за принципом пріоритетності: фундаментальні, значущі,
а також такі, що заслуговують на увагу. Їх втілення в життя цілком
покладається на відповідне досліджуване торговельне підприємство.
Кінцевим елементом є насамперед визначення обсягу впливу аудиту
ефективності операційної діяльності на функціонування торговельного
підприємства.
Висновки. Результати дослідження дають змогу зробити висновок ,
що суть аудиту ефективності операційної діяльності торговельних
підприємств полягає в системному дослідженні на основі аналізу
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співвідношень між внесками, продуктами та результатами на шляху
досягнення цілей, а також аналізу впливу цієї діяльності на вирішення
цілей організації. Також аудит є тривалим процесом без чітких обмежень в
часі. Виходячи з вищевикладеного можна стверджувати, що підвищенню
ефективності діяльності торговельних підприємств та будь-яких інших
підприємств, повинно сприяти інтегрування аудиту з управлінським
обліком та функціонально-вартісним аналізом, що разом мають утворити
систему, покликану в першу чергу знайти та мобілізувати відповідні
резерви економії ресурсів, використання фінансових та грошових ресурсів
за цільовим призначенням, зменшення собівартості та відповідно
підвищення конкурентоспроможності продукції.
Розвиток аудиту ефективності операційної діяльності торговельних
підприємств є закономірним явищем на теренах України. Запровадження
на практиці даного виду аудиту дасть можливість ефективніше та більш
достовірно проводити збір інформації щодо операційної діяльності
організації. Проведення даних аудиторських досліджень є необхідним в
умовах нестабільного зовнішнього середовища.
1. Лімська декларація керівних принципів контролю, прийнята IX Конгресом Міжнародної
організації віщих контролюючих органів (INTOSAI). Міністерство фінансів України //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua.
2. Ткач В. И., Ткач М. В. Международная система учета и отчетности / В.И.Ткач, М.В.Ткач.
– М.: Финансы и статистика, 2006. – 338с.
3. Редько О. Ю. Якість аудиторських послуг: філософія та міфологія // О.Ю.Редько /
Бухгалтерський облік та аудит. – 2009. – № 1. – С. 46–57.
4. Редько О. Аудиторські послуги в Україні: перші кроки до ринку // О. Ю.Редько /
Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №11. – С. 49–55.
5. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг: видання 2010 р. – Частина 1. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2010. –
1028с.
6. Закон України «Про аудиторську діяльність» № 140 від 14.09.2006 р.
7. Організація і методика аудиту: Навч. посібн. / М.О.Никонович, К.О.Редько, О.А.Юр’єва,
2006. – 472 с.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
ВИТРАТ ІНШОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті досліджено дефініції понять «внутрішній контроль» і «внутрішньогосподарський контроль» у вітчизняних та іноземних літературних джерелах та розкрито
особливості організації внутрішньогосподарського контролю витрат іншої операційної
діяльності на прикладі фармацевтичних підприємств.
Ключові слова: витрати іншої операційної діяльності, внутрішній контроль,
внутрішньогосподарський контроль.

Yurchenko A.
ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL
COSTS OTHER ACTIVITIES
This article explores the definitions of the concepts of «internal control» and «internal
business controls» in domestic and foreign literature and peculiarities of the internal control costs of
other operations on the example of pharmaceutical companies.
Key words: costs of other operations, internal control, internal control.

Юрченко А.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗАТРАТ ПРОЧЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье исследованы дефиниции понятий «внутренний контроль» и
«внутрихозяйственный контроль» в отечественных и зарубежных литературных источниках
и раскрыты особенности организации внутрихозяйственного контроля затрат прочей
операционной деятельности на примере фармацевтических предприятий.
Ключевые слова: затраты прочей операционной деятельности, внутренний
контроль, внутрихозяйственный контроль.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. При переході
української економіки на ринкові відносини пріоритетними стають
інтереси власників, інвесторів, акціонерів. Вплив контролю на всі сторони
виробничої і фінансової діяльності підприємства значно зростає. До
організації контролю пред’являються якісно нові вимоги, при цьому
сьогодні особлива увага має бути приділена внутрішньогосподарському
контролю як одному із його різновидів.
Юрченко О.А.
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Внутрішньогосподарський контроль витрат є невід’ємною, постійно
діючою функцією системи ефективного управління. Складність
організаційної структури і технологічного процесу виробництва
фармацевтичної продукції виступає вельми актуальною проблемою
внутрішньогосподарського контролю на підприємствах цієї галузі.
Розробки нових систем контролю, які давали б можливість
фармацевтичним компаніям своєчасно отримувати інформацію, необхідну
для управління, прогнозувати динаміку мінливої ринкової кон’юнктури,
особливо в період підвищення цін на ліки, аналізувати, оцінювати і
попереджати виникнення неефективних витрат.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблема організації внутрішньогосподарського контролю на
підприємстві знайшла відображення у працях таких вітчизняних вчених,
як Т.А.Бутинець [5], А.Г.Загородній [7], Є.В.Калюга [8], М.Д.Корінько [9],
В.П.Пантелеєв [10], С.М.Петренко [11], а також у роботах зарубіжних
науковців: А.Н.Азріліян [2], В.Д.Андрєєв [3], А.С.Бакаєв [4], А.А.Тєрєхов
[14]. Внутрішньогосподарський контроль витрат і калькулювання
собівартості продукції досліджувала у своїй монографії М.І.Скрипник
[12].
Цілі статті. Метою дослідження є вивчення організації внутрішньогосподарського контролю витрат іншої операційної діяльності. Для
досягнення мети були поставлені наступні завдання:
- дослідити дефініції термінів «внутрішній контроль» і «внутрішньогосподарський контроль» у вітчизняних та іноземних літературних
джерелах;
- розкрити особливості організації внутрішньогосподарського
контролю витрат іншої операційної діяльності на прикладі підприємств
фармацевтичної галузі.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розглядаючи
проблеми організації внутрішньогосподарського контролю витрат іншої
операційної діяльності пропонуємо простежити термінологію «внутрішній
контроль» і «внутрішньогосподарський контроль» у працях вітчизняних
та зарубіжних науковців (табл. 1).
Виходячи з вище проаналізованих визначень, можна зробити
висновок, що у вчених-дослідників немає єдиної точки зору щодо
трактування даної термінології. При чому поняття «внутрішній контроль»
і «внутрішньогосподарський контроль» є дещо змішаними як в
економічній літературі так і у практичній діяльності. Відсутня чітко
вироблена концепція відносного того, чи є, наприклад, внутрішній аудит
складовою внутрішнього контролю і навпаки.
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Таблиця 1
Дефініції поняття «внутрішній контроль»
і «внутрішньогосподарський контроль» у літературних джерелах
Джерело
1

Визначення
2
Внутрішній контроль
Внутрішній контроль здійснення спеціальним підрозділом
підприємства контролю за станом бухгалтерського обліку,
проведення комплексного аналізу господарської та фінансової
діяльності економічного суб’єкта з метою намітити шляхи
Азріліян А.Н.
найбільш ефективного розвитку і виявити резерви підприємства
і його основних підрозділів. Особливо важливий для великих
структур корпоративного типу, тобто з безліччю самостійних
підрозділів [1, с. 554].
Внутрішній контроль – система контрольних процедур, план
організації і методи управління об’єктом з метою ефективного
Андрєєв В.Д. проведення бізнесу, захисту активів, запобігання помилок,
акуратності облікових перевірок і своєчасного представлення
фінансової інформації [3, с. 221].
Внутрішній контроль виступає як складова частина
корпоративного управління та виконує важливу функцію
здійснення всередині організації контролю здійснених фактів
Бакаєв А.С.
господарської діяльності а також ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності. Елементами системи
внутрішнього контролю може бути внутрішній аудит, ревізійна
комісія, контролер та ін. [4, с. 29–30]
Внутрішній контроль – це постійна, щоденна робота, яка
унеможливлює допускання зловживань та дає можливість
використовувати ресурси підприємства, включаючи людський
Бутинець Т.А.
капітал, на його користь у відповідності до прийнятих планів, а
також захищає інтереси працюючих у відповідності до умов
колективного договору
Внутрішній контроль – здійснюваний підприємством процес
перевірки виконання всіх управлінських рішень у сфері
Загородній А.Г., фінансової діяльності з метою реалізації фінансової стратегії та
Вознюк Г.Л.,
запобігання кризовим ситуаціям, які можуть призвести до
Партин Г.О.
банкрутства цього підприємства. Його здійснюють підрозділи
внутрішнього контролю та фінансової служби підприємства
[7, с. 132].
Внутрішній контроль – це система заходів, визначених
управлінським персоналом підприємства та здійснюваних на
Корінько М.Д. підприємстві з метою найбільш ефективного використання
усіма працівниками своїх обов’язків по забезпеченню та
здійсненню господарських операцій [9, с. 46].
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Продовж. табл. 1
1
Пантелеєв В.П.

Вітвицька Н.С.

Калюга Є.В.

Пантелеєв В.П.

Столяр Л.Г.

Тєрєхов А.А.

2
Внутрішній контроль – система фінансового та інших видів
контролю, що передбачає наявність організаційної структури,
методів і способів роботи, а також внутрішні ревізійні заходи,
здійснювані керівництвом для того, щоб контрольований об’єкт
функціонував ефективно і продуктивно [10, с. 37].
Внутрішньогосподарський контроль
Внутрішньогосподарський фінансовий контроль здійснюється
власниками, апаратом управління підприємницьких структур
відповідно до чинного законодавства стосовно діяльності цехів,
бригад, дільниць, інших підрозділів підприємств. Основна
відповідальність за внутрішньогосподарський контроль лежить
на службі головного бухгалтера [6, с. 22].
Внутрішньогосподарський контроль – це систематичне
спостереження за ефективністю використання активів і
зобов’язань підприємства, законністю та доцільністю
господарських операцій і процесів, збереженням грошових
коштів і матеріальних цінностей [8, с. 26].
Внутрішньогосподарський контроль – організована власниками
підприємства або уповноваженими ними особами система
стеження, нагляду і перевірки ефективності використання майна
підприємства, законності і доцільності господарських операцій,
збереження матеріальних цінностей та коштів, виявлення
резервів, запобігання безгосподарності, втратам і крадіжкам.
Метою такого контролю є визначення відхилень при веденні
діяльності, їх оцінювання та своєчасне попередження власника
підприємства про небезпеку їх виникнення [10, с. 38].
Внутрішньогосподарський контроль – це сукупність заходів,
що вживають всередині підприємства, які забезпечують
запобігання та виявлення операцій з господарськими засобами
та джерелами і дій посадових осіб, що суперечать цілям їхньої
діяльності, або вимогам чинного законодавства [13].
Внутрішньогосподарський контроль можна розглядати як
контроль адміністративний і економічний (у тому числі
бухгалтерський) [14 , с. 51].

Петренко С.М. зазначає, що подібна «плутанина» може
пояснюватися відсутністю правового поля відносно організації і
функціонування внутрішнього контролю [11, с. 76].
Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємстві
має здійснюватися вищою ланкою керівництва в особі власника або
виконавчого директора.
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Адамс Р. пише, що система внутрішнього контролю організовується
керівництвом підприємства для того, щоб: здійснювати його діяльність
послідовно і ефективно, забезпечити збереження майна, досягти якісного
документування операцій [1, с. 79].
Організація
внутрішньогосподарського
контролю
має
здійснюватися на всіх рівнях управління підприємством (табл. 2).
Таблиця 2
Рівні організації внутрішньогосподарського контролю
на прикладі фармацевтичного підприємства
Рівні організації
внутрішньогосподарського
контролю
Вищий рівень
Середній рівень
Нижчий рівень

Суб’єкти організації
внутрішньогосподарського
контролю
Власник
Виконавча дирекція
Структурні
підрозділи
підприємства

Реалізація
контрольних
функцій
Спеціалізована служба
внутрішнього аудиту
Менеджери структурних
підрозділів підприємства
Відділ кадрів, плановоекономічний відділ, бухгалтерія,
виробничі відділи.

