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Постановка проблеми. Облік на кожному етапі розвитку
економіки значним чином зумовлюється діючим господарським
механізмом, процеси якого він відображає і контролює. В умовах
ринкової економіки особливої актуальності набирають облік та аналіз
власного капіталу, наявність якого дозволяє функціонувати
підприємствам всіх форм власності.
Актуальність обліку власного капіталу виникла через появу
нових організаційно-правових форм підприємств, а раціональна
побудова цього обліку забезпечить власникам ефективний контроль за
формуванням джерел власних коштів на їх використання.
Аналіз останніх досліджень. Проблемам обліку власного
капіталу на підприємстві присвячені роботи таких вчених як Бутинця
Ф.Ф., Давидюка Т.В., Жука В.М., Лінника В.Г., Огійчука М.Ф.,
Пушкара М.С.
Метою статті є вивчення, критична оцінка діючих теоретичних
та методичних засад відображення в обліку статутного капіталу та
розробка рекомендацій щодо його обліку.
Виклад
основного
матеріалу.
Методологічні
основи
формування в бухгалтерському обліку інформації про власний капітал
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і розкриття інформації про нього у фінансовій звітності підприємств,
організацій та інших юридичних осіб всіх форм власності
регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5
«Власний капітал» і П(С)БО 2 «Баланс».
Власний капітал – це сума внесків (вкладів) засновників, що
відображає обсяг прав власності, оцінених за ринковою вартістю на
момент створення господарюючого суб‘єкта, та вартість, яка одержана
в результаті ефективної діяльності підприємства, зокрема
нерозподілений прибуток, безоплатно одержані активи і суми
дооцінки необоротних активів, [3].
Власний капітал включає в себе такі складові (рис.1):
Рахунок 40 «Статутний капітал»

Власний капітал

Рахунок 42 «Пайовий капітал»
Рахунок 42 «Додатковий капітал»
Рахунок 43 «Резервний капітал»
Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)»
Рахунок 45 «Вилучений капітал»
Рахунок 46 «Неоплачений капітал»
Рис.1. Структура власного капіталу.
Основу власного капіталу підприємства складає статутний
капітал, розмір якого, як правило, зафіксований в установчих
документах. Він є умовою створення і функціонування будь-якої
юридичної особи.
Статутний капітал – це капітал підприємства, зафіксований в
його установчих документах, який складається з внесків, вкладів
власників (засновників, учасників), оцінених за ринковою вартістю на
момент створення суб‘єктів господарювання, виражений у грошовій
формі, [4,с.199].
Він виконує такі функції: основоположну, довгострокового
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фінансування, регулятивну, організаційну та гарантійну.
Особливості
відображення
статутного
капіталу
в
бухгалтерському обліку визначаються його правовим статусом.
Обов‘язковість створення статутного капіталу передбачена
законодавством для підприємств і товариств різних форм власності, а
його розмір - лише для господарських товариств.
Мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ становить одну
мінімальну заробітну плату, що діє на момент створення товариства.
Облік статутного капіталу починається з дня реєстрації
підприємства в державному реєстраторі суб‘єктів підприємницької
діяльності.[2,с.307]
Аналітичний облік статутного капіталу ведуть за видами
капіталу по кожному засновнику, акціонеру тощо. Отже, якщо
засновник один, то облік по рахунку 40 ведуть загальною сумою. А
якщо засновників декілька, то по кожному з них відображають
відповідну суму статутного капіталу, використовуючи для цього
спеціальний журнал, книгу, або таблицю в комп‘ютері.

Серія:ВК
148400,
Виданий….

КамАЗ

Балансова
вартість, грн.

Іванов
В.В.

Ціна за од.,грн..

2

Кількість

Комп‘ют
ери (б/у)

Одиниці виміру

Кратка
характеристика
майна

Серія:МР
258625,
Виданий.…

Шт.

Паспортні дані

Лісовий
А.Н.

К-т
рах.46

2

3200

6400

104

Шт.

Засновники

1

Разом

№ п.п

Таблиця 1
Відомість з обліку внесеного засновниками майна

1

12000

12000

105

У
Д-т
рах.

18400

Для обліку змін у власному капіталі, пов'язаних з рухом
основних засобів, матеріалів, грошових коштів, використовують
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первинні документи. Первинні документи – це письмові свідоцтва, що
фіксують та підтверджують господарські операції, враховуючи
розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх виконання,
[1,с.214].
Дослідження показали, що для багатьох операцій з обліку
власного капіталу немає розробленого стандартизованого первинного
документа, частіше всього використовують бухгалтерську довідку.
Виходячи с цього виникає потреба при обліку цих операцій
застосовувати універсальний документ – Відомість, табл.1.
Ця відомість дасть змогу користувачам отримати більш детальну
інформацію про те хто є засновником, що саме було внесено, кратку
характеристику майна та балансову вартість майна. Також
висвітлюється більш повна інформація щодо рахунків, , сума на яких
переноситься з кредиту рахунка 46 у дебет відповідних рахунків.
Висновок. Отже, запропоноване вдосконалення інформаційного
забезпечення
обліку статутного капіталу дозволить покращить
інформованість користувачів, зокрема усього управлінського апарату,
про величину статутного капіталу, про засновників та про внесене
майно на баланс підприємства.
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Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу:
міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(4). – Житомир, 2006. – С. 199-207.

18
Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

УДК 336.2
Акименко О.Ю., к.е.н, доцент
Гаймановська Н., Сокіл Ю.
Чернігівський державний технологічних університет
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
© Акименко О.Ю., Гаймановська Н., Сокіл Ю.
У статті розглянуто основні засади податкового законодавства України.
Досліджено сутність податків, зборів та їх видів. Доведено необхідність зменшення
загальнодержавних податків (з 29 до 17), відміни десяти місцевих податків та зборів.
Ключові слова: законодавство, податкова система, податковий кодекс,
податки, збори, податковий режим.
In the article are the basic principles of tax legislation of Ukraine. There are essence
of taxes, fees and types. The necessity of reduction of taxes (from 29 to 17), abolition of the
ten local taxes and fees.
Keywords: legislation, tax system, tax codex, taxes, the tax regime.

Постановка проблеми. 7 жовтня 2010 року Верховною Радою
України прийнято в першому читанні проект Податкового кодексу,
який набирає чинності з 1 січня 2011 року. За словами прем‘єрміністра України основною ідеєю Податкового кодексу є зменшення
податкового тиску на бізнес. У зв‘язку з цим виникає безліч
суперечливих питань пов‘язаних, по-перше, з порядком обчислення
податку на прибуток (правильне визнання та оцінка доходів та
витрат); по-друге, розрахунком податку на додану вартість; по-третє, з
методами бухгалтерської амортизації для цілей оподаткування; почетверте, із формуванням сприятливого інвестиційного клімату для
залучення іноземних інвестицій та інших.
Актуальність останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та
методологічні основи податкової системи України, а саме: сутність
податків, їх види, особливості формування та реалізації державної
податкової політики знайшли своє відображення в працях вченихекономістів: М. Азарова, О. Василика, В. Вишневського, В. Гейця,
М. Дем'яненка, С. Льовочкіна, І. Луніної, П. Мельника, В. Опаріна,
А. Соколовської, А. Поддєрьогіна, Л. Шаблистої, О.Шитрі, Н.Фліссак,
Т.Фомовської, А.Фурмана, Г.Хмельова та інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Чинна податкова система України, види податків, порядок їх

19
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

обчислення, перелік об‘єктів оподаткування, платників податків,
правове регулювання податкової системи закріплені Законом України
„Про систему оподаткування‖ [5], Постановою Верховної Ради
України „Про основні положення податкової політики в Україні‖ [9],
постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативними
актами. Але, складність та суперечливість податкового законодавства,
внесення численних змін до податкових законів, надмірне податкове
навантаження на платників податків, зниження ділової активності
суб‘єктів господарювання, численні конфлікти між контролюючими
органами у сфері оподаткування та платниками податків потребує
реформування податкової системи.
Метою статті є дослідження теоретико-методичних засад та
практичних рекомендацій щодо створення нової податкової системи (у
зв‘язку з прийняття нового Податкового кодексу), яка буде
ефективним інструментом державного регулювання економіки.
Виклад основного матеріалу. В науковій літературі [1, 2, 3, 4,
6, 7, 10, 11] податкова системи представлена сукупністю законодавчо
встановлених податків і механізму їх стягнення, державно-владних
органів управління оподаткуванням, платників податків і податкових
правовідносин, що взаємопов'язані між собою та взаємодіють в умовах
економічного середовища, яке постійно змінюється, з метою
наповнення державного бюджету коштами, регулювання й
стимулювання якісних і кількісних параметрів відновлення економіки
держави та забезпечення економічної і соціальної стабільності та
безпеки.
На «Першому українському податковому форумі 2010:
реформування податкової служби в Україні», який пройшов
28.10.2010 р. було зазначено, що реформування податкової системи
України розпочнеться саме з прийняття Податкового кодексу, який
створить всі умови для сильного бізнесу [12]. Податковий кодекс
України повинен сприяти регулюванню відносин, що виникають у
процесі встановлення, зміни та скасування податків та зборів в
Україні, визначити вичерпний перелік податків та зборів, що
справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників
податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих
органів і повноваження їх посадових осіб під час здійснення
податкового контролю, а також відповідальність за порушення
податкового законодавства [3].
Стаття 8 проекту Податкового кодексу надає тлумачення
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загальноекономічним категоріям:
 податком є обов'язковий, безумовний, індивідуально
безвідплатний платіж, що справляється з платників податків у формі
відчуження грошових коштів або інших матеріальних активів, у тому
числі при виконанні угод про розподіл продукції, що належать їм на
правах власності, оперативного управління чи господарського відання,
з метою забезпечення діяльності держави та територіальних громад;
 збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж, що
справляється з платників зборів, з умовою отримання ними
спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких
осіб державними органами, органами місцевого самоврядування,
іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих
дій [8].
Податковий
кодекс
передбачає
зменшення
кількості
загальнодержавних податків та зборів з 29 до 17. До сплати
належатимуть: податок на прибуток підприємств; податок на доходи
фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний податок; податок
на транспортні засоби; екологічний податок; рентна плата за
транспортування
нафти
і
нафтопродуктів
магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування
трубопроводами природного газу та аміаку територією України;
рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що
видобуваються в Україні; плата за користування надрами; плата за
землю; збір за користування радіочастотним ресурсом України; збір за
спеціальне використання води; збір за спеціальне використання
лісових ресурсів; єдиний податок; фіксований сільськогосподарський
податок; збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
(застосовується до 31 грудня 2014 року); мито.
Також передбачається зниження податку на прибуток
підприємств з 25% до 20% у 2011 р. та подальше зниження до 16% у
2016 р. (з 01.01.2011 р. – 19%, з 01.01.2013 р. – 18%, з 01.01.2015 р. –
17%;, з 01.01.2016 р. – 16%); усуваються розбіжності між нормами
Закону про прибуток та П(С) БО №15, 16, 7. Визначення об‘єкта
оподаткування податком на прибуток здійснюватиметься за методом
«нарахування та зіставлень».
Згідно проекту Податкового кодексу класифікація доходів, що
враховуватимуться
при
визначенні
об‘єкта
оподаткування
відбуватиметься за наступними групами:
 дохід від операційної діяльності, що включає дохід від
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реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг та дохід
банківських установ;
 інші доходи, що включають доходи у вигляді дивідендів,
отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими
вимогами, доходи від операцій оренди/лізингу, доходи за операціями в
іноземній валюті, доходи від торгівлі цінними паперами та
деривативами, суми штрафів, неустойки чи пені, суми безповоротної
фінансової допомоги, безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
Витрати,
що
враховуються
при
визначенні
об‘єкта
оподаткування класифікуються у проекті Податкового кодексу за
такими групами [8]:
 витрати операційної діяльності, що включають собівартість
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та витрати
банківських установ;
 інші витрати.
Інші витрати, у свою чергу, включають, зокрема:
 загальновиробничі
витрати
(витрати
на
управління
виробництвом, амортизація основних засобів та нематеріальних
активів загальновиробничого призначення, витрати на вдосконалення
технології та організації виробництва, витрати на охорону праці);
 адміністративні
витрати
(проведення
річних
зборів,
представницькі витрати, відрядження та утримання апарату
управління підприємством, консультаційні, інформаційні послуги,
оплата послуг зв‘язку тощо);
 витрати на збут (пакувальні матеріали, оплата праці та
комісійні винагороди продавцям, реклама та дослідження ринку
(маркетинг), передпродажна підготовка товарів), транспортування,
страхування
товарів,
транспортно-експедиторські
послуги,
гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування тощо);
 інші операційні витрати (витрати за операціями в іноземній
валюті, податки і збори, інформаційне забезпечення, проценти (за
користуванням отриманими кредитами), за випущеними облігаціями,
за фінансовою орендою) тощо;
 інші витрати звичайної діяльності (добровільно перераховані
(передані) активи, безнадійна заборгованість, утримання та
експлуатація фондів природоохоронного призначення, придбання
ліцензій та спеціальних дозволів тощо).
Собівартість товарів (робіт, послуг) складатиметься з витрат,
прямо пов‘язаних із виробництвом таких товарів (робіт, послуг), а
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саме: прямих матеріальних витрат; прямих витрат на оплат праці;
амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів,
безпосередньо пов‘язаних із виробництвом товарів (робіт, послуг);
інших прямих витрат.
Таблиця 1
Групи основних засобів та мінімально допустимі строки їх
корисного використання (згідно проекту Податкового кодексу) [8]
№
Групи основних засобів
Строки
використання
(років)
1 Група 1 – земельні ділянки
2 Група 2 – капітальні витрати на поліпшення
земель, не пов‘язані з будівництвом
15
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