У процесі організації внутрішньгосподарського контролю витрат на
фармацевтичних підприємствах слід відділити такі недоліки:
- неналежна конкретизації об’єктів контролю витрат;
- невпорядкованість використання результатів контролю для
прийняття управлінських рішень;
- недостатня спрямованість на майбутнє через відсутність
використання планових показників.
Наявність вказаних проблем зумовлює удосконалення організації
внутрішньогосподарського контролю, орієнтованого на збільшення
конкурентних переваг підприємства за рахунок резервів зниження витрат.
Раціональна організації внутрішньогосподарського контролю інших
витрат операційної діяльності на підприємстві передбачає визначення
сутності, принципів організації, завдань, об’єктів і суб’єктів, методичних
прийомів та джерел інформації.
Скрипник М.І. зазначає, що організація внутрішнього контролю в
управління витратами ускладнюється існуванням невирішених
методологічних питань контролю залежно від цілей, напрямів і завдань,
удосконалення документального супроводу й аналітичних процедур
контролю, формуванням способів реалізації результатів контролю та
розробки конкретних методичних рішень [12, с. 306].
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Об’єктами внутрішньогосподарського контролю витрат іншої
операційної діяльності виступають: витрати на дослідження і розробку;
собівартість реалізованої іноземної валюти; собівартість реалізованих
оборотних та необоротних активів; сумнівні і безнадійні борги; втрати від
операційної курсової різниці; втрати від знецінювання запасів; нестачі і
втрати від псування цінностей; визнані штрафи, пені, неустойки; інші
витрати операційної діяльності, а саме: витрати на утримання баз
відпочинку (санаторіїв), дитячих садків, шкіл, лікарень (медпунктів),
їдалень, сауни, які знаходяться на балансі підприємства; витрати
спрямовані на соціальне забезпечення працівників (матеріальна
допомога).
На фармацевтичних підприємствах внутрішньогосподарський
контроль витрат іншої операційної діяльності базується на постановці
відповідних завдань та інформаційного забезпечення. Основними
інформаційними джерелами внутрішньогосподарського контролю цих
витрат виступають:
1) законодавчі та нормативні документи щодо обліку витрат іншої
операційної діяльності;
2) облікові та звітні дані, а саме: первинні та зведені облікові
документи, регістри бухгалтерського обліку (Журнал №5, 5А, оборотні
відомості по рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності», головна
книга;
3) звітність підприємства: фінансова звітність в особі звіту про
фінансові результати (форма №2) та приміток до річної фінансової
звітності (форма №5); податкова звітність, яка представлена у вигляді
декларації з податку на прибуток;
4) правила внутрішнього розпорядку підприємства;
5) матеріали попередніх перевірок;
До методичних прийомів внутрішньогосподарського контролю
витрат іншої операційної діяльності слід віднести: обстеження,
хронологічні і вибіркові спостереження, комплексні і тематичні перевірки,
прийоми порівняльного і факторного аналізу інших витрат операційної
діяльності; документальне вивчення та службове розслідування.
Важливою умовою, що забезпечує дієвість внутрішньогосподарського контролю є його поділ на попередній, поточний та
наступний.
Попередній внутрішньогосподарський контроль має орієнтуватися:
на розробку контрольної номенклатури, посадових інструкцій,
організаційно-розпорядчої документації; визначення джерел та носіїв
контрольної інформації щодо інших витрат операційної діяльності;
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встановлення переліку об’єктів контролю інших витрат операційної
діяльності та їх системного зв’язку з суб’єктами контролю.
Поточний внутрішньогосподарський контроль має перевірити
правильність включення до складу витрат звітного періоду інших витрат
операційної діяльності. Поточний контроль, на відміну від попереднього
має здійснюватися безпосередньо в момент виникнення витрат. Саме він є
найбільш ефективним, оскільки дозволяє не лише виявляти причини та
винуватців відхилень, а також прогнозувати вплив цих відхилень на
кінцевий результат.
Наступний внутрішньогосподарський контроль узагальнює
результати внутрішньогосподарського контролю інших витрат
операційної діяльності та розробляє пропозиції щодо їх зменшення.
Наслідки заключного контролю фіксуються у вигляді висновків про
результати діяльності суб’єкта господарювання.
Висновки. Організація внутрішньогосподарського контролю витрат
іншої операційної діяльності на підприємствах фармацевтичної галузі є
необхідною, оскільки існування неналежної конкретизації об’єктів
контролю витрат іншої операційної діяльності та невпорядкованість
використання результатів контролю для прийняття управлінських рішень
породжує безліч проблем, однією з яких є несвоєчасне отримання вищим
керівництвом інформації, необхідної для управління і попередження
виникнення неефективних витрат.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Трансформація
економіки України є складним і багатогранним процесом, пов’язаним зі
зміною форм фінансових відносин з однієї сторони та необхідністю
вдосконалення інноваційних сфер розвитку підприємства.
Одним зі способів комплексного розв’язання проблем фінансового
забезпечення інноваційного розвитку підприємств, що набувають
особливу актуальність в умовах дефіциту фінансових ресурсів, поширення
світової фінансової кризи та прискорення розвитку нових технологій, є
лізинг.
Фінансовий лізинг, як один із видів інвестування, являє собою
ефективний механізм оновлення виробничих фондів підприємств
основних галузей економіки без великих капітальних витрат.
Важливість запровадження зазначеного методу для масштабного
технічного переозброєння виробництва обумовило увагу до лізингу
вітчизняних і зарубіжних дослідників, які вважають фінансовий лізинг
ефективним способом формування інвестиційних ресурсів для здійснення
підприємницької діяльності [6; 7; 9]. Фахівці з лізингового бізнесу
стверджують «що рівень фізичного (приблизно 50–70%) і морального (8090%) зносу виробничих потужностей вітчизняних підприємств не
дозволить Україні в найближчому майбутньому конкурувати на світовому
ринку» [7; 5]. Одним із шляхів подолання даної негативної тенденції є
активізація всіх учасників лізингового процесу на фінансовому ринку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Використання лізингу у багатьох європейських країнах
привернуло увагу і вітчизняних вчених. В дослідження теоретичних та
практичних аспектів становлення лізингових відносин значний вклад
зробили Н.Адамов [1], Ю.Бабак [2], Ю.Гринчук [3], А.Пересада [6],
А.Поддєрьогін [7], А.Турило [8] та багато інших дослідників. Проте
проблема застосування лізингу на підприємствах залишається
малодослідженою.
Цілі статті. Метою дослідження є наукове обґрунтування
необхідності використання лізингових відносин в Україні та розроблення
практичних рекомендацій щодо вирішення проблем їх використання з
урахуванням досвіду зарубіжних країн.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Досвід багатьох
країн засвідчив, що лізинг є унікальним фінансовим інструментом
постійного оновлення матеріально-технічної бази багатьох виробництв.
Для України, яка гостро відчуває потребу в оновленні основних фондів в
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усіх галузях економіки, необхідність розвитку ринку лізингових послуг є
особливо актуальною.
Поняття «лізинг» прийшло з Заходу, де воно існує вже понад 100
років, і є досить новим для України, тому що не існує єдиного підходу до
розуміння поняття «лізинг»,через що породжується багато дискусій.
Відповідно до законодавства України лізинг це підприємницька
діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових
коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на
визначений строк лізингоотримувачу майна, що є власністю лізингодавця
або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з
лізингоотримувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати
лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів [4].
У більш простому розумінні лізинг це комплекс відносин щодо
передачі лізингодавцем у тимчасове користування лізингоодержувачу
майна за встановлену періодичну плату. Лізингоодержувач сплачує
періодичні платежі та користується обладнанням протягом усього терміна
дії договору лізингу (на умовах поетапних виплат). Це дозволяє
підприємству
лізингоодержувачу за рахунок зовнішнього
довгострокового інвестування поновлювати свої фонди без залучення
позикових коштів та відволікання значних сум обігових коштів. Як
правило, лізингові платежі погашаються за рахунок використання техніки
чи обладнання, придбаних у лізинг.
Пріоритетні напрямки використання лізингу в Україні включають:
- величезний агропромисловий комплекс;
- високотехнологічні наукомісткі галузі: машинобудування,
металургію, нафтогазовий комплекс, енергозберігаючі технології;
- розвиток харчової промисловості і виробництво товарів народного
споживання;
- широка сфера розвитку малого бізнесу в регіонах.
Предметом лізингу може бути будь-яке рухоме і нерухоме майно
(неспоживча річ), яке відповідно до законодавства відноситься до
основних фондів підприємства та використовується у підприємницьких
цілях [4]. Наприклад, транспортні засоби, промислове обладнання та
техніка, високотехнологічне обладнання.
Передусім розглянемо основні напрямки розвитку фінансового
лізингу в Україні (рис. 1), причини, що стримують цей розвиток, та ті
переваги, які мають особливе значення для розвитку інвестиційної
діяльності в Україні (рис. 2).
Проте основний напрямок розвитку лізингу як нового виду
підприємницької діяльності, пов’язаної з передачею майна на умовах
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оренди, відомий ще як феномен інноваційних відносин. Його визначають
як, специфічну, додаткову систему перспективного фінансування, в якій
задіяні орендні відносини, відносини кредитного фінансування під
заставу, відносини за борговими зобов’язаннями та ін. [11].
Інноваційний лізинг може бути визначений як спосіб інвестування,
що забезпечує інноваційну діяльність або просування інноваційного
продукту на ринок. У цьому випадку мова йде про традиційну форму
лізингу, раніше відому в практиці, але володіє дещо іншими рисами,
завдяки інноваційності реалізованого за допомогою лізингу продукту або
діяльності. Таким чином, лізинг в даному випадку несе на собі ознаку
інновацій, і тому, розглядаючи його як нетрадиційний спосіб фінансовокредитного забезпечення інноваційної діяльності, його можна визначити
як «інноваційний лізинг». Дана форма інноваційного лізингу з’являється
на ринку лізингових послуг в момент появи самого інноваційного
продукту. Поява даної форми інноваційного лізингу обумовлена тим, що
реалізація інноваційного продукту за допомогою лізингу найчастіше
пов’язана з високим рівнем ризику використання капіталу в таких
операціях, який відносять до венчурного. У зв’язку з цим капітал
лізингових проектів потребує хеджування через недостатнє забезпечення
лізингової угоди з боку підприємства.
Широке застосування лізингу, так і нової його форми, можна
отримати завдяки вигодам, які він надає всім учасникам лізингової угоди.
Переваги використання лізингу:
- інвестиції у формі майна знижують ризик неповернення коштів,
оскільки за лізингодавцем зберігається право власності на передане майно;
- не відволікається з обороту значна сума коштів, обмежуючись
лише невеликими витратами на внесення завдатку;
- зручність та менші витрати на виконання лізингової угоди, ніж
оформлення банківського кредиту;
- розроблений гнучкий графік з можливістю регулювання суми
завдатку і регулярних платежів, а також періодичності виплат залежно від
особливостей господарської діяльності і очікуваних надходжень
- наявні амортизаційні та податкові пільги (прискорена амортизація
дозволяє зменшити оподаткований прибуток);
- для виробника майна лізинг є додатковою можливістю збуту своєї
продукції;
- можливе використання нової дорогої техніки, прогресивних
технологій без значних капітальних витрат;
- підвищується ліквідність підприємств – лізингоодержувачів і як
наслідок – здатність своєчасно розраховуватися з боргами;
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- лізингоодержувач отримує від лізингодавця додаткові послуги:
юридичні, інформаційні, консультаційні.
Виходячи з викладеного, можна припустити, що в лізингових
стосунках закладений величезний потенціал розвитку взаємовигідних
підприємницьких відносин для всіх суб’єктів регіональної економіки і, як
наслідок, надійніші платежі до бюджетів всіх рівнів з одночасною
модернізацією інфраструктури всієї соціально-економічної системи
регіону
Але, не зважаючи на те, що лізингова діяльність зведена до простих
орендних відносин, купівлі-продажу та виплат, проте, затиснута рамками
обтяжливого для діяльності лізингових компаній законодавства.
Причини, що стримують розвиток лізингової діяльності в Україні:
- необґрунтовані обмеження по термінах лізингу;
- непогодженість окремих положень з оподаткування лізингових
операцій з відповідними законами про оподаткування, що приводить до
вирішення спорів у судовому порядку;
- обмеження щодо роботи з фізичними особами, котрі не є
суб’єктами підприємницької діяльності;
- відсутність можливості передачі об’єктів лізингу в сублізинг, хоча
у світі така практика дуже поширена;
- обмежені можливості із залучення ресурсів від юридичних і
фізичних осіб для забезпечення лізингових операцій.
Лізинг повинен стати ефективним засобом інтенсивного розвитку
економіки України, забезпечуючи конкурентноздатність вітчизняної
продукції на світовому ринку. Крім того, для розвитку інноваційного
лізингу необхідно внести певні зміни в законодавчо-правову базу. Для
усунення наявних правових колізій в законодавство, що стосується
лізингу необхідно включити норму про те, що термін, на який укладено
договір лізингу, повинен бути рівний терміна повної амортизації предмета
лізингу. В цьому випадку будуть виключені протиріччя між податковими
та бухгалтерськими нормами.
Для подальшого успішного розвитку лізингового бізнесу в Україні
необхідно здійснити такі етапи:
- розробити та здійснити систему організаційно-економічних
заходів щодо стимулювання та державної підтримки розвитку лізингу в
Україні;
- у пріоритетному порядку продовжувати роботу щодо
вдосконалення законодавчо-нормативної бази лізингу;
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- створити економічні умови щодо розвитку ефективного
інвестиційного ринку, де поєднуватимуться інвестиції з інноваціями
завдяки вибору найбільш прогресивних проектів;
- з огляду на ефективність лізингу як інструменту інвестиційної
політики, доцільно запровадити окрему статистичну звітність з лізингу.
Після реалізації цих кроків, на нашу думку, буде досягнута більша
ефективність лізингового механізму. Наступні удосконалення будуть
випливати із проблем від подальшого розвитку лізингових відносин в
Україні.
Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що на
даному етапі розвитку Україна є постачальником сировини для
розвинутих країн світу, тому одним із першочергових завдань економічної
політики держави повинен бути вихід України на високий рівень
технологічного розвитку. Для цього необхідні технологічні інвестиції, які
можна отримати за допомогою фінансового лізингу.
Для підтвердження інвестиційного характеру лізингових операцій в
законодавстві слід відобразити дві його функції: інвестування вкладень в
лізинг у формі основних засобів в економіку лізингоодержувача;
відшкодування понесених витрат на придбання предмета лізингу.
Запропоновані заходи з оптимізації правових основ реалізації
лізингових операцій дадуть змогу підготувати якісну базу для подальшої
активізації лізингової діяльності на державному і регіональному рівнях.
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ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ
У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті розкрито сутність електронних платіжних систем, обґрунтовано переваги їх
застосування у міжнародній і вітчизняній практиці, запропоновано заходи щодо поліпшення
структури грошового обігу завдяки масовим безготівковим платежам із використанням
електронних платіжних систем.
Ключові слова: електронні платіжні системи, інфраструктура, платежі.