Група 3 – будівлі,
споруди,
передавальні пристрої
Група 4 – машини та обладнання, з них
електронно-обчислювальні
машини,
інші
машини
для
автоматичного
оброблення
інформації, пов‘язані з ними засоби зчитування
або друку інформації, пов‘язані з ними
комп‘ютерні програми (крім програм, витрати
на придбання яких визнаються роялті, та/або
програм, які визнаються нематеріальним
активом), інші інформаційні системи, телефони
(у т.ч. стільникові), мікрофони і рації, вартість
яких перевищує 1000 грн.
Група 5 – транспорті засоби
Група 6 – інструменти, прилади, інвентар
(меблі)
Група 7 – тварини
Група 8 – багаторічні насадження
Група 9 –інші основні засоби
Група 10 – бібліотечні фонди
Група 11 –малоцінні необоротні матеріальні
активи
Група 12 –тимчасові споруди (нетитульні)

20
15
10
5
2

5
4
6
10
12

5
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13
14
15
16

Група 13 – природні ресурси
Група 14 - інвентарна тара
Група 15 - предмети прокату
Група 16 - довгострокові біологічні активи

6
5
7

Розширено класифікацію основних засобів, яка включатиме в
податковому обліку 16 груп. В таблиці 1 наведені заплановані у
проекті Податкового кодексу групи основних засобів та мінімально
допустимі строки їх корисного використання.
Із дати набуття чинності Податкового кодексу в цілях
амортизації ОЗ, що вже числяться на балансі на цю дату,
застосовується особливий порядок, згідно з яким:
 перелік таких об‘єктів визначається за даними інвентаризації,
яка проводиться перед складанням річної фінансової звітності за
попередній фінансовий рік;
 виявлені об‘єкти ОЗ розподіляються за 16-ми групами (див.
п.10 розд. XIX);
 амортизована вартість за кожним об‘єктом ОЗ визначається як
первісна або переоцінена вартість за даними бухгалтерського обліку
на дату набуття чинності Податкового кодексу;
 строк корисного використання таких об‘єктів визначається з
урахуванням дати введення їх в експлуатацію та мінімально
допустимих строків використання визначених пп. 145 розділу III.
Нарахування амортизації ОЗ буде здійснюватися із
застосуванням п‘яти методів, аналогічних тим, які встановлені ПСБО
№7, а саме:
1.прямолінійного;
2.зменшення залишкової вартості;
3.прискореного зменшення залишкової вартості;
4.кумулятивного;
5.виробничого.
Податковий
облік об‘єктів основних засобів повинен
відповідати бухгалтерському обліку таких об‘єктів. Облік вартості, яка
амортизується, ведеться за кожним об‘єктом, що входить до складу
окремої групи.
Висновки і пропозиції. Існує потреба подальшої розробки
теоретичних складових формування системи оподаткування в умовах
глобалізації
економіки
через
конструктивне
та
системне
доопрацювання владою, бізнесом і економічною спільнотою
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У статті досліджено особливості обліку необоротних активів, утриманих для
продажу: виведення зі складу необоротних активів, первинного обліку, доцільності
застосування рахунку 286.
Ключові слова: необоротні активи, інвестиційна діяльність, первинний облік,
балансова вартість, залишкова вартість.
In the article a question is considered in relation to the features of account of
inconvertible assets, retained for a sale: leadingout from composition of inconvertible assets,
primary account,
expediency of application of account 286.
Keywords: inconvertible assets, investment activity, primary account, book value,
residual value.

Постановка проблеми. Адаптація законів України до
європейського рівня в рамках реалізації стратегічного курсу держави
на інтеграцію до економічного простору, потребує подальшої
трансформації обліку. З цією метою, стандарти бухгалтерського
обліку і фінансової звітності приводяться у відповідність до
міжнародних стандартів фінансової звітності, в тому числі, це
стосується регулювання оцінки та методів відображення в
бухгалтерському обліку необоротних активів та груп вибуття,
утриманих для продажу [7].
Для підтримання життєдіяльності будь-якого суб‘єкта
господарювання потрібні необоротні активи: вони забезпечують
виробничий процес, їх склад та структура визначають вид діяльності
та виробничу потужність підприємств. Якщо необоротні активи, група
вибуття, визнані утримуваними для продажу, їх припиняють визнавати
у складі необоротних активів. Як наслідок, виникають проблемні
питання з обліку реалізації основних засобів, які зумовлені
несумісністю вимог застосування певних рахунків бухгалтерського
обліку при відображенні операцій вибуття необоротних активів і
порядку формування інформації для розкриття їх у фінансовій
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звітності.
Актуальність останніх досліджень і публікацій. Вивчення
теоретичних
і
організаційно-методичних
положень
обліку
необоротних активів, утримуваних для продажу, свідчить про
необхідність удосконалення та подальшого вивчення даного питання.
Вагомий внесок в розвиток теорії та методології
бухгалтерського обліку необоротних активів зробили відомі вчені,
серед них: Бєлоусов А.А., Білуха М.Т., Бондар М.І., Бутинець Ф.Ф.,
Виговська Н.Г., Герасомивич А.М., Голов С.Ф., Кірейцев Г.Г.,
Кужельний М.В., Кузьмінський А.М., Лінник В.Г., Ловінська Л.Г.,
Лень В.С., Петрик О.А., Осадчий Ю.І., Саблук П.Т., Садовська І.Б.,
Сопко В.В., Сук Л.К., Чумаченко М.Г., Швець В.Г., Хома С., Янчева
Л.М. та інші вчені. Однак, особливого значення займають питання
з‘ясування економічної сутності необоротних активів, утримуваних
для продажу, порядок організації їх обліку, документальне
забезпечення, вирішення суперечностей між веденням обліку і
відповідності їх нормативним актам..
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Невирішеними питаннями залишається те, що доходи і витрати
ведуться на рахунках призначених для виробничих запасів, не
розроблені первинні документи, що підтверджують факт переведення
основних засобів у групу вибуття.
Мета статті. Дослідити сутність необоротних активів,
утриманих для продажу та розглянути особливості їх обліку та
нормативного регулювання.
Виклад основного матеріалу. Згідно П(С) БО №27 група
вибуття це сукупність активів, які плануються до продажу або
відчуження в інший спосіб однією операцією, та зобов‘язання, які
прямо пов‘язані з такими активами, що будуть передані (погашені) в
результаті такої операції [7].
Необоротний актив та група вибуття визнаються утримуваними
для продажу, якщо виконується одна з наступних умов: по-перше,
економічні вигоди очікується отримати від їх продажу (не від
використання за призначенням); по-друге, вони готові до продажу у їх
теперішньому стані; по-третє, їх продаж, як очікується, буде
завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються
для продажу; по-четверте, умови їх продажу відповідають звичайним
умовам продажу для подібних активів та мають високу ймовірність.
Здійснення бухгалтерського обліку даного об‘єкту відбувається
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із використанням субрахунку 286 «Необоротні активи та групи
вибуття, утримані для продажу». Даний субрахунок входить до
рахунка 28 «Товари», на якому здійснюється облік руху товарноматеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою
продажу. Як свідчить практика, більшість необоротних активів
придбавалися для використання у процесі виробництва, а не
безпосередньо для продажу. Безумовно, переведення їх із активу у
групу товарів для продажу, створює суперечність першочерговості
призначення рахунка 28 «Товари» так, як він призначений для обліку
товарів виключно для продажу [1, 2, 3, 8].
Типова кореспонденція рахунків, що відображає облік реалізації
основних засобів наведена у таблиця 1.
Таблиця 1
Облік реалізації об‘єктів основних засобів (на 01.10.10 р.)
Кореспонденція
рахунків
№
Зміст господарської операції
Д
К
1
Визнано об‘єкт основних засобів утриманих для продажу
1.1 Списано знос об‘єкту
131
10
Відображено залишкову вартість
об‘єкту, що визнано необоротним
1.2
286
10
активом, який утримується для
продажу
Реалізація об‘єкта основних засобів, що утримується для
2
продажу
Списана балансова вартість
2.1 реалізованого необоротного активу,
943
286
що утримувався для продажу
Відображено дохід від продажу
2.2
377
712
об‘єкта
Відображена сума податкового
2.3
712
641
зобов‘язання з ПДВ
Пропозиція бухгалтерів перенести рахунок 286 у перший клас, а
саме на рахунок 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші
необоротні активи» на субрахунок 185, суперечить п.1. розділу ІІ
П(С)БО 27 (продаж буде завершено протягом року з дати визнання їх
такими для продажу), так як на даному рахунку обліковуються
довгострокові операції, які тривають більше одного року [2, 3, 8]. І
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залишивши групу вибуття у першому класі ставить під питання
доцільність уведення П(С)БО 27.
Тому для ведення обліку необоротних активів та групи вибуття,
утримуваних для продажу рекомендується обліковувати їх на
рахунках ІІ класу, а саме на рахунку 29 (назва цього рахунка буде така,
як і 286).
Відображення типової кореспонденції рахунків з обліку
реалізації необоротних активів та групи вибуття наведена у таблиця 2.
Таблиця 2
Облік реалізації необоротних активів та груп вибуття
Кореспонденція
№
Зміст господарської операції
рахунків
Д
К
1 Визнано об‘єкт основних засобів утриманих для продажу
1.1 Списано знос об‘єкту
131
10
Відображено залишкову вартість об‘єкту,
1.2 що визнано необоротним активом, який
29
10
утримується для продажу
Реалізація об‘єкта основних засобів, що утримується для
2
продажу
Списана балансова вартість
2.1 реалізованого необоротного активу, що
973
29
утримувався для продажу
2.2 Відображено дохід від продажу об‘єкта
377
747
Відображена сума податкового
747
641
зобов‘язання з ПДВ
Для більш досконалого відображення в обліку операцій із
об‘єктами групи вибуття пропонується уведення таких субрахунків:
 субрахунок 291 – „Основні засоби, утримувані для продажу‖;
 субрахунок 292 – „Інші необоротні матеріальні активи‖;
 субрахунок 293 – ―Об‘єкти, що обліковуються у підприємств
банкрутів‖.
Досить слушним є зауваження про те, що облік реалізації
основних засобів на рахунку 71 та 94 не відповідає вимогам П(С)БО 4,
яким передбачено, що процес реалізації необоротних активів належить
до інвестиційної діяльності і тому, облік потрібно вести на рахунках
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74 і 97:
 доходи на рахунку 747 – „Дохід від реалізації необоротних
активів утриманих для продажу‖;
 витрати на рахунку 973 – „Собівартість реалізованих активів
утриманих для продажу‖[3, 4, 6, 8]:
Невирішеним питанням залишається відображення груп вибуття
основних засобів у первинному обліку. Тому для відображення
переведення основних засобів у групу вибуття, утриману для продажу,
пропоную складати № ОЗ-17 «Акт переведення основних засобів у
групу вибуття». Типова форма наведена в таблиці 3. Датою
переведення основних засобів у групу вибуття слід вважати дату
складання акту про переведення у групу вибуття. Дані акта № ОЗ-17
вносити до форми № ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних
засобів», а саме додати стовпчики «Переведено у групу вибуття» і,
відповідно, вказувати дату і номер акта згідно якого, було виконано
переведення.
Висновки і пропозиції. Дослідивши сутність необоротних
активів, утриманих для продажу дістали висновку про необхідність їх
обліку на рахунку 29 з відповідними субрахунками.
Таблиця 3
Форма Акту переведення основних засобів у групу вибуття
Типова форма № ОЗ-17*

___________________
(підприємство, організація)
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

Затверджую
____________________
―__‖ ________20__р.
АКТ
переведення основних засобів до групи вибуття
Номер
документа

Дата
складання

Код особи,
відповідальної
за зберігання
основних
засобів

Код виду
операції

Для відображення доходів і витрат від реалізації даних об‘єктів
обліку пропонується увести нові субрахунки до рахунків 74 і 97.
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Дебет
Назва
об`єкта

рахунок,
субрахунок

1

2

Кредет

код
аналітичного
обліку
3

рахунок,
субрахунок
4

код
аналітичного
обліку
5

Шифр
Первісна
вартість

Сума
амортизації

6

7

інвентарний

заводський

8

9

Надходження
постачальник

цех, відділ

10

11

Причина вибуття
12

На підставі наказу, розпорядження ________________________________________
Відповідальна особа за збереження ________________________________________
Місцезнаходження об`єкта _______________________________________________
Коротка характеристика об`єкта __________________________________________
_____________________ ___________
_________
Об`єкт основних засобів
прийняв
(посада)
(підпис)
(ПІБ)
Об‘єкт основних засобів здав
_______________
____________ ___________
(посада)
(підпис)
(ПІБ)

―___‖ _____20_р.

Головний бухгалтер

Для первинного обліку застосувати відповідний реєстр - «Акт
переведення основних засобів у групу вибуття», дату переведення і
номер господарської операції відображати у формі № ОЗ-6
«Інвентарна картка обліку основних засобів»
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Досліджено теоретичні основи сутності та природи категорії «інвестиції».
Охарактеризовано сучасний стан інвестиційної діяльності Чернігівського регіону, а
саме проаналізовано структуру джерел і динаміку капітальних інвестицій в регіоні.
Визначено основні шляхи для збільшення обсягів інвестиційних ресурсів та
активізації інвестиційної активності регіону.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, іноземні інвестиції,
економічний розвиток.
The theoretical bases of essence and nature of «investment» have been investigated.
The modern state of investment activity of the Tchernihiv region is described, the structure
of sources and dynamics of capital investments is analysed in a region. The basic ways for
the increase of volumes of investment resources and activation of investment activity of
region are defined.
Keywords: investment, investment activity, foreign investment, economic
development.

Постановка проблеми. Важливою умовою досягнення
стабільного економічного розвитку України є активізація
інвестиційної діяльності. Для цього необхідна мобілізація
відповідного обсягу інвестиційних ресурсів і підвищення ефективності
їхнього використання. Це потребує дослідження групи джерел
інвестиційних ресурсів на макро- і мікроекономічному рівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми
інвестиційної діяльності та вплив фінансового забезпечення на таку
діяльність досліджували вітчизняні та зарубіжна вчені, зокрема:
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М. П. Бутко, І. А. Бланк, В.М. Геєць, З. В. Герасимчук, Л.Г. Чернюк,
А.А. Пересада, П. Самуельсон, К. Макконел, Г. Марковіц, П. Массе,
В. Шарп та інші.
Виділення
проблеми.
Питання
впливу
фінансового
забезпечення інвестиційної діяльності на економічний розвиток
регіону завжди потребує постійного дослідження. Особливо гостро це
питання постало протягом останніх кількох років, коли світова
фінансова криза торкнулася кожного регіону. Саме тоді практично
було видно всі недоліки управління економічними процесами і
важливість інвестування в економіку регіону, як один з основних
ресурсів для її оздоровлення.
Метою даної статті є дослідження впливу фінансового
забезпечення інвестиційної діяльності на економічний розвиток
Чернігівського регіону та визначення основних шляхів щодо
збільшення обсягів інвестиційних ресурсів та підвищення
інвестиційної активності.
Виклад основного матеріалу. Аналіз еволюції теоретичних
підходів до сутності інвестицій показав, що теоретичні та практичні
засади інвестицій було сформовано в основному у період з XV по
першу половину XIX ст., а у даний час розширилися як трактування
сутності інвестицій [1, 2, 4, 6, 7, 8, 11].
Згідно ст.1 Закону України ―Про інвестиційну діяльність‖
інвестиції - всі види майнових і інтелектуальних цінностей, що
вкладаються в об‘єкти підприємницької й інших видів діяльності, в
результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний
ефект (можуть існувати в грошовій або матеріальній формах, у формі
майнових прав або цінностей) [1].
Динамізм інвестицій надає їм якості процесу, тимчасової
тривалості та передбачає здійснення низки перетворень: ресурси
(цінності) – вкладення (витрати) – дохід (ефект). Практичні кроки з
реалізації даної взаємодії (тобто з реалізації інвестицій) являють
собою інвестиційну діяльність, яку можна представити у вигляді
наступних етапів:
1. перший етап - процес трансформації інвестицій в об‘єкти
інвестиційної діяльності;
2. другий етап охоплює взаємодію ―вкладення – приріст
капітальних вартостей‖, характеризуючи кінцеве перетворення
інвестицій, появу нової споживчої вартості;
3. третій етап - реалізується кінцева мета інвестиційної
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діяльності – одержання доходу від інвестування [6, с.10].
Результати фундаментальних досліджень українських та
зарубіжних вчених однозначно свідчать про те, що процеси
економічного росту обумовлюються обсягом і темпами зростання
інвестицій, їх структурою та якісними характеристиками. Незважаючи
на деяке пожвавлення інвестиційного процесу в України, позитивні
тенденції в інвестиційній сфері ще не набули сталого характеру. Крім
того, в умовах трансформації економічних відносин продовжують
діяти чинники, що стримують розвиток інвестиційної діяльності та
залучення іноземних інвестицій:
 зниження фінансових можливостей бюджетів всіх рівнів, а
також господарюючих суб‘єктів та населення;
 недосконалість і часті зміни законодавчої і нормативноправової бази (в тому числі неоднозначні тлумачення стосовно нового
податкового кодексу);
 слабка розвиненість фондового ринку і ринку капіталів;
 відсутність системи страхування ризику інвесторів;
 нестабільна політична ситуація в країні.
У 2009 році в економіку Чернігівського регіону іноземними
інвесторами вкладено 3,9 млн. дол. США прямих інвестицій у вигляді
грошових внесків. З початку інвестування в економіку області
вкладали свої кошти іноземні інвестори з 29 країн світу. До десятки
основних країн-інвесторів, на які припадало 90,3% загального обсягу
прямих інвестицій, входять: Німеччина, Польща, Болгарія, Кіпр,
Віргінські острови, Британські, Литва, Латвія, Італія, Беліз,
Ліхтенштейн. Водночас за цей період відбулося вилучення іноземних
інвестицій на 10,6 млн. дол. США.
Станом на 01.01.2010 року загальний обсяг прямих іноземних
інвестицій, унесених в економіку Чернігівської області становив 87,4
млн. дол. США (92,6% обсягу прямих інвестицій до початку року). У
розрахунку на одну особу обсяг прямих інвестицій - 79 доларів США.
Ці кошти зосереджено на підприємствах промисловості – 70 млн. дол.
(80,1% загального обсягу прямих інвестицій), у т.ч. переробної – 62,6
млн. дол. Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги
інвестицій внесено у виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів – 46,9 млн. дол., хімічну та нафтохімічну
промисловість – 7,8 млн. дол. США. У сільське господарство,
мисливство та пов‘язані з ним послуги вкладено 8,8 млн. дол. (10,1%).
На підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та
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предметів особистого вжитку акумульовано решту коштів [9, 10].
Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку
Чернігівського регіону представлена на рисунку 1.
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Рис. 1 Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку
Чернігівського регіону (на початок року, млн. дол. США) [9, 10]
Не радісної є ситуація і з капітальними інвестиціями в економіку
Чернігівського регіону: у 2009 році підприємствами та організаціями
за рахунок усіх джерел фінансування вкладено лише 2153,2 млн. грн.
капітальних інвестицій.
Певних змін зазнала і структура капітальних інвестицій.
Переважну частку з них (70,2%) становили інвестиції в основний
капітал. Інші були спрямовані на поліпшення об‘єктів (капітальний
ремонт) – 26,7%, формування основного стада – 1,4%, нематеріальні
активи – 0,9%.
Питома вага області в загальнодержавному обсязі інвестицій в
основний капітал залишається незначною та складає 1%, що на 0,3
в. п. менше, ніж у 2008 році. За темпами приросту Чернігівщина серед
регіонів України посіла 25 місце (у 2008р. – 11 місце).
Аналіз економічної діяльності господарюючих суб‘єктів
підтверджує висновок про те, що формування інвестиційних ресурсів
базових галузей економіки Чернігівської області відбувається
передусім за рахунок прибутку та інших джерел власних коштів
підприємницьких структур, за рахунок яких у 2009 році освоєно
900,8 млн. грн. капітальних вкладень. У порівнянні з 2008 роком
частка цих коштів у загальному обсязі області зменшилася на 1,3 в.п.
Із загального обсягу власних коштів, майже п'ята частина (19,4%)
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освоєна за рахунок амортизаційних відрахувань (174,4 млн.грн).
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Рис. 2. Структура інвестицій в основний капітал за джерелами
фінансування за 2009 р. (%) [9, 10]
За останнє десятиріччя збільшилася кількість підприємств та
організацій, що залучають банківський капітал та інші позики для
оновлення основних засобів. У 2009 році за рахунок даного джерела
було освоєно 344,4 млн. грн., питома вага цих коштів склала 21,7%, що
на 3,1 в.п. більше, ніж у 2008 році Для фінансування цих капітальних
вкладень частково були використані кредити іноземних банків (24,1
млн. грн.).
Недостатня забезпеченість власними т а залученими
ресурсами, повинна розглядатися як одна із ключових причин
низького рівня інвестиційної активності у багатьох галузях і сферах
економіки Чернігівської області. Це викликане насамперед
загальною фінансовою скрутою і економічними проблемами в Україні.
Адже саме на 2009 і наступні за ним роки на економіку країни лягає
тягар відновлення після світової фінансової кризи, яка почалася у 2007
році.
Кожний регіон має свої особливості, які значною мірою
впливають на його економічний розвиток, а звідси – на активізацію
або уповільнення інвестиційної діяльності, яка потребує фінансового
забезпечення. Першочерговим значенням повинно бути визначення
розмірів внутрішнього та сукупного інвестиційного потенціалу
регіону, а також рівня його складових.
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Формальна модель накопичення внутрішнього інвестиційного
потенціалу регіону представлена у такому виразі [3]:
n