Yushchyshyna L., Salo S.
ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS
IN THE WORLD AND THEIR USE IN UKRAINE
The article reveals the essence of electronic payment systems. There are advantages of their
use in international and domestic practice. We proposed measures to improve the structure of
currency through massive non-cash payments using electronic payment systems.
Key words: electronic payment systems, infrastructure, payments.

Ющишина Л.О., Сало С.М.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УКРАИНЕ
В статье раскрыта сущность электронных платежных систем, обоснованы
преимущества их применения в международной и отечественной практике, предложены
меры по улучшению структуры денежного обращения благодаря массовым безналичным
платежам с использованием электронных платежных систем.
Ключевые слова: электронные платежные системы, инфраструктура, платежи..

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями. Електронні
платіжні системи – це досить зручний спосіб грошових розрахунків. Люди
Ющишина Л.О., Сало С.М.
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центральної та західної Європи, США та інших розвинених країн давно та
досить активно користуються ними.
На території України популярність електронних платіжних систем
лише набирає обертів. Основними факторами, які блокують розвиток
останніх є неосвіченість громадян в даному питанні та слабка
інфраструктура. Боязнь людей перед новим спонукає українців надалі
користуватись готівкою, а це, в свою чергу, гальмує розвиток
інфраструктури електронних платіжних систем.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Розвиток та особливості застосування електронних платіжних
систем є предметом наукових досліджень багатьох вчених. Зокрема, ці
питання розглядаються в працях Андрейківа Т.Я. [2], Вовчака О.Д. [2],
Гетманцева Д.О. [4], Пирога С.О. [5], Шпаргало Г.Є. [2], Шукліної Н.Г. [4]
та ін. Водночас, варто відзначити недосконалість теоретичних
напрацювань щодо форм міжнародних розрахунків, створення нових і
удосконалення існуючих платіжних систем. Подальших досліджень
потребують також методологічні підходи до формування та
вдосконалення платіжного механізму України на основі залучення
здобутків світового досвіду.
Цілі статті. Метою дослідження є вивчення стану розвитку
електронних платіжних систем у міжнародній та вітчизняній практиці;
визначення основних переваг та недоліків їх застосування; обґрунтування
перспектив розвитку та заходів покращення використання електронних
платіжних систем.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В сучасних
ринкових відносинах важливим елементом при здійсненні операцій, що
стосуються обміну грошового еквіваленту на товари, послуги чи активи
відповідної вартості, є використання електронних платіжних систем.
Власне платіжна система являє собою процес розрахунку між суб’єктами
господарювання за допомогою переказу грошових коштів за надані ними
товари, роботи, послуги.
Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні», платіжна система – це платіжна організація, члени
платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при
проведенні переказу коштів [1].
На думку Вовчака О.Д., платіжна система – це набір платіжних
інструментів, банківських процедур і, як правило, міжбанківських систем
переказу коштів, поєднання яких забезпечує грошовий обіг разом з
інституційними й організаційними правилами та процедурами, що
регламентують використання цих інструментів і механізмів [2; 5].
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За сучасних умов господарювання, виникнення платіжних систем
значно полегшує і спрощує роботу у здійсненні різного виду
розрахункових операцій.
Для зручності у користуванні платіжними системами на практиці
використовуються електронні платіжні системи. Їх застосовують при
здійсненні платіжних операцій у всесвітній мережі Інтернет. За
допомогою електронної платіжної системи можна здійснювати
розрахунок за товари та надані послуги, наприклад: оплата за комунальні
послуги, поповнення рахунку користувачів мобільного зв’язку, оплату за
продукцію придбану у Інтернет-магазинах тощо.
У якості платіжних засобів в електронних платіжних системах
використовуються електронні (цифрові) гроші, вони є аналогом готівки і,
при необхідності, миттєво передаються з одного електронного гаманця на
інший [3].
Найбільш відомими міжнародними електронними платіжними
системами є: Visa, Mastercard, E-Gold, Liberty Reserve, PayPal, Perfect
Money, Moneybookers, Fethard, EasyPay, ChronoPay.
Провідною міжнародною електронною платіжною системою є Visa
International Service Association.
Міжнародна електронна платіжна система Visa є передовою в
розвитку безпечних і надійних методів здійснення платежів в світовій
мережі Інтернет. Більше, ніж у 200 країнах світу можна здійснювати
оплату в торгових точках за допомогою платіжних карток Visa [9].
Компанія здійснює посередницьку роль між банками й займається
організацією розрахунків, а також забезпечує технічну взаємодію між
учасниками (користувачами) даної системи.
Наступною, однією з найбільших широко масштабних міжнародних
електронних платіжних систем, є MasterCard Worldwide, користувачами
якої є 22 тисячі фінансових установ у 210 країнах світу [7]. Платіжна
картка MasterCard є зручною у розрахунках в різних торгових центрах за
придбані товари, надані послуги, у закладах харчування, відпочинку та ін.
За даними Інтернет-джерел, близько 57% платіжними картками
володіє світовий лідер Visa, та 26% припадає на долю MasterCard [7].
Проте найвідомішою міжнародною електронною платіжною
системою для розрахунків в мережі Інтернет є PayPal. Компанія тісно
співпрацює з найбільшим світі інтернет-аукціоном eBay, оскільки останній
є власником даної платіжної системи. Дана електронна платіжна система
характеризується високими ступенями захищеності від різного роду
шахрайств. На сьогодні система працює в 190 країнах з 24 національними
валютами.
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Дана компанія здійснює поділ країн-учасниць на три великі групи.
До першої входять найбільш високорозвинені країни, з хорошою
інфраструктурою, такі як: Австралія, Китай, США, Німеччина та інші.
Країни, які входять до першої групи мають вільний доступ до
користування електронною платіжною системою PayPal, без будь-яких
обмежень. До другої групи входять країни з нижчим рівнем розвиненості,
а також, відповідно, в цих країнах є менше можливостей у користуванні
сервісом компанії PayPal, наведемо приклад деяких з цих країн: Чехія,
Фінляндія, Португалія, Швеція, Албанія, Перу, Словаччина та ряд інших.
До третьої групи входять країни, в яких обмежений доступ до
користування даною платіжною системою, а також з низьким рівнем
розвитком інфраструктури, це такі країни як: Ангола, Вірменія, Монголія,
Уганда, Україна та інші [8].
У вітчизняній практиці застосування електронної платіжної системи
PayPal є обмеженим. Це пов’язано з частими шахрайськими діями наших
громадян. В результаті цього, заборонено виведення коштів з цієї системи,
однак можлива реєстрація в системі, поповнення рахунку, оплата покупок
в Інтернеті і переказ кошів на інші рахунки учасників системи PayPal [6].
В межах України можуть функціонувати і використовуються як
міжнародні електронні платіжні системи, так і внутрішньодержавні.
Як зазначає Пиріг С.О., до внутрішньодержавних банківських
платіжних систем відносяться системи міжбанківських розрахунків,
системи масових платежів та внутрішньобанківські платіжні системи [5;
10].
Найбільш відомими і широко застосовуваними елекронними
платіжними системами в Україні є Інтернет.Гроші, LiqPay, iPay.ua,
WebMoney, Приват24, Яндекс.Деньги.
Хоча на українському ринку представлено чимало електронних
платіжних систем, як і внутрішньодержавних, так і міжнародних, проте
вони ще мають низький рівень у їхньому застосуванні. На даний момент в
нашій державі, люди більшу перевагу надають ще «живим» коштам, а це,
в свою чергу, негативно відображається на розвитку систем електронних
платежів.
Наведемо ряд недоліків і переваг, які є очевидними при
користуванні електронними платіжними системами:
До переваг належать:
- не потрібно носити із собою велику кількість банкнот та монет;
- відпадає проблема з видачею решти в декілька копійок в
магазинах;
- не потрібно піклуватися про конвертування валюти. Це зробить
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банк, причому так, що клієнт виграє на різниці між курсом обміну в
магазині і курсом, за яким конвертацію здійснить банк;
- при втраті картки досить лише повідомити в банк, щоб усі
розрахунки за нею були негайно заблоковані;
- регулярне одержання повної інформації про здійснені операції.
Недоліками є:
- не досконала інфраструктура платіжних терміналів та банкоматів;
- в деяких випадках стягується комісія.
Таким чином, ми вважаємо, що застосування на практиці
електронних платіжних систем є позитивним явищем. Це сприяє легшій і
швидшій співпраці між учасниками ринкових відносин, у здійсненні
платіжних розрахунків.
Висновки. Отже, на міжнародному ринку електронні платіжні
системи набрали вже широкого розмаху. Люди все більше і більше
починають користуватись цим типом розрахунків, що значно є
ефективнішим, ніж здійснювати оплату, наприклад, за товари, роботи,
послуги, готівкою.
Проте, в Україні ситуація щодо електронних платіжних систем
тільки починає розвиватись. На нашу думку, перш за все, в країні
необхідно створити відповідні умови для легкого користування
електронними платіжними системами, а це зокрема і вільний доступ до
мережі Інтернет будь-яким користувачам, а також здійснювати вже
самими компаніями дієву рекламу, заохочувальні «маневри», для того,
щоб привернути увагу аудиторії споживачів до використання електронних
платіжних систем. Це дозволить розширити мережу учасників та
користувачів системи, удосконалити і розширити інфраструктуру
платіжних систем шляхом залучення до безризикових технологій нових
надавачів торговельних та сервісних послуг.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Відсутність
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інформації про стан реалізації обраної стратегії зумовлює значні труднощі
у процесі стратегічного управління. Ефективне стратегічне управління
підприємством не можливе без стратегічного контролю, який зокрема дає
змогу вчасно виявляти проблеми, які виникають в процесі економічного
розвитку підприємства, та сприяє їх оптимальному вирішенню.
Особливістю стратегічного контролю, що відрізняє його від інших видів
контролю, є те, що його здійснення дає змогу виявляти нові можливості
для реалізації стратегії підприємства. Однак, на сьогодні й надалі
залишаються мало дослідженими суть стратегічного контролю, його
завдання і принципи здійснення.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Багато українських та зарубіжних вчених опосередковано
торкалися питання дослідження стратегічного контролю в розрізі
вивчення стратегічного управління чи внутрішнього контролю, зокрема
О.С.Виханський [1], Н.В.Мішеніна, Є.В.Коваленко [4], З.Є.Шершньова
[6]. Дослідженням інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного
контролю діяльності підприємств в умовах трансформації економіки
займалася Л.А.Мачкур [3]. Вивченням можливостей стратегічного
контролю для покращення діяльності підприємств в сучасних умовах
економіки займалися Р.Едвардс й В.Лафіэф [7].
Цілі статті. Завданнями статті є дослідження і уточнення суті
поняття «стратегічний контроль», його завдань та принципів здійснення.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Виникнення
стратегічного контролю зумовлене гострою необхідністю, спричиненою
неспроможністю стратегічного планування ефективно справлятися із
впливом негативних внутрішніх та зовнішніх факторів на господарську
діяльність підприємства в процесі реалізації обраної стратегії розвитку [8,
c. 12].
У минулому столітті відбувалися активні дискусії щодо суті поняття
«стратегічний контроль». Серед багатьох трактувань стратегічного
контролю варто виділити погляд зарубіжних економістів Ч.Хофера і
Д.Шенделя (1979 р.), які вважають, що суть стратегічного контролю
фокусується на вирішенні подвійного питання про те [9, c. 91]:
- яким чином реалізується обрана підприємством стратегія
розвитку;
- чи отримані результати є запланованими.
Схоже за суттю визначення можна зустріти у Л.Джоша і Дж.Етлі
(1984 р.), A.Хакса і Н.Майлуфа (1984 р.), Х.Келлера (1976 р.),
Дж.Стейнера (1969 р.), Д.Хангера i Т.Вілена (1983 р.), які поділяли думку
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Ч.Хофера і Д.Шенделя. Цей погляд на сутність стратегічного контролю
вважається класичним [9].
Н.В.Мішеніна вважає, що стратегічний контроль повинен
передбачати [4]:
- довго- та короткостроковий контроль досягнення цілей;
- дії, які спрямовані на інформування керівництва щодо відхилень
від обраної стратегії розвитку.
На думку Л.А.Мачкур [3, c. 24] стратегічний контроль охоплює:
- контроль підготовки стратегії: стратегічне не сфокусоване
спостереження (стратегічний моніторинг, безперервне сканування
зовнішнього середовища) та контроль передумов для стратегічних планів
(перевірка припущень щодо зовнішніх факторів та власного ресурсного
потенціалу);
- контроль реалізації стратегії (контроль за відхиленнями від
стратегічних планів);
- контроль розвитку кризових явищ – завчасне попередження
(забезпечення інформації для вироблення рішень з усунення стратегічних
відхилень).
З.Є.Шершньова [6, с. 651–652] вважає, що доцільно виділяти
стратегічний «контроль передумов», стратегічний «контроль реалізації» та
«стратегічний нагляд» (є поєднанням стратегічного «контролю
передумов» та стратегічного «контролю реалізації»).
Детальний огляд вітчизняної і зарубіжної літератури, що стосується
питання стратегічного контролю, дав змогу виявити неоднозначність у
формулюванні сутності цього поняття та термінології, пов’язаної з ним.
Враховуючи наявні у вище згаданих науковців дефініції
стратегічного контролю і власну думку, вважаємо, що це контроль за
процесами прийняття і реалізації стратегічних управлінських рішень для
забезпечення виконання місії та досягнення цілей підприємства в умовах
постійної зміни його внутрішнього і зовнішнього середовища. Його метою
є зокрема з’ясування того, чи є можливість надалі реалізовувати обрану
стратегію і чи це дасть змогу досягнути запланованих цілей. Головним
чином стратегічний контроль повинен бути зосередженим на
майбутньому та усуненні ключових негативних аспектів господарської
діяльності, що збільшує ймовірність ефективного довготривалого
функціонування підприємства, його високої прибутковості та конкурентоспроможності на ринку.
Стратегічний контроль на промисловому підприємстві є важливим
різновидом внутрішнього контролю. Основні завдання стратегічного
контролю, які ілюструють взаємозв’язок стратегічного контролю із
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стратегічним плануванням та реалізацією стратегії, зображено на рисунку.
Зазначимо, що результати оперативного і тактичного контролю часто
використовуються при здійсненні стратегічного контролю.
В процесі здійснення стратегічного контролю, необхідно
враховувати розміри суб’єкта підприємницької діяльності, оскільки
механізм стратегічного контролю суттєво відрізняється на великих та
малих підприємствах. Зокрема, на великих підприємствах стратегічний
контроль здійснюється відповідальними особами чи підрозділами на
різних рівнях управління, що вимагає чіткої координації. На малих же
підприємствах ситуація кардинально відрізняється – одна особа може
відповідати за усі рівні стратегічного управління, в т.ч. стратегічний
контроль, що зменшує потребу в координації, однак вимагає більшої
зосередженості на комплексності процесу стратегічного контролю [7]. Як
свідчить практика, на великих підприємствах приділяється значно більша
увага стратегічному контролю, ніж на малому. Одною з причин цього ми
вбачаємо в наявності суттєвої відмінності між обсягами діяльності і
масштабами стратегічних цілей, досягнення яких значно ускладнюється
при відсутності стратегічного контролю (рис. 1).
При формуванні системи показників необхідно керуватися перш за
все пріоритетними напрямками діяльності промислового підприємства.
О.С.Виханський [1, с. 70] пропонує виділяти такі групи показників для
оцінювання об’єкта стратегічного контролю:
- показники ефективності;
- показники використання людських ресурсів;
- показники, які характеризують стан зовнішнього середовища;
- показники, які характеризують внутрішні організаційні процеси.
Особливу увагу слід приділити визначенню пріоритетності
аналізованих показників для встановлення реального стану
контрольованого об’єкта та усунення неоднозначності. Від вибору
системи показників залежить об’єктивність здійсненого стратегічного
контролю.
Порівняння фактичних та прогнозованих показників господарської
діяльності підприємства та виявлення негативних відхилень ініціює
коригувальні дії, які можуть бути направлені на зміну шляхів реалізації
стратегічного плану або ж зміну самого плану. Як правило, зміна шляхів
реалізації стратегічного плану є простішим і швидшим процесом, ніж
зміна стратегічного плану. Коригувальні дії на певному етапі управління
можуть змінюватися залежно від характеру і рівня досягнення бажаних
показників діяльності, від можливості внесення змін у стратегію, а в
окремих випадках і в місію діяльності підприємства. Управління процесом
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починається заново на тій ділянці реалізації стратегії, де здійснювались
коригувальні дії [7].