VIPR  
t 1

BI  IRB  IRP  IRG  IRK  IRN
(1  i ) t

де: VIPR – внутрішній інвестиційний потенціал регіону;
BI – бюджетні інвестиційні ресурси;
IRB – інвестиційні ресурси бізнесових структур;
IRP – інвестиційні ресурси населення;
IRG – інвестиційні ресурси громадських об‘єднань, благодійних
організацій;
IRK – інвестиційні кредитні ресурси;
IRN – інтелектуальні ресурси;
t – рік надходження інвестицій;
i – річний рівень інфляції (в частках одиниці).
Під сукупним інвестиційним потенціалом регіону розуміємо
обсяги внутрішніх інвестиційних ресурсів (VIPR) у поєднанні з
прямими іноземними інвестиціями (PII), вкладеннями з інших регіонів
України (IRZ) для здійснення інвестиційної діяльності в регіоні
відповідно до заданих стратегічних цілей.
Формальна модель накопичення сукупного інвестиційного
потенціалу виглядає так:

SIPR  VIPR  PII  IR Z
Збільшення обсягів інвестиційних ресурсів в регіон,
невідповідність фактичного стану залучених інвестицій наявному
інвестиційному попиту передбачає вирішення таких першочергових
завдань:
1. створення умов для економічної зацікавленості промислових
підприємств і територій у нарощування обсягів інвестицій;
2. функціонування повноцінного ринкового середовища та
патерналізм в напрямі нарощування інвестиційної привабливості
регіону;
3. формування сприятливого інвестиційного клімату для
залучення інвестицій до довготермінових інвестиційних проектів;
4. гнучке використання солідарних можливостей, які можуть
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бути отримані через збільшення фінансування за рахунок державного,
місцевого бюджетів та фінансових ресурсів господарюючих суб‘єктів;
5. удосконалення фіскальної та амортизаційної політики
держави;
6. надання
преференцій
для
найбільш
ефективних
інвестиційних проектів;
7. зниження рівня інвестиційних ризиків економічного і
соціального характеру.
При цьому держава повинна створити інвестиційний банк даних,
до яких на конкурсних засадах могли б залучатися всі регіони з тим,
щоб пропонувати реальні проекти, спрямовані на ефективне
використання наявного потенціалу та формування регіональних
сегментів національної економіки.
Висновки. Необхідно створити сприятливий економічний
клімат для відновлення інвестування та його активізації для
удосконалення промисловості регіону, що дасть можливість швидкому
розвитку інших прибуткових проектів і, як наслідок, призведе до
економічного піднесення Чернігівського регіону як на території
України так і за її межами.
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Всебічно проаналізовано соціально-економічну сутність інвестицій як
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Постановка проблеми. На сьогодні економічна наука має значні
досягнення у дослідженні сфери інвестування, які стосуються різних
аспектів інвестиційної діяльності як в економіці в цілому, так і в
окремих її галузях та секторах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інвестиції як джерело
розвитку суб‘єктів господарювання, завжди знаходились і знаходяться
у центрі уваги економічної науки, в наукових розробках провідних
вчених-економістів, серед яких: Бутко М.П., Герасимчук З.В., Геєць
В.М., Данилишин Б.М., Куценко В.І., Лисецький А.С., Пересада А.А.,
Чернюк Л.Г., Чирик Н.В., Бережна І.Ю.,Бондар М.І. та інші. Однак, це
не зменшує актуальності дослідження сучасних проблем інвестування
в умовах глобалізації економіки.
Виклад основного матеріалу. У працях науковців зазначається,
що поняття «інвестиції», «інвестор», «інвестиційна діяльність» у
вітчизняну термінологію увійшли порівняно недавно [8]. У радянській
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економічній думці інвестиції практично ототожнювалися з поняттям
«капітальні вкладення» [7, c.8-9]. Англійські економісти під
«інвестиціями» розуміли поточний приріст цінності капітального
майна внаслідок виробничої діяльності за певний період. Це – та
частина прибутку за певний період, яка ще не була використана для
споживання[1, c.69]. Ряд американських вчених стверджували , що
інвестиції – це витрати на створення нових потужностей з
виробництва машин, фінансування житлового, промислового або
сільськогосподарського будівництва, а також запасів[1, c.69].
І лише український вчений М.І.Туган-Барановський інвестиції
розглядав з двох сторін: з одного, як акумуляцію ресурсів і
нагромадження доходу; з другого, як використання ресурсів із метою
приросту капітального майна[1, c.69].
У праці Шевченка С.Ю. зазначається, що інвестиція – це спосіб
розміщення капіталу, який має забезпечити збереження або зростання
суми капіталу[10, c.7]. Також дається визначення ,що інвестиції
розглядаються як динамічний процес зміни форм капіталу,
послідовного перетворення первісних ресурсів та цінностей в
інвестиційні витрати й перетворення вкладених коштів у приріст
капітальної вартості у формі економічного, соціального або
екологічного ефекту [10, с.10].
З метою більш детального визначення сутності інвестицій
доречно буде розглянути їх класифікацію. Узагальнюючу
класифікацію запропоновану вченими-економістами [1, с.70; 2, с.4; 3,
с.8; 5], її можна представити таким чином:
 За об` єктоми прикладання інвестиції (реальні, фінансові).
 За характером участі інвестора (прямі, непрямі, портфельні).
 За видами (грошові кошти, цільові банківські вклади, паї,
акції та інші цінні папери; - рухоме та нерухоме майно;- майнові права
, що випливають із авторських прав та інших видів охорони
інтелектуальних цінностей та інші).
 У регіональному аспекті (внутрішні, іноземні, зарубіжні).
 За термінами інвестування (короткострокові, довгострокові).
 За часом (одноразові, поточні).
 За формами участі інвестора (власні ресурси інвесторів;
позичені ресурси; залучені на правах часткової участі спільно з
ресурсами інших інвесторів).
 За ступенем ризику ( безризикові; ризикові).
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 За характером формування ( автономні, індуційовані).
 За структурою ( галузеві, територіальні, інвестиції в окремі
суб`єкти господарювання).
З терміном інвестиції тісно пов`язане поняття інвестиційна
діяльність. За законом України «Про інвестиційну діяльність»
інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян,
юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій [7].У
макроекономічному аспекті інвестиційна діяльність є процесом
закладки майбутнього економіки країни. Чим більші обсяги інвестицій
сьогодні, то більшими будуть обсяги валового внутрішнього продукту
країн завтра.
Суб'єктами інвестиційної діяльності є всі юридичні, фізичні
особи, державні та недержавні установи, органи влади України та
інших країн, які беруть участь у реалізації інвестиційного проекту.
Макроекономічні
умови
для
інвестиційної
діяльності
створюються відповідною державною політикою, яку реалізують
органи центральної виконавчої влади та Національний банк. Для
України це передусім Міністерство економіки, Міністерство фінансів,
Мінпраці, галузеві міністерства та комітети, Державна податкова
адміністрація, Антимонопольний комітет. Держава може брати участь
в інвестиційному процесі як безпосередньо, вкладаючи свої бюджетні
кошти (централізовані бюджетні інвестиції), розвиваючи підприємства
державного сектора економіки, так і опосередковано:
1) впливаючи на інвестиційне середовище (створюючи
макроекономічний інвестиційний клімат, розвиваючи грошовокредитну сферу, стимулюючи бюджетними витратами сукупний
попит, розвиваючи і регулюючи банківську діяльність, діяльність
інвестиційних посередників, фінансуючи і стимулюючи академічну
науку, діяльність дослідницьких науково-технічних і проектних
організацій);
2) регламентуючи умови фінансової та господарської діяльності
підприємств (податки, норми амортизації, охорона праці, екологічні
нормативи, стандартизація продукції).
Інвестиційна діяльність як діалектична єдність процесів
вкладання ресурсів і одержання потоку доходів у майбутньому може
виникати і ефективно здійснюється на основі урівноваження
інвестиційного попиту та інвестиційної пропозиції, тобто за
допомогою механізму інвестиційного ринку.
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Висновки з даного дослідження. Отже, дослідивши
визначення терміну «інвестиції» пропонуємо власне бачення: даної
категорії. Інвестиції – це будь-які вкладення (фінансові, матеріальні,
інтелектуальні, інформаційні), зумовлені в поточному періоді або
віддаленій перспективі стратегією регіонального розвитку з
урахуванням процесів інтегрованості та спрямовані на позитивні
зрушення у господарських системах з метою поточного чи
відстроченого примноження матеріального та соціального багатства і
збереження природного середовища для майбутніх поколінь.
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Стаття присвячена комплексному дослідженню методологічних проблем та
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The article deals with complex research of methodological problems and VAT
functioning improvement in agriculture of Ukraine guidelines.
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Вступ. Важливим елементом податкової системи України є
податок на додану вартість, доходи до бюджету від якого займають
найбільшу питому вагу серед податків, які оподатковують
споживання. ПДВ є одним з тих податків, теоретичному та
практичному застосуванню якого присвячують дискусії вітчизняні та
зарубіжні науковці та практики. Вчені постійно виявляють живий
інтерес, як до загальних питань справляння цього податку, так і до
застосування його в окремих галузях, на різних етапах розвитку
економіки.
Виклад основного матеріалу. Не зважаючи на те, що механізм
функціонування податку на додану вартість сформував до себе
позитивне відношення у багатьох зарубіжних країнах, досвід
застосування його в нашій державі потребує удосконалення. В
сучасних умовах залишається значна кількість неврегульованих
питань, пов‘язаних з функціонуванням ПДВ, а саме механізмом
нарахування та сплати податку, поверненням зайво сплачених сум
ПДВ з бюджету. У зв‘язку з цим виникає необхідність в оцінці
діючого механізму оподаткування податком на додану вартість в
сільському господарстві та в розробці конструктивних пропозицій
щодо його удосконалення.
Теоретичні
аспекти
організації
справляння ПДВ та проблеми функціонування в Україні досліджували
в своїх працях М. Азаров, В. Андрущенко, М. Дем‘яненко, Д. Дема,
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В.Опарін, В. Суторміна, А.Соколовська,
М. Шпилько та інші
науковці.
В багатьох працях глибоко досліджено теоретичні питання, а
саме: економічна сутність ПДВ, роль та місце податку в податковій
системі тощо. Разом з тим деякі теоретичні та практичні питання,
зокрема будова ПДВ та особливості його функціонування в різних
галузях економіки і нині залишаються дискусійними. Чимало
недоліків, пов‘язаних з дією ПДВ в сільському господарстві викликані
тим, що і нині в механізмі оподаткування податку не враховуються
специфіка сільськогосподарського виробництва.
Нині податок на додану вартість в Україні регулюють Закони
України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. [4]. Ряд
вчених і практиків України вважають, що ПДВ введений передчасно,
без належної підготовки. ПДВ в Україні не показує такого ж ефекту,
як в розвинутих країнах. У формуванні доходної частини бюджету
України ПДВ відіграє особливу роль. В 1996–1997рр. він забезпечував
20 % надходжень загальної суми податків та платежів. З 1998 р. в
Україні простежувалось постійне зниження доходів від ПДВ (у 1998р.
його доля у загальній сумі доходів складала 34,1 %, в 2001 р. – 28,2., в
2005р. – тільки 17 %). Доля ПДВ у ВВП за останні 5-7 років
зменшилася з 8,3 до 4,9 %. Зниження долі ПДВ визначено одержанням
платниками від‘ємного сальдо отриманого і сплаченого податку (в
2003 р. 33,2 млрд. грн., або 70 %) і значної суми податкових пільг по
цьому податку (в 2003 р. по відношенню до 2002 р. втрати бюджету
від пільг по ПДВ зросли на 33 %, їх доля у загальних податкових
пільгах склала 87 %). Загальний залишок відшкодування сум ПДВ
станом на 1 січня 2006р. склав 21 млрд. грн. За 5 років заявки на
відшкодування ПДВ зросли у 3 рази, відшкодування сум грошовими
коштами – в 7 разів, тоді як надходження в бюджет збільшилися
тільки в 1,5 рази [ 6 ].
Введення його і недосконалість механізму обрахування призвели
до того, що ПДВ став додатковим джерелом отримання тіньових
прибутків. Тому давно вже постало питання, що навіщо мати податок,
який нічого не дає державі, а прості громадяни мають сплачувати
невідомо за що. Розвиток цього податку в 1992-2004 рр.
характеризується постійними змінами законодавчих і нормативних
актів, тривалими і складними пошуками найбільш ефективного
механізму оподаткування як з точки зору залучення достатніх доходів
до бюджету, так і стимулювання підприємництва. Серед усіх податків
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ПДВ є лідером за кількістю змін, що вносяться до законодавчих актів,
які визначають порядок його застосування. Маніпулювання
елементами механізму ПДВ є безсистемним, і не завжди науково
обґрунтованим. Тому його результати є не прогнозованими і часто
мають негативні наслідки як для економіки в цілому, так і для окремих
платників.
Негативні наслідки ПДВ для виробничої сфери проявляються в
першу чергу у відволіканні оборотних коштів підприємств. Діючи на
всіх етапах виробництва і реалізації в умовах нестачі фінансових
ресурсів для розрахунків, цей податок став гальмувати
взаєморозрахунки суб‘єктів господарювання що призводить до
зниження ділової активності. Відволікання оборотних коштів
підприємств відбувається внаслідок постійних затримок виплати
бюджетного відшкодування та встановленого порядку сплати ПДВ за
принципом першої події при великих обсягах кредиторської
заборгованості. Недостатньо відпрацьований механізм оподаткування
призвів до того, що ПДВ, який в західних країнах нейтральний до
виробників, в наших умовах став руйнівним для виробництва. Аналіз
чинного механізму справляння ПДВ в Україні засвідчив, що певні
його деформації негативно позначаються на загальній економічній
ситуації і вимагають негайного усунення. Спроби вдосконалити
механізм оподаткування виявляється не ефективними, такими що
значно ускладнюють роботу підприємств і зокрема облікового апарату
[5].
Окремої уваги потребує функціонування спеціальних режимів
оподаткування сільськогосподарських підприємств. В цілому
формування пільг і дотацій є теоретично позитивним явищем.
Сільськогосподарські підприємства як Мелітопольського району, так і
України в цілому потребують допомоги від держави. Але практично
механізм обрахування і відшкодування ПДВ з бюджету є дуже
недосконалим. Спрощена система не враховує сезонності, не враховує
постійних фінансових проблем сільсько-господарських підприємств.
Жорстко регулюються цілі використання грошових сум зі спеціальних
рахунків. Існують проблеми в правильності нарахування дотацій.
Спрощена система дає додаткові стимули до впровадження тіньових
схем. Для підприємств, для яких характерна постійна нестача обігових
коштів, затримки у відшкодуванні на три і більше місяців призводять
до дуже негативних наслідків. З приводу дії спеціальних режимів
оподаткування сільськогосподарських товаровиробників значно
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ускладнюється робота облікового апарата. З‘являються питання, як
відображати у обліку процеси, зв‘язані з дією спеціальних режимів
оподаткування. Окремо ведеться облік по спеціальним рахункам,
окремо ведеться аналітичний і синтетичний облік. Для
сільськогосподарських підприємств поряд з основними формами
звітності ще передбачені і спеціальні, що також ускладнюють роботу
облікового апарату [1].
Значний перелік пільг по ПДВ, і поступове збільшення їх числа
скорочує податкову базу, надає додаткові можливості ухилення від
оподаткування, позбавляє ПДВ нейтральності та ускладнює його
справляння,
порушує
умови
конкуренції,
призводить
до
несправедливого зменшення тиску податку для одних підприємців за
рахунок посилення його для інших. У певних випадках надання пільг,
звичайно, необхідне, але їх перелік потрібно скоротити, запровадити
жорсткий контроль за їх наданням. Це дозволило б знизити ставку
ПДВ, що призведе до пожвавлення підприємництва, зменшення
кількості ухилень від оподаткування, розширення платоспроможного
попиту [7].
ДПІ впроваджує все нові і нові заходи, робить процедури все
жорсткішими по відношенні до платників. Але в цілому ситуація не
покращується. Витрати на адміністрування податку зростають
щорічно. Нагальною потребою є підвищення якості адміністрування
ПДВ. Зокрема, в зв‘язку з низькою дисципліною платників податків,
необхідне посилення контролю за правильністю його обрахування і
своєчасністю сплати. Подання необґрунтованих заявок на
відшкодування ПДВ набуло масового характеру. Однак, податковій
адміністрації не варто прагнути забезпечити охоплення контролем всіх
платників, оскільки це негативно позначається на якості перевірки
кожного окремого платника. Увагу доцільно приділити розподілу
платників на групи в залежності від виду діяльності, обсягу
оподатковуваних операцій, дотримання податкової дисципліни і
визначенню для кожної групи ступеня ризику зловживань при
обрахуванні ПДВ. Існує навіть можливість, коли сільськогосподарські
товаровиробники можуть втратити можливість користуватися
спрощеною системою оподаткування, що ще більше погіршить їх
фінансовий стан [2].
Спроби вдосконалити механізм оподаткування виявляються не
ефективними, такими що значно ускладнюють роботу підприємств і
зокрема облікового апарату. Існує багато пропозицій щодо
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удосконалення механізмів функціонування по ПДВ.
Проблеми ПДВ в Україні треба розглядати як першочергові. на
практиці існує два варіанти вирішення проблеми – введення податку з
обороту, або податку з продажу. податку з обороту властивий
кумулятивний ефект та значні проблеми з адмініструванням. за
даними вчених при 8 галузевих ітераціях запропоновані 10%
оборотного податку призведуть до зростання цін на продукцію
середнього ступеня переробки на 214%, а для машинобудування,
електроніки на 417% на рік. а також існують прозорі схеми мінімізації
податкових платежів [3].
Розглядаючи можливість приведення ПДВ до податку з продажу,
то можна виявити ряд переваг. а саме, знищення відшкодування як
такого, а з ним і руйнація численних тіньових схем, зменшення витрат
на адміністрування податку. податок з продажу дуже близький до
ПДВ і є можливість приведення його до вимог ЄС. реформування ПДВ
до податку з продажу потребує багатьох змін, але багато
напрацьованих механізмів при ПДВ досить добре підходять і для
податку з продажу, тому не має сенсу повістю руйнувати старі
механізми і впроваджувати нові.
Так можна стверджувати, що роздрібна торгівля в Україні ще не
досконала, але податок з продажу передбачає прямі надходження до
бюджету без відшкодування, значно спрощує фінансово –
розрахункові відносини. до того ж існує можливість диференціювання
ставок податку для різних груп товарів.
Висновки. Для сільськогосподарських товаровиробників
пропонується залишити систему нарахування дотацій, що існує зараз
при ПДВ з деякими уточненнями. Так можна стверджувати, що заміна
одного непрямого податку на інший є достатньо ризикованим кроком,
що призведе до додаткових втрат бюджету, але ефект в цілому має
бути позитивним. А головне, зупиниться зростання державного боргу
по ПДВ перед підприємствами, що вже стає системним попри
введення все нових і нових заходів. Україна ще не вийшла на рівень
цивілізованих країн з їхньою системою оподаткування та суспільної
думки з цього приводу, тому ПДВ в Україні показує загалом негативні
результати і потребує реформування.
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У статті висвітлено питання щодо визначення сутності оцінки фінансового
стану підприємства; розглянуто особливості наявних методичних підходів.
Обґрунтовано потреби вибору найбільш вдалої з розглянутих методик аналізу
фінансового стану підприємства з метою його подальшого прогнозування за
допомогою отриманих результатів.
In the article a question is reflected in relation to determination of essence of
estimation of the financial state of enterprise; the features of present methodical approaches
are considered. The necessities of choice of most successful are reasonable from the
considered methodologies of analysis of the financial state of enterprise with the aim of him
further prognostication by means of the got results.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах
ринкової економіки вивчення характеристик господарської діяльності
підприємства розпочинається зазвичай з ознайомлення з його
фінансовим станом. Оцінюючи фінансовий стан підприємства,
необхідно чітко розрізняти фінансову діяльність і фінансовий стан.
Фінансова діяльність - це організація рівномірного надходження,
наповнення, руху й використання засобів за їх цільовим призначенням,
планування фінансових ресурсів і контроль за їх формуванням та
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використанням. Фінансовий стан підприємства – це результат
діяльності, який виражає фінансову конкурентоспроможність
підприємства, тобто кредитоспроможність, платоспроможність,
виконання зобов'язань перед державою та іншими підприємствами.
Аналіз фінансового стану - це засіб оцінювання та прогнозування
результатів фінансової діяльності підприємства на основі його
бухгалтерської звітності (форми № 1 - 4) [1].
Головним завданням оцінювання фінансового стану є своєчасне
виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності, а також
пошук управлінських рішень для поліпшення її результатів. Дане
питання розв'язується на основі дослідження динаміки абсолютних і
відносних фінансових показників з виділенням, зокрема, таких
напрямів: 1) оцінювання балансу;
2) оцінювання майна й джерел
його утворення (активів та пасивів); 3) оцінювання ліквідності та
платоспроможності; 4) оцінювання фінансової стабільності; 5)