Внутрішній контроль

Оперативний контроль

- формування системи показників,
які дадуть змогу здійснювати
моніторинг процесу виконання
планів,
перевіряти
прийняті
стратегічні управлінські рішення
на
відповідність
законодавчонормативній базі, місії, цілям та
стратегії
промислового
підприємства

Тактичний контроль

- оцінювання контрольованого
об’єкта за сформованою системою
показників

Стратегічний контроль

- аналіз отриманих результатів
оцінювання
- при необхідності, розроблення
рекомендацій
із
проведення
коригувальних
дій
щодо
параметрів контролю, цілей або ж
самої стратегії
- контроль за вчасністю і
правильністю
реалізації
затверджених коригувальних дій

Рис. 1. Завдання стратегічного контролю як важливої складової
внутрішнього контролю на промисловому підприємстві
Коригувальні дії доцільно проводити лише у тому випадку, коли
заплановані результати нижчі фактично отриманих. Проте можливе
проведення незначних коригувань і в тому випадку, коли отримані
результати вищі, шляхом підняття параметрів контролю, що здійснюється
з метою отримання більш позитивних кінцевих результатів реалізації
обраної стратегії розвитку підприємства.
Основними функціями особи, яка уповноважена здійснювати
стратегічний контроль, є:
- перевірка на достовірність інформації, яка може бути використана
для прийняття управлінських рішень;
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- аналіз ефективності використання ресурсів підприємства для його
стратегічного розвитку;
- аналіз досягнення місії та стратегічних цілей підприємства;
- виявлення та попередження відхилень у виконанні місії та
досягненні стратегічних цілей тощо.
До стратегічного контролю повинна висуватись низка вимог,
зокрема він повинен бути спрямованим на досягнення встановлених цілей
в процесі реалізації обраної стратегії, економічно обґрунтованим,
результативним, доцільним, інформаційним, ефективним, незалежним.
Щодо інформації, на основі якої здійснюється стратегічний контроль, то
вона має відповідати наступним вимогам:
- надходити своєчасно для того, щоб можна було прийняти
необхідні рішення для коригування стратегії;
- містити достовірні дані, які відображають реальний стан
контрольованих процесів [1, с. 70];
- бути порівняльною для можливості формулювання правильних
висновків.
Здійснення стратегічного контролю має базуватись на чітких
принципах (табл. 1).
Таблиця 1
Принципи здійснення стратегічного контролю
Науковці
Принципи

Н.Б. Кушнір,
В.С. Артюшок
[2, с. 213]

комплексність
системність
глобальність
безперервність в просторі і часі
цілевстановлення
цілеспрямованість
альтернативність
дієвість
ефективність
принцип оптимального
використання ресурсів
реалістичність та досяжність
своєчасність здійснення
єдність
точність
гнучкість

+

Н.Я. Петришин,
Т.В. Федак
[5, с. 210–211]
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Однак, ми вважаємо, що цей перелік є неповним та варто його
доповнити такими принципами, без яких неможливе ефективне
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здійснення стратегічного контролю: професійна компетентність,
сумлінність і чесність суб’єктів стратегічного контролю, збалансованість,
інтеграція.
Під принципом професійної компетентності варто розуміти
дотримання відповідності компетенції особи, на яку покладено функції
стратегічного контролю, кваліфікації, яка необхідна для виконання
професійних обов’язків, з урахуванням наданих їй повноважень, а також
забезпечення постійного вдосконалення професійних знань і навиків.
Сумлінність та чесність суб’єктів стратегічного контрою – це
беззаперечне, безсумнівне, справедливе, об’єктивне та точне виконання
суб’єктом покладених на нього професійних обов’язків.
Збалансованість – це взаємодія та врівноваження дій та свобод на
усіх рівнях стратегічного контролю в процесі реалізації управлінських
рішень, з урахуванням усіх можливих витрат і вигід.
Під принципом інтеграції розуміємо проникнення процесу
стратегічного контролю в усі сфери діяльності підприємства з подальшим
використанням результатів стратегічного контролю в цих сферах.
Проте дотримання принципів стратегічного контролю не гарантує
абсолютну якість виконаної роботи, адже можуть існувати обставини, які
призводять до викривлення інформації про економічну діяльність
підприємства тощо.
На процес здійснення стратегічного контролю величезний вплив
чинить керівник підприємства, однак суб’єкт стратегічного контролю
повинен виконувати свою роботу професійно з притаманним йому
скептицизмом.
Як свідчить практика, більшість підприємств України відмовляється
від проведення стратегічного контролю, що досить часто зумовлене
нездатністю керівництва правильно організувати процес його здійснення.
Головними причинами виникнення цієї ситуації є такі [7]:
- поточні проблеми та їх вирішення вважаються більш
пріоритетними за майбутні, яких може і не виникнути при не розв’язанні
теперішніх проблем, що створює замкнуте коло. Відсутність
інструментарію за допомогою якого можливо передбачити майбутні
проблеми є причиною утворення поточних проблем;
- хибна думка про те, що стратегічний контроль зменшує гнучкість
підприємства. Однак в більшості до цієї думки схиляються ті, хто не
запроваджує заходи із стратегічного контролю на підприємстві. Адже
загалом ефективний стратегічний контроль збільшує конкурентоспроможність підприємства на ринку в умовах постійної невизначеності
та нестійкості зовнішнього середовища, даючи можливість зменшити та
усунути негативні наслідки несприятливих умов господарювання.
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Однак при запровадженні стратегічного контролю на підприємстві,
необхідно сприяти максимальному скороченню його негативних проявів,
зокрема [1]:
- підміни цілей, в результаті чого працівники орієнтують свою
діяльність на виконання параметрів, за якими контролюють їхні дії, а не на
стратегічні цілі підприємства;
- надмірного контролю працівників, що зменшує їхню
ініціативність і саморозвиток;
- надмірності інформації, яка надходить керівникам в результаті
здійснення стратегічного контролю, що ускладнює процес прийняття
правильних управлінських рішень.
Висновки. Навіть найбільш досконало продуманий стратегічний
план у зв’язку з можливістю прийняття хибних припущень має
ймовірність бути нереалізованим без проведення стратегічного контролю,
який підвищує гнучкість стратегічного управління при виникненні
незапланованих відхилень від обраної стратегії розвитку. Уточнення
сутності поняття «стратегічний контроль», виокремлення завдань
стратегічного контролю та принципів його здійснення дадуть змогу
активізувати процес його запровадження на промислових підприємствах.
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У праці узагальнено визначення поняття «конкурентоздатність підприємства»
вітчизняними науковцям та дано визначення «конкурентоздатність сільськогосподарського
підприємства», розглянуто сутність маркетингу та вплив його на конкурентоздатність.
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In labour generalized of determination of concept «competitiveness of enterprise» domestic
research workers and determination is given «competitiveness of agricultural enterprise», marketing
essence and influence of him is considered on a competitiveness.
Key words: competitiveness of enterprise, competitiveness of agricultural enterprise,
marketing.

Якубенко Ю.Л.
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА
В труде обобщено определение понятия «конкурентоспособность предприятия»
отечественными научным работникам и дано определение «конкурентоспособность
сельскохозяйственного предприятия», рассмотрена сущность маркетинга и влияние его на
конкурентоспособность.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, конкурентоспособность
сельскохозяйственного предприятия, маркетинг.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Підвищення
конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств зумовлює
необхідність створення в підприємницьких структурах служби
маркетингу, основне завдання якої – управління виробничою й збутовою
Якубенко Ю.Л.
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діяльністю підприємства, що забезпечує виявлення потреб споживачів,
виробництво продукції, що відповідає цим потребам та надання послуг,
просування товарів до споживачів та одержання на цій основі
максимального прибутку. Основа маркетингу – це комплексні
дослідження, що включають як оцінку діяльності підприємства, так і
вивчення кон’юнктури ринку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Окремі питання підвищення конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств маркетинговими методами досліджувалися і
знайшли відображення в працях вітчизняних учених: Г.Н.Бобровського,
М.І.Гельвановського, М.П.Канінського, О.В.Рибакової, П.Т.Саблука,
В.М.Трегобчука,
М.Й.Маліка,
М.Г.Лобаса,
Г.М.Паламарчука,
Ф.Ф.Шампая та ін.
Цілі
статті.
Узагальнити поняття
«конкурентоздатність
сільськогосподарського підприємства», дати визначення «конкурентоздатність сільськогосподарських підприємств», розглянути сутність
маркетингу та вплив його на конкурентоздатність.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Маркетинг
забезпечує вплив на підвищення конкурентоздатності через оперативну
перебудову виробництва продукції, її збут та обслуговування відповідно
до змін вимог споживачів, а також створенням товаровиробнику і його
продукції реклами й доброї репутації на ринку [3].
Вважаємо за доцільне перед розкриттям значимості маркетингу для
підвищення рівня конкурентоздатності підприємства АПК розглянути
поняття «конкурентоздатність сільськогосподарського підприємства» та
чинники формування конкурентоздатності.
Думки науковців з приводу визначення конкурентоздатності
підприємства розійшлися. За потрактуваннями Захарчина Г.М. «… об’єкт
що здатний забезпечувати прибуток…»[2 С. 13]. Натомість дослідник
Арестенко В.В. [1, с. 12] окреслює: «… комплексна порівняльна
характеристика, що відображає ступінь переваги над підприємствами –
конкурентами». Тобто, деякі науковці вважають, що конкурентоздатність
підприємств – це отримання прибутку, а інші пояснюють здатність
витримати конкуренцію у порівняні з аналогічними підприємствами.
Визначаючи конкурентоздатність підприємства як узагальнюючу
категорію, Черевко Д.Г. [8] звертає увагу на здатності підприємства
досягти цільових ринкових позицій з відповідною чисельністю
працівників (до 50 осіб) при цьому забезпечується виробництво
комерційно-перспективної продукції та ефективної ділової стратегії.
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Обгрунтування конкурентоздатності підприємства як можливості
досягти високого рівня конкурентоздатності лише у випадку, коли
підприємство володіє рядом конкурентних переваг, наводить дослідник
Трухан О.Л. [7]. Згідно з його переконаннями, конкурентоздатність
базується на теорії конкурентних переваг. При цьому підприємство
повинно піклуватися про те, щоб покращувати ці переваги, щоб завжди
бути попереду конкурентів, оскільки кожна перевага рано чи пізно буде
перейнята конкурентами.
В аспекті комплексної характеристики товарів розглядає
конкурентоздатність і науковець Липчук В.В. [4]. Проте з результатами
його наукового студіювання ми не погоджуємось, оскільки підприємство
найчастіше виробляє не один вид продукції, а кожен товар має свій рівень
конкурентоздатності. Особливо це стосується сільського господарства, де
часто виробництво одного виду продукції є конкурентоздатним, а іншого
– не конкурентоздатним.
«Конкурентоздатність аграрних підприємств», як зазначає
В.М.Томчак [6, с. 75], – «…це здатність суб’єктів економічної діяльності
аграрної сфери пристосуватися до нових умов господарювання,
використовувати свої конкурентні переваги i перемагати в конкурентній
боротьбі на ринках сільськогосподарської продукції та послуг,
максимально ефективно використовувати земельні ресурси, якомога
повніше задовольняти потреби покупця шляхом аналізу структури ринку і
гнучко реагувати на зміну його кон’юктури». Проте, ми маємо деякі
зауваження до цього визначення, оскільки дефініція обмежується лише
ефективним використанням земельних ресурсів. Безперечно, ефективність
землекористування впливає на конкурентоздатність, однак у
розпорядженні підприємства є інші ресурси, від раціонального
використання яких певною мірою залежить ця категорія.
Враховуючи особливості сільського господарства та розглянуті
вище визначення пропонуємо наступне визначення конкурентоздатності
сільськогосподарського підприємства – здатність підприємства
пристосуватися до нових умов господарювання використовуючи свої
конкурентні переваги, реалізувати свою можливість виробляти продукцію
з певними конкурентними перевагами кращими за підприємства –
конкуренти та продавати її задовольняючи потреби споживачів на ринку
протягом тривалого проміжку часу із вигодою для себе.
Згідно вище викладеного матеріалу пропонуємо створити на
підприємствах АПК службу маркетингу, і розглянути її вплив на
конкурентоздатність сільськогосподарського підприємства.
Основна функція маркетингу – маркетингові дослідження для
пошуку ідеї нового товару до його використання кінцевим споживачем.
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Досліджуються всі види діяльності підприємства та сфери маркетингу:
товар, ринок, асортимент, канали збуту й розподілу, методи реалізації,
реклама, стимулювання збуту тощо. Передбачається збір, обробка, облік і
аналіз інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень,
планування господарської діяльності підприємства, яку уточнюють
відповідно до потреб підприємства та кладуть в основу розробки планів
його виробничої, збутової та торговельної дiяльності. Система визначення
показників господарської діяльності дає змогу одержати інформацію, яка
необхідна при визначенні рівня конкурентоздатності підприємства. Дана
інформація не лише забезпечує визначення правильного курсу дій, а й дає