оцінювання оборотності оборотних коштів; 6) оцінювання
дебіторської та кредиторської заборгованості [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню
значення та особливостей оцінювання фінансового стану підприємства
присвячено ряд праць відомих вітчизняних та зарубіжних вчених,
таких як: В.П. Багрова, В.М. Івахненко, М.Я. Коробова, Л.А.
Лахтіонової, Є.В. Мних, Г.В. Савицької, А.Г. Семенова, А.В. Чупіса.
Цілі статті. Мета написання даної статті полягає у з'ясуванні
сутності оцінки фінансового стану підприємства та вивченні методів
його аналізу.
Основний матеріал дослідження. На сьогодні розроблено
багато методик проведення аналізу фінансового стану підприємства,
проте не завжди результати, отримані на їх основі, можна
використовувати для прогнозування. Яка ж із них є найбільш
насиченою і доступною для подальшого планування підприємницької
діяльності з'ясуємо шляхом порівняння вибраних багатьох методичних
підходів аналізу фінансового стану підприємства.
Розглянемо особливості різних методичних підходів до аналізу
фінансового стану підприємства.
За методикою Г.В. Савицької фінансовий аналіз є частиною
комплексного аналізу господарської діяльності, який складається з
таких напрямків:
― аналіз формування і розміщення капіталу (власного і
позикового) та ефективності його використання, що проводиться
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шляхом аналізу наявності, структури і динаміки майна підприємства
та джерел його формування (вертикальний і горизонтальний аналіз
балансу), а також розрахунку коефіцієнтів рентабельності й
оборотності капіталу;
― аналіз основних фондів, матеріальних і трудових ресурсів,
який проводиться на підставі розрахунку показників фондовіддачі,
матеріаломісткості і трудомісткості та їх факторного аналізу;
― аналіз маркетингової діяльності, котрий полягає у вивченні
платоспроможного попиту на продукцію, ринків збуту, обґрунтуванні
планів виробництва і реалізації, оцінці конкурентоспроможності
продукції і вишукуванні резервів підвищення її рівня;
― аналіз виробництва продукції, її собівартості і реалізації, що
проводиться шляхом дослідження динаміки обсягів виробництва і
реалізації продукції, асортименту, структури і якості продукції;
― аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, що
проводиться на підставі факторного аналізу складу і динаміки
балансового прибутку, рівня відпускних цін, рентабельності
підприємства і резервів збільшення прибутку і рентабельності;
― аналіз фінансового стану підприємства, основою якого є
аналіз фінансової структури балансу (співвідношення власного і
позикового капіталу, необоротних і оборотних активів), аналіз
забезпеченості підприємства власними оборотними коштами [4].
А.І. Ковальов та В.П. Привалов метою аналізу фінансовогосподарської діяльності підприємства вважають не стільки
визначення й оцінку фінансового стану підприємства, скільки збір
інформації для проведення роботи, спрямованої на його поліпшення.
Методика аналізу складається з трьох етапів:
1) попередня
оцінка чи експрес-аналіз фінансового стану, метою якого є наочна і
проста оцінка фінансового стану і динаміки розвитку підприємства; 2)
деталізований аналіз фінансового стану: побудова аналітичного
балансу, оцінка й аналіз економічного потенціалу, оцінка майнового
положення і структури капіталу, аналіз фінансового положення:
оцінка ліквідності і фінансової стійкості, аналіз ефективності
фінансово-господарської діяльності, аналіз оборотності, аналіз
рентабельності; 3) аналіз фінансового стану підприємства: загальна
оцінка фінансового стану і його зміни за звітний період, аналіз
фінансової стійкості підприємства [4].
Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства,
запропонована А.Д. Шереметом та Р.С. Сайфуліним базується на
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таких основних етапах:
― загальна оцінка фінансового стану і його визначення за
звітний період.
― аналіз фінансової стійкості підприємства.
― аналіз ліквідності балансу, ділової активності і
платоспроможності підприємства.
Крім названих вище операцій, методика передбачає можливість
розрахунку таких фінансових коефіцієнтів, як коефіцієнт
рентабельності, ефективності управління, коефіцієнт ринкової
стійкості [3].
Відповідно до запропонованої Дж. К. Ван Хорном методики
проведення
аналізу
фінансового
стану
підприємства,
виокремлюються: розрахунок фінансових коефіцієнтів (показники
ліквідності, коефіцієнти забезпечення зобов'язань, коефіцієнти
платоспроможності і показники рентабельності); порівняння значень
фінансових коефіцієнтів даного підприємства із середніми даними по
галузі (висновок про рівень ліквідності, забезпечення зобов'язань,
платоспроможності, рентабельності); аналіз динаміки вищеназваних
коефіцієнтів підприємства і визначення довгострокових тенденцій;
проведення відсоткового аналізу звітності за ряд років (сумісність
вертикального і горизонтального аналізу балансу за статтями);
проведення індексного аналізу звітності за ряд років (на основі
розрахунків базисних і ланцюгових індексів за статтями активу і
пасиву) [6].
За методикою В.І. Подольського аналіз фінансового стану
підприємства оснований на ознайомленні з бухгалтерською звітністю
відповідного підприємства та технічною перевіркою готовності, що в
цілому передбачає: загальну оцінку фінансового стану підприємства і
зміну його фінансових показників за звітний період; аналіз
платоспроможності та фінансової стійкості підприємства (метод
порівняння та метод коефіцієнтів); аналіз кредитоспроможності і
ліквідності балансу підприємства (метод порівняння та методом
коефіцієнтів); аналіз оборотності оборотних активів; аналіз
фінансових
результатів
підприємства;
оцінку
потенційного
банкрутства [4].
Критеріями вибору найбільш вдалої з розглянутих методик
аналізу фінансового стану підприємства з точки зору можливості його
подальшого прогнозування за допомогою отриманих результатів
аналізу є: 1) наявність і зміст попередніх процедур;
2) наявність
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дублювання етапів, процедур, робіт; 3) міра докладності й детальності
розгляду етапів; 4) рівень розкриття економічного змісту
використаних показників; 5) міра деталізації аналізованих даних; 6)
джерела отримання вихідної інформації [6].
По-перше, найбільш повною і змістовною для подальшого
висновку є методика В.І. Подольского. У ній найбільш детально
описані основні етапи аналізу фінансового стану підприємства, вона є
доступною для користувачів. Результати, отримані на її основі, дають
можливість виявити, до якої фази життєвого циклу підприємства
належить його фінансовий стан, і допоможуть його спрогнозувати.
По-друге, виходячи з останнього напряму порівняльного аналізу,
методики запропоновані Дж. К. Ван Хорном та А.Д. Шереметом і Р.С.
Сайфуліним являють собою методики проведення зовнішнього аналізу
фінансового стану підприємства, тобто аналізу, що використовує
публічну інформацію (здебільшого інформацію бухгалтерської
звітності), і, як наслідок цього, результатами аналізу користуються
виключно зовнішні користувачі (акціонери, кредитори, постачальники,
покупці, інвестори, державні органи, профспілки).
Методики А.І. Ковальова та Г.В Савицької є методиками
внутрішнього аналізу фінансового стану, тому що використовується
інформація як бухгалтерського, так і виробничого обліку на
підприємстві, і відповідно їх потенційними користувачами будуть
лише керівництво, персонал підприємства й аудитори.
Методика В.І. Подольського рекомендує використовувати
найбільш простий метод аналізу - метод порівняння, коли фінансові
показники звітного періоду порівнюються або з плановими, або з
показниками за попередній період. При порівнянні показників за різні
періоди необхідно домогтися їх зіставлення, тобто показники треба
перерахувати з урахуванням однорідності складових елементів,
інформаційних процесів в економіці, методів оцінки.
В аналізі фінансового стану виділено шість етапів, на кожному з
яких постають окремі завдання фінансового стану підприємства:
― загальна оцінка фінансового стану підприємства і зміна його
фінансових показників за звітний період. З метою проведення такого
аналізу рекомендовано складання порівняльного аналітичного
балансу, до якого включаються основні агреговані показники
бухгалтерського балансу.
― аналіз платоспроможності і фінансової стійкості
підприємства. Категорії платоспроможності і фінансової стійкості є
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складовими характеристиками оцінки загального фінансового стану
підприємства. Цей етап аналізу дає змогу виявити напрям тенденції
змін фінансового стану підприємства і встановити, якими
структурними змінами балансу найбільше зумовлена тенденція. В.І.
Подольський пропонує два методи оцінки платоспроможності і
фінансової стійкості підприємства - метод порівняння та метод
коефіцієнтів.
― аналіз кредитоспроможності й ліквідності підприємства, що
також визначається двома методами: методом порівняння та методом
коефіцієнтів.
― аналіз оборотності оборотних активів. Важливою складовою
фінансових ресурсів підприємства є його оборотні активи, які
включають запаси, грошові кошти, поточні фінансові інвестиції,
дебіторську заборгованість. Значний вплив на стан оборотних коштів
має їх оборотність. Від неї залежить не тільки розмір мінімально
необхідних для господарської діяльності оборотних коштів, а й розмір
витрат, пов'язаних з облаштуванням і зберіганням запасів.
― оцінка потенційного банкрутства. Однією із цілей
фінансового аналізу є своєчасне визначення ознак банкрутства
підприємства [6].
Висновки. Наявність великої кількості методик проведення
аналізу фінансового стану підприємства передбачає широкий вибір
показників, які використовуються у процесі оцінювання. Іноді вони по
суті мало відрізняються один від одного і значною мірою дублюють
інформацію або передбачають поглиблене вивчення якої-небудь
вузької сфери діяльності підприємства.
Отже, сьогодні постає питання про розробку такої методики
оцінювання та прогнозування, яка давала б чітке уявлення про
фінансовий
стан
підприємства,
потребувала
мінімуму
загальнодоступної інформації, всебічно висвітлювала діяльність
підприємства і могла б бути основною для вироблення рекомендацій
щодо подальшого покращення фінансового стану в мінливих умовах
економіки України.
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
© Гуцаленко У.О., Бас В.А.
Здійснено порівняльну характеристику мети та цілей внутрішнього і
внутрішньогосподарського контролю. Визначено місце та функціональні особливості
внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю в системі управління
господарюючих суб‘єктів.
Ключові слова.: внутрішній контроль, внутрішньогосподарський контроль,
мета, цілі, функціональні особливості.
The variant of the goal, and objectives of internal controls. Detected place and
functional features of internal controls and internal management system of economic
subjects.
Keywords: internal controls, purpose, goals, features.