можливість передбачити можливі дії конкурента відповідно до ситуації на
ринку. Здійснює маркетингові дослідження служба маркетингу
підприємства.
Маркетингова служба – це структурована форма управління
маркетинговою діяльністю, важлива функціональна ланка в управлінні
підприємством, яка разом з іншими службами і підрозділами
(виробничими, технічними, технологічними, фінансовими та ін.)
забезпечує єдиний інтегрований процес, спрямований на задоволення
запитів ринку і досягнення на цій основі головної мети підприємства [5].
Пріоритетність маркетингової служби забезпечує її координаційна
та спрямувальна роль на основi розробленого підприємством Положення
про службу маркетингу. Організація маркетингової служби за функціями
передбачає формування відділів, що займаються дослідженням ринку,
плануванням асортименту, виробництва, розподілу і збуту продукції,
рекламою тощо.
Найважливіші завдання маркетингових досліджень щодо
підвищення конкурентоздатності сільськогосподарського підприємства
це: вивчення ринку виробників і споживачів продукції даного виду,
проведення порівняльної оцінки рівня конкурентоздатності підприємства;
побудова прогнозів вимог ринку та розробка на цій основі маркетингової
стратегії підвищення конкурентоздатності підприємства; оновлення
виробництва або модернізація продукції і дійова реклама. Наведені
складові маркетингового дослідження дають змогу здійснити планування,
обґрунтоване передбачення розвитку ринкової ситуації та розробку
відповідних заходів маркетингового впливу на ринок з метою
забезпечення конкурентоздатності підприємства. Отже, забезпечення
необхідного рівня конкурентоздатності підприємства на ринку можливо
лише при ефективному використанні підприємством маркетингу, який дає
змогу враховувати фактори, від яких залежить конкурентоздатність
підприємства, і впливати на фактори її підвищення, використовуючи
методи та шляхи маркетингових досліджень.
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Узагальнення основних складових маркетингових досліджень дали
можливість виділити основні з них і, зокрема: загальні тенденції змін
даного ринку – ступінь конкуренції, монополізація, привабливість галузі,
перспективи її розвитку, межі ринку, рівномірність попиту на ринку;
місткість ринку або окремих сегментів; можлива частка ринку, яку
підприємство може зайняти при сприятливому і несприятливому збігу
обставин; можливий обсяг продаж, величина прибутку; дослідження
споживачів – проведення сегментації ринку; аналіз вимог потенційних
споживачів; передбачувана реакція на введення нової продукції; мотиви
попиту аналіз основних конкурентів – поточна стратегія, поточна
діяльність, включаючи аналіз частки ринку; сильні й слабкі їх сторони;
прогнозування майбутніх дій; ефективність інформаційно-рекламної та
збутової
діяльності;
тенденції
розвитку
макросередовища,
непідконтрольного підприємству.
Одержана в результаті досліджень інформація про обсяги
виробництва; співвідношення попиту і пропозиції; рівень і динаміка цін,
відсоткових ставок і прибутку; темпи інфляції; рівень зайнятості; товарні
запаси; конкуренти; товари замінники, прогноз розвитку ринку та інші
показники дають змогу оперативно реагувати на зміни ринкової ситуації і
вживати заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції.
При проведенні маркетингових досліджень використовуються різні
джерела інформації – законодавчі акти, постанови уряду, дані органів
державної статистики, міністерств і відомств, періодичні видання, книги,
публікації тощо. Нині найпростіші й найдоступніші в реалізації
маркетингові системи побудовані на дослідженнях внутрішньої звітності.
Висновки. В зв’язку з однорідністю сільськогосподарської
продукції виникає проблема з її збутом. Це зумовлює створення на
підприємствах АПК служби маркетингу, яка управляє виробничою і
збутовою діяльністю підприємства. Постановка та вирішення завдань, які
ставить перед собою маркетингова служба підприємства дозволить
підвищити
рівень
конкурентоздатності
сільськогосподарського
підприємства.
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙ
В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ВІННИЧИНИ
Стаття присвячена дослідженню інвестиційної привабливості Вінниччини і
визначенні ролі інвестицій у розвитку сільського господарства в регіоні. Розглянуто основні
проблеми на шляху залучення інвестицій у сільське господарство Вінницької області та
основні риси, притаманні інвестиційній привабливості.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, сільське господарство.
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PROBLEMS OF INVESTMENT
IN AGRICULTURE VINNYTSIA REGION
The article is devoted to a research of investment attractiveness of Vinnychina and
determination of a role of investments in development of agriculture of the region. The crucial
investment-attractive traits of the region and basic problems on the way of attraction of investments
to the agriculture of the Vinnytsya area are considered.
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Янчук В.И., Белохатнюк В. А.
ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВИННИЦКОГО РЕГИОНА
Статья посвящена исследованию инвестиционной привлекательности Винницного
региона, опредиления роли инвестиций в развитии сельского хазяйства. Рассмотрены
основные проблемы на пути привлечения инвестиций в сельское хазяйство Винницкой
области и основные черты, присущи инвестиционной привлекательности .
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, сельское
хозяйство.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Нинішній
кризовий стан економіки України потребує використання всіх чинників
зростання, зокрема зовнішньоекономічного фактору. Створення надійної і
керованої системи залучення інвестиційних ресурсів забезпечить
економічне зростання, що є однією з ключових проблем сучасного етапу
економічного розвитку України. Активізація інвестиційного процесу є
одним із найбільш діючих механізмів соціально-економічних перетворень.
Активізація інвестиційного процесу є головною складовою економічних
вимог, які покликані визначити оздоровчі зрушення в структурі економіки
країни, прискорити подолання кризи, підвищити конкурентоспроможність
української продукції на світовому ринку. Незважаючи на те, що
останніми роками спостерігається збільшення іноземних інвестицій в
економіку Вінницької області, гостро стоїть проблема залучення
інвестицій у сільське господарство з метою всебічного та динамічного
розвитку області.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблемам залучення іноземних інвестицій присвятили
дослідження такі науковці: В.Андрійчук, Г.Балабанов, П.Гайдуцький,
М.А.Козоріз, М.Я.Козоріз, П.Саблук. Проблеми розвитку інвестиційного
процесу в аграрному секторі висвітлені в наукових працях В.Алексейчука,
О. Гаврилюка, П. Гайдуцького, М.Герасимчука, Б.Губського, С.Гуткевич,
М.Дем`яненка, І.Караваєвої, М.Кісіля, П.Лайка, А.Музиченка, П.Саблука,
Г.Підлісецького, А.Фукса, А.Холопова, О.Шпичака та ряду інших. Проте,
незважаючи на актуальність проблеми залучення інвестицій, досліджено
далеко не всі її аспекти, зокрема – на регіональному рівні.
Цілі статті. Метою даної статті є дослідження інвестиційної
привабливості Вінничини, визначення основних проблем інвестування у
розвиток сільського господарства регіону.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Інвестиційний
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клімат Вінницького регіону визначають основні негативні характеристики
інвестиційного клімату в Україні [1, с. 123]:
нерозвиненість інституцій, які сприяють залученню і
впровадженню інвестицій в економіку країни; непрозорість та
непередбачуваність поведінки держави;
зависокий рівень фіскальної активності держави; «зміна правил
гри під час самої гри»;
непослідовність державної політики щодо інвестора;
слабкість судової системи, яка б могла відстоювати інтереси
інвестора, кредитора;
надзвичайно висока активність держави в питаннях перевірки та
контролю за діяльністю інвестиційних компаній; непідготовленість
іноземних інвесторів для роботи в українському діловому середовищі;
відсутність механізмів реалізації багатьох позицій законодавства,
яке регламентує інвестиційну діяльність;
неготовність судів та суддівського корпусу до розгляду справ з
приводу захисту прав інвестора, корпоративного власника;
низький рівень кваліфікації регіональних та місцевих чиновників у
питаннях інвестиційної діяльності, невміння працювати з інвестором;
менеджмент державних підприємств отримує особистий прибуток
на етапі вкладання інвестицій, а не на етапі віддачі від інвестицій, тому
для них головне – не результат, а процес інвестування, незалежно від його
ефективності;
низький рівень прямих іноземних інвестицій опосередковано
пов`язаний з низьким рівнем внутрішніх інвестицій в економіку України.
Інвестиційна діяльність у Вінницькому регіоні формується під
впливом таких факторів, як рівень економічного розвитку регіону;
демографічний стан; щільність транспортних мереж та розвиток
комунікацій; інвестиційна інфраструктура, місцеві податки та
ефективність інвестицій; соціальна інфраструктура; ризики; науковотехнічний потенціал [2]. За рівнем інвестиційної привабливості за різними
даними (що грунтуються на різних сукупностях критеріїв), Вінницька
область відноситься до регіонів середньої та низької інвестиційної
привабливості, в той же час, як інвестиційна динаміка регіону
характеризується значними темпами зростання.
Найпривабливішим для інвестування сектором ринку є
агропромисловий комплекс. Його питома вага у валовому регіональному
суспільному продукті складає понад 62% [3]. Унікальним інвестиційним
потенціалом Вінницького регіону є земельні ресурси. Площа
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сільськогосподарських угідь складає 2020,1 тис га, із них ріллі – 1730,6 тис
га, багаторічних насаджень – 51,9 тис га, сіножатей – 51 тис га, пасовищ –
181 тис га. 21% орних земель займають чорноземи. На території області
діє близько 1199 сільськогосподарських підприємств, серед них 794
колективних сільськогосподарських підприємства, 24 радгоспів усіх
систем, 19 міжгосподарських підприємств. Основною спеціалізацією в
рослинництві є вирощування зернових культур і цукрових буряків. У
тваринництві – виробництво м`яса та молока. У загальній структурі
посівних площ озима пшениця займає 17%, ячмінь – 5%, цукрові буряки –
9%. Величезні потенційні можливості регіону по виробництву м`яса,
молока і яєць можна реалізувати при розвитку кормової бази. У
Вінницькій області розпочато випуск сучасних комбікормів (домішок) на
основі сої і ріпаку. Інвестування в розвиток сучасної кормової бази в
поєднанні з багатовіковою культурою скотарства дасть можливість
виробляти продукцію високої якості за порівняно низькими цінами.
Інтенсивний розвиток сільського господарства є запорукою створення
потужної бази для розвитку харчової і переробної промисловості.
Склад іноземних інвестицій регіону представлений в табл. 1 [2].
Таблиця 1
Територіальний склад іноземних інвестицій регіону
Місто/Район
м. Вінниця
м. Ладижин
Барський р-н
Вінницький р-н
Липовецький р-н
Тульчинський р-н
Немировський р-н
Разом

Іноземні інвестиції,
млн дол.
44684,7
10774,5
6063,5
4278,1
2535,7
2735,7
1668,6
72740,8

Іноземні інвестиції,
%
61,43
14,81
8,34
5,88
3,49
3,76
2,29
100

Як видно з табл. 1, переважна частка фінансових ресурсів надходить
до м. Вінниця, райони отримують тільки близько 24% інвестицій.
Варто відзначити, що, незважаючи на аграрний напрямок регіону, у
сільське господарство надходить лише 14% іноземних фінансових
ресурсів.
Загалом, інвестиції надійшли із 41 країни світу. Найбільшу кількість
інвестицій Вінницький регіон отримує з країн СНД, Австрії, Німеччини,
Кіпру, США, Швейцарії, Польщі [2]. Інвестиційні вкладення, здійснені
партнерами з Німеччини складають 37,4 млн дол., Франції – 33,2 млн дол.,
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Польщі – 17,7 млн дол., Ліхтенштейну – 14,4 млн дол., Кіпру – 12,7 млн
дол. На ці країни припадає переважна частина загального обсягу прямих
іноземних інвестицій.
За структурою інвестиційних надходжень у Вінницькій області за
видами економічної діяльності, найбільш інвестиційно привабливою є
харчова промисловість збоку майже усіх закордонних суб`єктів
інвестування. Її обсяги в сукупному капіталі нерезидентів становлять
26,6% від загального обсягу. Також сталою є зацікавленість у закордонних
інвесторів до таких видів економічної діяльності, як операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям; хімічна та
нафтохімічна промисловість; добувна промисловість; сільське
господарство, мисливство та пов`язані з ними послугами.
Головними причинами, що зумовлюють невисокі темпи росту
показників інвестиційної діяльності Вінницької області та по регіонах
України в цілому, є:
надмірний податковий і адміністративний тиск на бізнес;
слабка розвиненість ринкових інститутів – корпоративного
сектора, ринку цінних паперів, ринку землі, ринку нерухомості;
низька конкурентоздатність багатьох українських товарів, що
робить невигідними вкладення в їх випуск;
недостатня інтегрованість у світову економіку;
нестача оперативної інформації і внаслідок цього зменшення
ефективності співпраці між суб’єктами ринку;
відсутність стимулів і механізмів для залучення інвестицій, з боку
органів місцевої влади.
З точки зору кризової ситуації в економіці України, вибір
інвестиційних проектів в Вінницькій області спрямовується в таких
напрямках: розвиток експорту; зниження витрат первинної сировини,
поглиблення ступеня її переробки; зниження навантаження на
навколишнє середовище. Основними пріоритетами посилення
інвестиційних потоків до Вінницького регіону можуть виступати
забезпечення прав та інтересів інвесторів; забезпечення вільного доступу
до інформації про об`єкти інвестицій; запровадження державної
фінансової підтримки інноваційних проектів на стадії впровадження;
розвиток внутрішнього інформаційного обслуговування іноземних
інвесторів; здійснення інвестиційно орієнтованої рекламної кампанії;
розвиток інвестиційного ринку, заохочення конкуренції тощо [4].
Отже, в результаті дослідження виявлено інвестиційні переваги
Вінницької області, зокрема: стабільна та прогнозована суспільно531
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політична ситуація, високий рівень транзитивності території, сприятливі
природно – кліматичні умови, розвиток малого та середнього бізнесу,
вільні площі для сучасних технологій, наявність природних ресурсів,
тощо. Головною метою програми розвитку регіону є створення умов, що
забезпечують збільшення потоку вітчизняних та іноземних інвестицій в
економіку й підвищення ефективності їх використання. Провідне місце
серед цих умов посідає корінне поліпшення у регіоні інвестиційного
клімату, в першу чергу, з метою спрямування фінансових потоків у
сільське господарство регіону.
Висновки. Головними проблемами на шляху підвищення
інвестиційної діяльності і привабливості Вінницького регіону є надмірний
податковий і адміністративний тиск на бізнес; слабка розвиненість
ринкових інститутів; низька конкурентоздатність багатьох українських
товарів; недостатня інтегрованість у світову економіку; відсутність
стимулів і механізмів для залучення інвестицій, з боку органів місцевої
влади. Вирішення цих інвестиційних проблем країни починається з
поліпшення інвестиційного клімату регіонів.
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Рассмотрены и обобщены подходы к построению системы информационноаналитического обеспечения финансового менеджмента торговых предприятий. По
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Світовий досвід
практичної діяльності торговельних підприємств підтверджує визначальну
роль їх фінансового менеджменту. Ефективне функціонування
торговельного підприємства безпосередньо пов’язане з прийняттям та
виконанням креативних управлінських рішень, гарантією для здійснення
яких є якісна аналітична інформація. Збір, оброблення, систематизація та
уніфікація інформації за певними критеріями відповідності, подання її у
необхідному вигляді для прийняття управлінських рішень є основними
етапами
формування
інформаційно-аналітичного
забезпечення
менеджменту торговельних підприємств.
Під час вирішення завдань менеджменту слід дотримуватись вимог
щодо цільової скерованості дій та одночасного скорочення часу для
прийняття відповідного рішення. В таких умовах набуває необхідності
розробка форм оперативного представлення якісної та достовірної
інформації. Вичерпна, неупереджена, своєчасна і зрозуміла інформація є
запорукою прийняття оптимальних управлінських рішень, спрямованих
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на зменшення витрат фінансових ресурсів, зростання прибутку і ринкової
вартості підприємства. Проте існує проблема надання недостатнього
інформаційного забезпечення високої якості управлінських рішень з
вищезгаданих причин. На даний час наявні розробки не містять
достатнього регламентування щодо алгоритмізації процедури формування
інформаційно-аналітичного забезпечення менеджменту торговельних
підприємств.
Насамперед
виникає
необхідність
векторизації
інформаційно-аналітичного забезпечення управління.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. На сьогоднішній день існує велика кількість теоретичних
положень відносно організації інформаційно-аналітичного забезпечення –
в працях багатьох вчених, серед яких Ш.М.Акаєв, В.С.Анфілатов,
І.І.Бажин, Е.П.Голенищев, Ю.М.Горський, А.Н.Дешин, Е.Е.Степанова,
Г.С.Тесленко, С.І. Яковенко та ін. Незважаючи на велику кількість праць і
досліджень у цій сфері, основні критерії та принципи формування
інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового менеджменту
торговельних підприємств визначено недостатньо.
Цілі статті. Метою дослідження є визначення полівекторності
інформаційно-аналітичного забезпечення менеджменту торговельних
підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Враховуючи
сучасний стан та тенденції розвитку торговельного підприємництва,
посилення конкуренції під дією внутрішніх і зовнішніх факторів, високий
ризик реалізації управлінських рішень цільового спрямування, слід
будувати гнучку систему їх фінансового менеджменту.
Торгівля як найбільш динамічна галузь національної економіки, що
забезпечує процеси обміну між суб’єктами господарювання, за своєю
суттю належить до ринкової економіки і саме тому органічно сприймає як
позитивні, так і негативні її сторони. Політична нестабільність, кризові
явища мають суттєве відображення на стані розвитку торгівельної галузі.
Дані статистики дозволяють відмітити загальний додатний фінансовий
результат у період стабільної економіки 2001–2007 рр. (196,0 – 211,1 млн
грн), різкі коливання якого не дозволяють оцінити його динаміку як
однозначно позитивну, а також тенденцію зростання кількості
підприємств, що були прибутковими протягом 2001–2007 рр. Різкий зрив
у кризовому 2008 р. (темп приросту значення загального фінансового
результату у 2008р. в порівнянні з 2007 р. склав -1997,6%) свідчить про
неготовність роздрібної торгівлі до кризових випробовувань ринкової
економіки ( загальний фінансовий результат підприємств торгівлі у 2008р.
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склав -4428,0 млнгрн). При деякому зменшенні суми збитку, отриманого
збитковими підприємствами, зростає їх питома вага у загальній кількості
підприємств торгівлі (з 28,4% до 33,2%). Тенденція зменшення
збитковості роздрібної торгівлі протягом 2009–2010рр. (на 40,8%) також
не є підставою для позитивної оцінки ситуації, оскільки загальний
фінансовий результат залишається від’ємним (-1750,7 млнгрн і -1037,2
млнгрн відповідно).
Забезпечити
стійкість
торгівельних
підприємств
перед
непередбачуваними труднощами, запобігти їм може гнучка ефективна
система фінансового менеджменту, яка вчасно і точно реагуватиме на
фактори впливу. В свою чергу, ефективність системи фінансового
менеджменту забезпечить його якісне інформаційно-аналітичне
забезпечення (інформаційна система). Від якості інформації, що
використовується для прийняття управлінських рішень значною мірою
залежить обсяг витрачання фінансових ресурсів, рівень прибутковості,
ринкова вартість підприємства, та інші показники, які характеризують
рівень добробуту власників і персоналу, темпи розвитку підприємства
тощо, тим самим визначаючи місце торговельного підприємства на ринку.
Зважаючи на це, виникає необхідність в створенні якісно нової
інформаційної системи. Як свідчить вітчизняний досвід, чітко
регламентованих правил щодо формування інформаційно-аналітичної
системи фінансового менеджменту не існує. Саме цим пояснюється
існування проблеми недосконалості інформаційної системи, що неминуче
призводить до оманливого представлення реального стану торговельного
підприємства і на основі цього, відповідно, прийняття неправильних
управлінських рішень.
В зв’язку з цим, нами пропонується стандартизувати,
універсалізувати основні вимоги щодо формування інформаційної
системи фінансового менеджменту, тобто виникає необхідність
полівекторності інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового
менеджменту торговельних підприємств. Полівекторність передбачає
дотримання основних принципів формування інформаційної системи
фінансового менеджменту та відповідність критеріям, які визначають її
якість та цільове спрямування.
Для полівекторності інформаційно-аналітичного забезпечення
властивими мають бути такі риси:
- обов’язковість (дотримання принципів і відповідність критеріям є
не бажаним елементом організації інформаційно-аналітичного
забезпечення, а обов’язковим, – лише в такому випадку гарантуватиметься
якість подальших управлінських рішень. Проте обов’язковість
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регламентованої інформації за вимогами стандартів обліку, контролю,
аудиту та регламентованого забезпечення функціонуючого менеджменту
слід ув’язати з потребами та коректністю відповідних управлінських
процедур. За експертними оцінками до 60% створених інформаційних
ресурсів не використовуються на практичній діяльності і мають виключно
архівну цінність. За таких обставин забезпечується економність збору та
обробки інформації);
- системність (сукупність принципів і критеріїв, що обумовлюють
полівекторність інформаційно-аналітичного забезпечення, є системою, –
тобто мову про якість інформаційно-аналітичного забезпечення
фінансового менеджменту можна вести тільки в тому випадку, коли мали
місце дотримання всіх принципів і відповідність всім критеріям, а не лише
частково);
- доказовість (принципи і критерії як складові елементи
полівекторності інформаційного забезпечення повинні мати аргументи
доказовості, – досягнення яких саме нових властивостей фінансового
менеджменту забезпечить дотримання принципів та відповідність
критеріям. Саме доказова база інформаційно-аналітичного забезпечення є
найслабшою ланкою у прийнятті управлінських рішень. Одні і ті ж
економічні процеси трактуються по-різному, а тому частіше ці рішення
просто не виконуються. Оскарження у правових інститутах тих чи інших
позицій є малоефективним. За результатами виявлених порушень
фінансової дисципліни компенсація складає не більше 10%).
Якість інформаційного забезпечення гарантує дотримання основних
принципів його формування, що є однією зі складових полівекторності
інформаційно-аналітичного забезпечення. До них нами пропонується
віднести принципи системності, комплексності, науковості, достовірності,
доцільності, ефективності, пріоритетності, прозорості та принцип
цільового спрямування, які представлено на рис. 1.
Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту
являє собою безперервний і цілеспрямований відбір відповідних
інформаційних показників, необхідних для здійснення аналізу,
планування і підготовки ефективних управлінських рішень за всіма
напрямками діяльності торговельного підприємства.
Інформаційна система фінансового менеджменту, скорегована з
акцентом на полівекторність, призначена задовольняти не тільки
управлінський персонал та власників торговельного підприємства, але й
інтереси широкого кола зовнішніх її користувачів.
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Принципи формування інформаційного забезпечення
Принцип системності передбачає дослідження структурних елементів вхідної
інформації як складних систем з певною структурно-функціональною будовою у
взаємозв’язку і взаємообумовленості їхніх складових
Принцип комплексності передбачає оцінювання структурних елементів вхідної
інформації в єдності, їх зміну та розвиток за кількісними і якісними ознаками
Принцип науковості передбачає всебічне вивчення впливу об’єктивних факторів на
формування вхідних параметрів інформаційного забезпечення, застосування
наукової методики аналітичних досліджень при перетворенні вхідних параметрів
на вихідні
Принцип достовірності передбачає забезпечення результатів, максимально
наближених до реальних
Принцип доцільності передбачає встановлення оптимального співвідношення між
поставленою метою дослідження та способами її реалізації, насамперед через
формування відповідного інформаційного забезпечення
Принцип ефективності передбачає досягнення найвищих результатів за
найменших витрат (низький рівень трудоємності, витрат на програмне
забезпечення обробки вхідної інформації тощо)
Принцип пріоритетності передбачає ідентифікацію пріоритетів у досягненні
поставленої мети, виділення первинних і вторинних за значущістю і послідовністю
етапів формування інформаційного забезпечення
Принцип прозорості передбачає доступність для сприйняття, зрозумілість, ясність,
неприхованість фактів та параметрів, що формують середовище інформаційного
забезпечення
Принцип цільового спрямування передбачає участь в процесі формування
інформаційного забезпечення широкого кола зацікавлених осіб, а не тільки
фахівців-аналітиків

Рис.
1.
Принципи
формування
інформаційно-аналітичного
забезпечення фінансового менеджменту торговельних підприємств

Висока роль фінансової інформації в підготовці і прийнятті
ефективних управлінських рішень зумовлює високі вимоги до її якості
при формуванні інформаційної системи фінансового менеджменту, серед
яких виділяють вимоги до її значущості, повноти, своєчасності,
достовірності, зрозумілості, зіставленості, ефективності. Основні критерії
якості формування інформаційного забезпечення управління діяльністю
торговельних підприємств як структурний елемент полівекторності
інформаційного забезпечення представлено на рис. 2.
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Критерій

Зміст

Значущість

ступінь впливу залученої інформації на результати фінансових
рішень

Повнота

завершеність кола інформативних показників, необхідних для
проведення аналізу, планування і прийняття оперативних
управлінських рішень по всім аспектам діяльності підприємства

Достовірність

Своєчасність

Зрозумілість

Зіставленість

Ефективність

Адекватність
Динамізм

ступінь адекватності відображення у сформованій інформації
реального стану і результатів діяльності, правдивої
характеристики
зовнішнього
фінансового
середовища,
нейтрального щодо всіх категорій потенційних користувачів
відповідність інформації потребі в представленні її за відповідний
період
простота побудови інформаційного забезпечення, відповідність
визначеним стандартам представлення та доступність розуміння
для тих категорій користувачів, для яких вона призначена і кому
вона призначена
можливість проведення компаративного фінансового аналізу
торговельного підприємства з аналогічними господарюючими
суб’єктами
витрати на залучення окремих інформативних показників не
повинна перевищувати ефект, який буде отриманий в результаті
їх використання при підготовці і реалізації відповідних
управлінських рішень
відображення реального стану діяльності торговельного
підприємства, оцінка як внутрішнього економічного середовища,
так і зовнішнього
відображення стану діяльності торговельного підприємства на
конкретний час; постійне оновлення і доповнення інформації

Рис. 2. Критерії якості формування інформаційного забезпечення
управління діяльністю торговельних підприємств
Характеристика принципів формування інформаційно-аналітичного
забезпечення та визначення критеріїв якості формування інформаційного
забезпечення управління діяльністю торговельних підприємств
підтверджують різноспрямованість його формування. В свою чергу, повне
та своєчасне дотримання принципів формування та критеріїв якості
інформаційно-аналітичного забезпечення, що обумовлюють його
полівекторність, дозволить викристалізувати новий підхід до побудови
якісно нової моделі інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового
менеджменту торговельного підприємства.
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Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити
висновок, що полівекторність інформаційного забезпечення фінансового
менеджменту торговельного підприємства дозволить системно підійти до
формування необхідного обсягу інформації для оцінки фінансового стану
підприємства. Побудова такої системи інформаційного забезпечення,
ґрунтуючись на додержанні чітко визначених принципів та вимог, дасть
можливість отримати несуперечливу, вичерпну, достовірну та якісну
інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень та
підвищення рівня ефективності функціонування торговельного
підприємства.
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ПРОЦЕСИ ПОДАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ПОНЯТЬ
Звернуто увагу на різницю між поняттями «подання фінансової звітності» та
«оприлюднення фінансової звітності». Здійснено аналіз їх спільних та відмінних рис.
Запропоновано авторське розуміння даних дефініцій.
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Yacko M.
SUBMISSION PROCESS AND DISCLOSURE
OF FINANCIAL REPORTING: CONTENT OF TERMS
The attention is paid to the difference between the terms «submission of financial
statements» and «disclosure of financial statements». The analysis of their common and distinctive
features is done. The author understanding of data definitions is suggested.
Key words: financial reporting, submission, disclosure, presentation, information.