Постановка проблеми. Система попереднього, поточного і
наступного контролю створює окрему його галузь, тобто
внутрішньогосподарський або внутрішній контроль. Він є системою
постійного спостереження за ефективною діяльністю підприємств,
збереженням і використання цінностей і коштів, доцільністю і
вірогідністю операцій та господарських процесів.
Більшість вітчизняних вчених досліджують систему контролю,
недостатньо приділяючи увагу поняттям внутрішнього та
внутрішньогосподарського контролю. Тому доцільно, на нашу думку,
здійснити порівняльну характеристику мети та цілей внутрішнього та
внутрішньогосподарського контролю для визначення їх сутності та
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функцій в управлінській діяльності.
Мета дослідження. Метою написання статті є дослідження та
порівняння
мети
та
цілей
як
внутрішнього,
так
і
внутрішньогосподарського контролю.
Аналіз останніх досліджень. У своїх працях внутрішній та
внутрішньогосподарський контроль досліджували такі науковці як:
Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Максімова В.Ф., Шевчук В.О., Виговська
Н.Г., Бутинець Т.А., Калюга Є., Пантелєєв Б., Усач В., Бєлік В.Д.,
Зубчик В.М. та інші.
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи поняття як
внутрішнього так і внутрішньогосподарського контролю справедливо
підкреслити, що у авторів видань останніх років не існує
одностайності у їх визначеннях. Білуха М.Т. визначає внутрішній
контроль, як такий що включає контрольні функції, здійснюваними
власниками
підприємства.
Бутинець
Ф.Ф.
окреслює
внутрішньогосподарський контроль як контроль, здійснюваний
органами
внутрішнього
контролю
(головним
бухгалтером
підприємства, ревізійною комісією тощо). Тобто Білуха М.Т. та
Бутинець Ф.Ф. визначають місце внутрішньогосподарського контролю
в загальній класифікації, а Шевчук В.О. відкидає саму можливість
існування внутрішнього контролю [2, с. 118]. Сидоренко Р.В. в свою
чергу зазначив, що внутрішньогосподарський контроль - це перевірка
відповідності фактичних характеристик установленим вимогам [4,
с.320].
З метою успішного функціонування підприємства, підвищення
рівня рентабельності, збереження та збагачення його активів
необхідний налагоджений механізм управління, найважливішим
елементом якого є повсякденний внутрішній контроль.
Внутрішній контроль наявний на кожному підприємстві, проте
компетентність його забезпечується на певний час. Так, невеликі
підприємства найчастіше не мають достатнього штату, матеріальних
ресурсів та рівня знань управлінського персоналу для організації
необхідної системи внутрішнього контролю. Великі підприємства,
навіть володіючи достатньою базою, можуть бути погано керовані, і як
наслідок досить великі засоби, витрачені на організацію контролю, не
дадуть бажаних результатів [1, с.86.].
На відміну від внутрішнього контролю на крупних і середніх
підприємствах
можливі
різні
варіанти
побудови
служби
внутрішньогосподарського контролю: вона може бути як самостійною
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структурою з підпорядкуванням Раді директорів або директору
організації, так і поділеною на дві складові з підпорядкуванням
контрольно-ревізійного напряму – головному бухгалтеру, та
експертно-аналітичного – генерального директору або заступнику
генерального директора з економічних питань [1, с.93.].
Основною метою контролю є забезпечення успішного
здійснення поставлених завдань та виявлення помилок у
господарській діяльності.
Внутрішній контроль покликаний розраховувати відхилення та
досліджувати їх суть і причини виникнення, давати їм відповідну
оцінку та готувати на підставі цього проекти управлінських рішень, а
згодом – і оцінювати ступінь виконання прийнятих управлінських
рішень та їх результативності [2, с.119].
Внутрішньогосподарський контроль передбачає контрольні
функції, які здійснюються власниками підприємств відповідно до
законодавства. Головною метою внутрішньогосподарського контролю
є спрямованість на досягнення цілей підприємства та забезпечення
життєдіяльності на основі сприяння розвитку і удосконалення системи
управління шляхом визначення і дотримання правильної для даного
суб‘єкта політики контролю, власної ефективності та чіткої взаємодії у
відносинах з іншими управлінськими функціями.
Особливе значення має внутрішньогосподарський контроль на
підприємствах, де зосереджується велика маса цінностей. Він
здійснюється безпосередньо на підприємстві відповідними службами,
що дає можливість своєчасно виявляти недоліки при здійсненні
операцій, вживати заходів щодо їх усунення. У зв‘язку з цим
внутрішньогосподарський контроль є постійно діючою функцією
управління на підприємствах, дієвим засобом сприяння збереженню
цінностей і коштів. Своєчасний, дієвий і оперативний
внутрішньогосподарський контроль дає змогу не тільки вчасно
з‘ясувати недоліки і хиби діяльності підприємств та їх підрозділів, але
й в‘явити невикористані резерви для підвищення ефективності
діяльності [4, с.320].
При
створенні
системи
внутрішнього
та
внутрішньогосподарського контролю власник може переслідувати
різні цілі. Тому для ефективного функціонування системи
внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю, як однієї із
функцій управління, необхідно мати чітко поставленні цілі,
виконувати певні вимоги та впроваджувати заходи щодо оптимізації
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системи контролю, що сприяє підвищенню якості та достовірності
інформації, ефективності управління підприємством, як основи для
прийняття управлінських рішень [3, c.148]. Більш наглядно порівняння
цілей визначених різними авторами представлено в таблиці 1.
Порівнюючи
цілі
авторів
щодо
внутрішнього
та
внутрішньогосподарського контролю варто зазначити, що спільним є
забезпечення належних умов зберігання майна підприємства та
здійснення упорядкованої та ефективної діяльності підприємства.
Таблиця 1.
Порівняння цілей внутрішнього та нутрішньогосподарського
контролю
Цілі внутрішнього та
Внутрішньовнутрішньогосподарського
Внутрішній
господарський
контролю
1.Здійснення упорядкованої й
+
+
ефективної діяльності підприємства
2.Дотримання обраної політики
+
управління
3.Забезпечення ефективності
дотримання розподілу
відповідальності й повноважень
+
кожного працівника підприємства
4.Збір, передача, обробка інформації
+
про стан об‘єкта
5.Ведення якісного документування
+
господарських операцій
6.Забезпечення належних умов
+
+
зберігання майна підприємства
7.Забезпечення своєчасного
усунення відхилень та внесення
+
коригувань з боку керівництва
На нашу думку до внутрішнього контролю варто було б ще
віднести
забезпечення
ефективності
дотримання
розподілу
відповідальності й повноважень кожного працівника підприємства,
оскільки до вимог системи внутрішнього контролю відносяться описи
робіт з деталізацією обов‘язків та відповідальності кожного
працівника, службовця й обслуговуючого персоналу, відповідно з
якими вони повинні бути ознайомлені.
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Отже, внутрішній контроль являє собою процес, спрямований на
досягнення цілей організації, і є результатом дій керівництва з
планування та організації її діяльності. Для оптимальної побудови
системи внутрішнього контролю керівництво повинно:
- по-перше, сформулювати цілі, визначити задачі компанії і
побудувати відповідно до них структуру організації;
- по-друге, забезпечити функціонування ефективної системи
документування та звітності, розподілу повноважень, авторизації,
моніторингу для досягнення поставлених цілей та вирішення задач.
В
процесі
здійснення
внутрішнього
та
внутрішньогосподарського контролю, об‘єктами спостереження є не
тільки виробничі ресурси і внутрішній економічний механізм, а й дії
людей – працівників господарства відповідальних за забезпечення
збереження й ефективного використання засобів виробництва,
раціональне використання трудових ресурсів і дотримання законності
в процесі виробництва.
Висновки. Узагальнюючи вищевикладене, можна дійти
висновку, що внутрішньогосподарський контроль - це система
безперервних контрольних дій за функціонуванням об‘єктів
управління, що здійснюються керівником підприємства або
уповноваженою посадовою особою з метою приймання правильних
управлінських рішень.
Порівняно з внутрішньогосподарським контролем, внутрішній
контроль – це сформований і реалізований керівником підприємства
постійно діючий процес певної діяльності для одержання поставлених
завдань та досягнення певної мети.
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В статті наведено порівняння вимог та положень П(с)БО 26 та МСФЗ 19,
зроблена оцінка доцільності та ефективності розглянутих стандартів, та можливість іх
застосування на практиці. Надані рекомендації щодо вдосконалення існуючого
вітчизняного стандарту.
Ключові слова: виплата, винагорода, брутто, нетто, актуарні допущення,
недержавний пенсійний фонд, дисконтована оцінка.
The article presents a comparison of the requirements and provisions of the P (S) 26
and IAS 19, an estimation of the feasibility and effectiveness of the considered standards,
and the possibility of their use in practice. Recommendations to improve existing national
standard.
Keywords: payment, reward, gross, net, actuarial assumptions, non-state pension
fund, discounted estimation.