Яцко М.В.
ПРОЦЕССЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Обращено внимание на разницу между понятиями «представления финансовой
отчетности» и «обнародование финансовой отчетности». Осуществлен анализ их общих и
отличительных черт. Предложено авторское понимание данных дефиниций.
Ключевые слова: финансовая отчетность, представление, обнародование,
представление, информация.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток
інформаційного суспільства передбачає посилений та інтенсивний обмін
інформацією, який сьогодні набирає все більших темпів. Це пов’язано як
із збільшенням обсягів інформації, так і з розвитком технологій для
зберігання, передачі та обробки інформації.
Формування інформації про діяльність підприємства, зокрема його
фінансової сторони, відбувається за допомогою методів та інструментарію
бухгалтерського обліку, ведення якого на вітчизняних підприємствах в
основному здійснюється силами бухгалтерської служби, яка формує
інформацію для системи управління.
Інформаційне забезпечення управління впливає на діяльність
підприємства, оскільки саме інформація здатна впорядкувати господарські
операції та процеси, забезпечити відносну рівновагу між внутрішніми та
зовнішніми потребами підприємства, а відтак стати основою його
фінансово-економічного процвітання.
Ефективність рішень, що приймають користувачі, залежить від
каналів зв’язку із підприємством, які забезпечують процеси подання та
оприлюднення фінансової звітності. Тому постає потреба в сутнісному
відокремленні понять, що дозволить більш глибоко усвідомлювати
економічні процеси та дефініції, які забезпечить новий рівень в
дослідженні і розвиткові уявлень про економічне життя.
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Питаннями, пов’язаним із фінансовою звітністю, у своїх
дослідженнях значну увагу надають М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець,
Ю.А.Верига, С.І.Голов, В.Б.Мосаковський, В.О.Озеран, М.С.Пушкар,
В.В.Сопко, М.Г.Чумаченко Найбільш ґрунтовні останні дослідження у
сфері фінансової звітності були присвячені праці Т.Є.Кучеренко [12],
Л.Ф.Шилова [18], Я.В.Шевері [17].
Дослідники, в основному, звертали увагу на методологічні та
організаційні проблеми фінансової звітності, оминаючи дослідження
процесів подання та оприлюднення фінансової звітності, зокрема й
змістовного наповнення цих понять. Тому постає питання виокремлення
понятійно-категоріального апарату в цих складних та динамічних
процесах.
Цілі статті. Мета статті полягає в з’ясуванні спільних та відмінних
рис понять подання та оприлюднення фінансової звітності, визначенні їх
сутності та взаємозв’язвку, а також в уточнені особливостей кожної із них.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В сучасних умовах
фінансова звітність стала окремою системою економічних знань із
власним інструментарієм та елементами [13, с. 29]. Давидюк Т.В. зазначає
про пріоритетну роль бухгалтерської звітності як основного засобу
комунікації [6, с. 21]. Стерлінг Р. вважає, що облік є мистецтвом, в
результаті якого одержується фінансова звітність [19, с. 216]. На
пріоритетності звітності над обліком також наголошує проф. Д. Панков
[14, с. 37]. Тому, на нашу думку, важливим є дослідження всіх аспектів
фінансової звітності.
Бухгалтерський облік є суспільною економічною наукою і
користувачами його інформації є, і мають право бути, всі члени
суспільства, не дивлячись на те, що їх економічні інтереси суттєво
різняться [8, с. 55]. Задоволення інтересів користувачів відбувається за
допомогою фінансової звітності, яка проходить через етапи подання та
оприлюднення.
Кожній науці притаманний понятійно-категоріальний апарат, який
представляє її фундаментальну основу при формуванні теорії та
методології. Змістовне наповнення понять буде визначати характер та
особливості їх взаємодії, а відтак, є надзвичайно важливим в процесі
наукового пошуку та пізнання.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність, в цілому, покликані
задовольняти потреби користувачів через відповідні процеси подання та
оприлюднення.
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Деякі вчені, при вживанні слів «подання» та «оприлюднення»
зазначають, що вони є процедурами. На нашу думку, під поняттями
«поданням» та «оприлюдненням» варто розуміти саме процес. Так як,
процес – це певна послідовність дій, етапів, відносно відокремлених від
інших. Поняття «процедура» найбільшою мірою застосовується до чітко
регламентованого порядку виконання і до такого, що немає остаточних
результатів, наприклад, аналітичні процедури в аудиті дають можливість
аудитору, на підставі інших аудиторських доказів, сформувати професійну
думку.
Процедура (від латин. procedo – просуваюсь) – складова операції,
послідовність дій [7, с. 486]. Процес (від латин. processus – проходження,
просування) – сукупність послідовних дій, засобів, спрямованих на
досягнення певного результату [3, с. 997]. Подання та оприлюднення
фінансової звітності містить ознаки не в складі якоїсь операції, а
самостійно відокремлену сукупність дій, в результатів виконання яких
досягається певний результат. Результатом має послужити отримання
користувачами фінансової звітності.
Розвиток сучасної науки та вимоги сьогодення ставлять нові умови
у визначенні понять подання та оприлюднення як процесів, що є
індикаторами «здоров’я» економіки та рівня демократичності, так як певні
принципи переносяться із суспільних відносин в економічні. Подання – це
передача звітності її користувачам.
Досягнення цілі бухгалтерського обліку – це представлення
інформації в звітності [18, с. 24]. Ми вважаємо, що досягнення цілі
представлення інформації в звітності відбувається саме в процесі подання
та оприлюднення фінансової звітності.
Тому, під цими дефініціями варто розуміти:
Подання фінансової звітності – це процес представлення
фінансової звітності її користувачам з метою прийняття рішень.
Оприлюднення фінансової звітності – це процес публічного
представлення фінансової звітності для широкого загалу та користувачам,
що приймають рішення на її основі, шляхом її публікації в
спеціалізованих виданнях чи за допомогою мережі Інтернет.
Перша дефініція включає в себе другу.
Взаємозв’язок понять «подання фінансової звітності» та
«оприлюднення фінансової звітності» проілюстровано на рис. 1.
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де Р – оприлюднення фінансової звітності
Сn – подання фінансової звітності
Kn – канал взаємозв’язку
Рис. 1. Взаємозв’язок понять «подання фінансової звітності» та
«оприлюднення фінансової звітності»
Виходячи з рис. 1 даний взаємозв’язок можна представити
формулою:
n

p

Cn .

(1)

i 1

Проаналізувавши сутність даних понять, варто зазначити, що їх
квінтесенцією (найважливіше, найсуттєвіше) буде саме передача
інформації користувачам, яка може відбуватися за допомогою різних
методів та способів.
Враховуючи вищенаведене, варто виокремити спільні та відмінні
риси понять «подання фінансової звітності» та «оприлюднення фінансової
звітності», що показано в табл. 1.
Процеси подання та оприлюднення фінансової звітності завжди
відносяться до певних суб’єктів, так як не можуть бути реалізовані без
них, а саме: користувачів. Користувачі фінансової звітності чітко
регламентовані Законом [6] та Порядком [15]. Тому, важливим є також
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дослідження даної дефініції. На відміну від попередніх (подання та
оприлюднення) даній дефініції приділялась увага з боку багатьох вченихекономістів [10].
Таблиця 1
Спільні та відмінні риси понять «подання фінансової звітності»
та «оприлюднення фінансової звітності»
Спільні риси
Стосуються одного суб’єктаініціатора передачі інформації
Стосуються однієї і тієї ж фінансової
звітності
Можуть здійснюватися однаковими
каналами (як виключення)
Несуть у собі мету забезпечити
користувачам правильність та
ефективність їх управлінських рішень

Відмінні риси
Різна ступінь довіри до фінансової
звітності
Поняття оприлюднення поглинає в
себе поняття подання
Канали здійснення даних процесів, як
правило, є різними
Зміна процесу подання фінансової
звітності до оприлюднення
призводить до розширення кола
користувачів

Є обмеженими в часі

На думку Кузнецової С.А. [11] недостатній рівень методичного
забезпечення може обумовити викривлення облікової інформації, з огляду
на відсутність чіткої регламентації її надання. Тобто, надання фінансової
звітності повинно відбуватися через науковообгрунтовані процеси
подання та оприлюднення.
Утилітаризм [16, с. 251] процесів подання та оприлюднення
фінансової звітності, тобто оцінка з точки зору їх корисності, можливості
служити засобом для досягнення мети, говорить про виняткову
важливість їх для користувачів.
Кузнецова С.А. [11] вважає, що при розгляді потреби в додаткових
статтях, необхідно виходити з вимоги доречності подання такої інформації
для її розуміння, з огляду на мету складання кожного фінансового звіту.
Бєлоусова І.М. [2] вважає, що найбільш зручною формою подання
звітності для зовнішніх користувачів є певна «дошка оголошень»,
водночас зазначаючи, «традиційною формою подання фінансової
звітності для інвесторів є її публікація в спеціалізованих ділових
виданнях». На нашу думку, публікація фінансової звітності є її
оприлюдненням, ототожнення понять «подання» та «оприлюднення»
спотворює зміст даних процесів. Розміщення інформації на «дошці
оголошень» можливе лише із забезпечення правильного виконання
організаційного та технічного аспектів, так як може ставитись під сумнів
легітимність фінансової звітності, а відтак її достовірність, яку автор
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пропонує розв’язувати шляхом «додавання до фінансової звітності
аудиторського висновку».
Поряд із вищеозначеними термінами використовують поняття
«звітування». Термін «звітування» у більшості випадків відноситься до
подання державним органам і передбачає надання інформації, що
міститься у звітах. Але, в загальному, звітування – це процес подання та
оприлюднення звітності.
Герасименко О.С. [4, с. 16] одним із структурних блоків алгоритму
підготовки консолідованої фінансової звітності називає фактор
оприлюднення, що, на нашу думку, зумовлено значимістю у досягненні
мети фінансової звітності. Мета фактора оприлюднення буде досягнута
тоді, коли всі зацікавлені користувачі фінансової звітності отримають
доступ до неї.
Кучеренко Т.Є. [12, с. 19] своєчасність оприлюднення фінансової
звітності називає одним із принципів інституту фінансової звітності. На
нашу думку, своєчасність є наслідком ефективності використання
процесів подання та оприлюднення фінансової звітності.
Дані поняття на законодавчому рівні не визначені, хоча мають
важливе значення, так як служать завершальною ланкою в досягненні
мети обліку в цілому.
На думку Коробко О.М., зміна мети складання та адресності
подання, розширення кола суб’єктів, що приймають господарські
рішення, спираючись при цьому на звітну інформацію, дозволило
визначити бухгалтерську фінансову звітність як ланку зв’язку між
підприємством і зовнішнім середовищем, що покликана адекватно
розкривати ті процеси, що відбуваються на підприємстві, з одного боку, та
задовольняти інформаційні потреби користувачів, з іншого [9, с.18].
Існують думки, що потенційні втрати від розкриття інформації
оцінюються підприємствами вище ніж можливі економічні вигоди від
такого розкриття [1]. На нашу думку, це зумовлено недостатнім
використанням інструментарію подання та оприлюднення звітності, а
відтак, не надходження інформації потрібним користувачам.
Висновки. Процеси подання та оприлюднення фінансової звітності
мають різне змістовне наповнення та характеризуються рядом
особливостей, виокремлення яких дозволило чітко виділити межі кожного
з них. Уточнення даних понять надає поштовх для розвитку уявлень про
облікову науку.
Процеси подання та оприлюднення фінансової звітності є
важливими для всіх підприємств, так як служать своєрідним зв’язком із
зовнішнім середовищем, контрагентами та зацікавленими сторонами.
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В результаті дослідження встановлений взаємозв’язок між цими
поняттями, який представлений у вигляді математичної тотожності.
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