Міністерством фінансів України 28 жовтня 2003 року з метою
наближення до світової практики фінансового обліку та звітності було
затверджено П(с)БО 26 «Виплати працівникам». Проблеми уніфікації
міжнародних та вітчизняних стандартів в частині виплат робітникам
вивчали Бутинець Ф.Ф., Мельник Т.Г., Цуканова О.В., Шульга Н.В. та
інші.
Проводячи порівняльний аналіз П(с)БО 26 с МСФЗ 19, слід
зазначити, що "міжнародна" назва виплат винагородою, на нашу
думку, є недосконалою. Адже під винагородою, як правило, розуміють
або заохочувальні виплати, або виплати, що означають вдячність. Усі
інші традиційні види виплат є платою за працю, за виконану згідно з
трудовим договором роботу. Тому, на нашу думку, термін "виплати"
більш доречний. Хоча, можливо, маємо справу з вадами перекладу.
Міжнародний стандарт вимагає від підприємства визнання
зобов`язань, якщо працівник надав послугу в обмін на виплати, що
підлягають сплаті у майбутньому, та одночасне визнання витрат, якщо
підприємство отримує економічну вигоду внаслідок послуги, яку
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надає працівник. У П(с)БО 26 таких вимог не наведено, але вони
маються на увазі. Вітчизняний практик може звернутися до П(с)БО 11
«Зобов`язання» та П(с)БО 16 «Витрати» з метою покращення чіткості
розуміння щодо визнання зобов`язань та витрат підприємства в
цілому. МСФЗ 19 "Винагороди працівникам" поділяє всі види
винагород на чотири категорії за схожими ознаками, як і його
вітчизняний аналог – П(с)БО 26 "Виплати працівникам", а саме, на
поточні винагороди, вихідні допомога?, винагороди по закінченню
трудової діяльності та інші довгострокові винагороди. Але у
вітчизняному
стандарті виділено п`яту категорію - виплати
інструментами власного капіталу підприємства.
В МСФЗ велика увага приділяється винагородам після
закінчення трудової діяльності. У П(с)БО також була зроблена спроба
ввести поняття пенсійних виплат, які здійснювалися б за рахунок
роботодавця, але в реальній діяльності підприємства ці виплати не
здійснюють. У міжнародній практиці має місце таке поняття як
пенсійний план, тобто програма, яка розроблена самим роботодавцем
або групою роботодавців для забезпечення за свій рахунок
працівників, звільнених по досягненні ними пенсійного віку, в той же
час вітчизняне законодавство лише робить перші кроки у
врегулюванні діяльності недержавних пенсійних фондів. Станом на
30.06.10 в Державному реєстрі фінансових установ міститься
інформація про 107 недержавних пенсійних фондів, повільно, але
спостерігається зростання кількості укладених контрактів та
доходності інвестицій.
За західною методологією заробітна плата враховується за
методом «нетто», у нас же застосовується метод «брутто». Іншими
словами, ми спочатку нараховуємо все, що працівник заробив
протягом місяця, а потім проводимо відповідні утримання. У західній
же методології утримання за дебетом заробітної плати не
нараховуються, а проводяться за дебетом спеціально відведеного для
цієї мети витратного рахунка і кредитом рахунка зобов‘язань зі
страхування працівників. Така методика, на нашу думку, менш
ефективна ніж вітчизняна.
Зобов‘язання за поточними виплатами не дисконтуються, тобто
їх оцінка (крім випадків індексації внаслідок затримки) не
переглядається. Тобто, для оцінки зобов‘язань за поточними
виплатами не треба застосовувати актуарні допущення, у зв‘язку з чим
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у майбутньому за цими виплатами не можуть виникати актуарні
прибутки або актуарні збитки.
У балансі відображаються як поточні зобов‘язання всі види
поточних виплат, які за стандартом не підлягають накопиченню.
Виплати, які підлягають накопиченню, відображаються у складі
забезпечень (Пасив, розділ 2). Так, наприклад, якщо витрати на оплату
відпусток резервуються, то ці суми належать до статей забезпечень,
якщо не резервуються - їх відносять до статті поточних зобов‘язань
безпосередньо при нарахуванні.
Виплати при звільненні у МСФЗ 19 називаються вихідною
допомогою, що, на наш погляд, точніше відображає суть таких виплат.
Вихідні допомоги зазвичай виплачуються у зв‘язку із вимушеним
звільненням - зі скороченням штатів чи реорганізацією, при цьому
йому або пропонують звільнитися за власним бажанням або із
зазначенням цього мотиву в наказі. У будь-якому разі це розглядається
як вимушене для працівника звільнення, здійснене до досягнення ним
пенсійного віку. Згідно з міжнародними стандартами компанія
формально зобов‘язана виплатити вихідну допомогу тоді і тільки тоді,
коли вона має докладний формалізований план (з типовим
мінімальним змістом) з виплати вихідної допомоги й відсутня реальна
можливість відмови від виконання зобов‘язань за цим планом.
Виплати при звільненні, якщо вони нараховуються одноразово,
належать до витрат того періоду, після якого (або в якому) працівник
був звільнений. Зрозуміло, що такі виплати дисконтуванню не
підлягають. Якщо ж такі виплати нараховуються як зобов‘язання, які
повинні погашатися поступово, протягом певного часу, такі вихідні
допомоги дисконтуються, тобто їх оцінка регулярно переглядається
шляхом проведення актуарних розрахунків. Дисконтована оцінка
зобов‘язань у П(с)БО 26 має назву "теперішня вартість зобов‘язань".
До виплат після закінчення трудової діяльності належать
виплати за пенсійними планами, а також планами медичного
страхування й іншими соціальними програмами, що забезпечують за
рахунок роботодавців (або за рахунок самих працівників і від їх імені,
але через роботодавців) певні гарантії колишнім працівникам після їх
виходу на пенсію.
Цікаво, що у П(с)БО 26 термін "пенсія" навіть не згадується, а
тільки мається на увазі. Адже щоб застосувати чужі стандарти обліку,
треба мати в своєму розпорядженні юридичну базу, що регулює
діяльність недержавних пенсійних фондів. Виняток становить Закон
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про прибуток, зокрема п. 5.8 "Додаткове пенсійне забезпечення
(пенсійний план)", де поняття «пенсійні плани» надане вельми
розмито. Однак, щоб говорити про оподаткування таких виплат
(доходів), необхідно законодавчо визначити чітку процедуру
створення пенсійних фондів, відрегулювати відповідними правовими
актами взаємовідносини вкладників, учасників та інших осіб, що
стосуються цих програм.
Деколи бухгалтерські стандарти (а іноді й податкові закони) за
деякими пунктами випереджають події: юридично нездійсненна подія
вже стандартизована як обліковий об‘єкт і навіть врахована в
податкових законах. Навіть у Плані рахунків передбачено 472 рахунок
"Додаткове пенсійне забезпечення". Додаткове пенсійне забезпечення
- рахунок бухгалтерського обліку резервів на додаткове (недержавне)
пенсійне забезпечення працівників, яке створюється за рахунок
власних коштів підприємства (або за рахунок заробітної плати
найманих працівників на підставі заяв від їх імені).
Підприємства-учасники перераховують на рахунки створеного
ними пенсійного фонду певну частку балансового прибутку на
пенсійне забезпечення працівників. Суми цих перерахувань не
підлягають обкладенню податком на прибуток і збором на всі види
соціального страхування. Крім того, таким підприємствам надаються
банківські кредити в розмірі перерахованих сум. Таким чином, у разі
скорочення податкової бази підприємство не позбувається своїх
високоліквідних активів.
Пенсійні плани підприємства відкривають у банках. Банк є
розпорядником активів пенсійного фонду. Підприємство, яке відкрило
пенсійний план на користь своїх працівників, реєструється в порядку,
передбаченому законодавством про пенсійні плани. Уповноважений
банк повинен тримати перераховані підприємствами кошти пенсійного
плану в ліквідній формі. У разі смерті учасника програми - власника
пенсійного рахунка, кошти, що накопичились, разом з нарахованими
відсотками передаються спадкоємцям і додаються до їх пенсійних
рахунків. Кошти, внесені на додаткове пенсійне страхування, не
обкладаються податком на доходи фізичних осіб (прибутковим
податком) на момент їх перерахування, але обкладаються у момент
отримання учасником пенсійної суми.
При створенні власного пенсійного плану підприємство утворює
резерв на забезпечення таких виплат. При створенні пенсійного плану
групою підприємств у такому резерві немає необхідності, оскільки
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витрати на ці цілі, що нараховуються щомісяця, відображаються на
балансі як зобов‘язання перед пенсійним фондом. Однак, якщо такі
витрати, згідно з умовами договору з пенсійним фондом про терміни
сплати, перераховуються один раз на рік, то створення таких резервів,
звичайно, має сенс. І, хоча таких вказівок у стандартах немає, це
випливає з механізму створення пенсійних програм.
У П(с)БО 26 (як, власно, і в МСФЗ 19) йдеться про два типи
таких програм: про програми з встановленим внеском і про програми з
встановленою виплатою. Зрозуміло, що оцінка зобов‘язань за
програмами соціального забезпечення працівників після їх виходу на
пенсію повинна дисконтуватися. Було б доцільно додати у
вітчизняний стандарт приклади актуарних розрахунків, які наведені у
МСФЗ 19 і які враховують майбутні підвищення виплат і темпів
інфляції, кількість працівників, які приєдналися до пенсійного плану
чи покинули його, доходність пенсійних інвестицій тощо.
До виплати інструментами власного капіталу належать виплати
акціями власної емісії або емісії материнського підприємства. На жаль,
у П(с)БО 26 не передбачено розділу, де були б наведені роз‘яснення
стосовно виплат працівникам інструментами власного капіталу.
Замість цього стандарт посилає нас до іншого стандарту П(с)БО 13
"Фінансові інструменти", де про виплати працівникам навіть і не
згадується.
Під іншими виплатами працівникам вітчизняний стандарт
розуміє інші довгострокові виплати, Аналізуючи цю категорію виплат
(як за П(с)БО 26, так і за МСФЗ 19), доходимо висновку, що до неї
належать усі види виплат, що стосуються поняття "заробітна плата"
згідно з Інструкцією зі статистики зарплати. Але лише у разі, якщо
підприємство не планує їх здійснити протягом найближчих 12 місяців.
Інакше кажучи, інші довгострокові виплати - це такі ж види виплат, як
поточні виплати, а відрізняються вони лише термінами виконання
зобов‘язань. Зрозуміло, що такі зобов‘язання, у зв‘язку з їх
довгостроковістю, повинні дисконтуватися. На нашу думку, необхідно
вдосконалити стандарт, додавши до нього приклади розрахунків
дисконтування.
Висновки. Провівши порівняльний аналіз П(с)БО 26 та МСФЗ 19
слід зробити наступні висновки. У вітчизняному стандарті відсутні
приклади актуарних розрахунків та методів оцінки довгострокових
виплат працівникам на відміну від міжнародних. Поки не створена
юридична база, яка б регулювала діяльність недержавних пенсійних
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фондів, а також підприємств і організацій, що формують або
доповнюють пенсійні фонди за свій рахунок, підстав для нарахування
пенсій за свій рахунок роботодавців в Україні немає. Міжнародна
практика застосовує метод «нетто» при нарахуванні заробітної плати,
на відміну від «брутто», що застосовується у вітчизняній практиці, що
робить для нас досить складним процес розуміння нарахувань та
утримань із заробітної плати у соціальні фонди. Виплати при
звільненні, якщо вони нараховуються одноразово, належать до витрат
того періоду, після якого (в якому) працівник був звільнений, і
дисконтуванню не підлягають за всіма стандартами. Якщо ж такі
виплати повинні погашатися поступово, то вони дисконтуються.
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Досліджено передумови виникнення та основні шляхи розвитку соціального
страхування. Охарактеризовано існуючі світові моделі соціального захисту населення
через систему соціального страхування; виділено функціональні особливості її

64
Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

реалізації в Україні.
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Investigational pre-conditions of origin and basic ways of development of social
security. The existent world models of social defenses of population through the system of
social security are described; the functional features of its realization are selected in Ukraine.
Keywords: social defenses, social security, model of social defenses

Вступ. Перебуваючи на шляху демократичної побудови Україна
як суверенна держава вирішує важливі соціально-економічні проблеми
пов‘язані із забезпеченням макроекономічної стабільності та
економічного зростання. Невід‘ємним явищем, при цьому, є
необхідність підвищення ефективності фінансової політики держави,
стержневим напрямом якої є саме соціальний. Все вимагає, створення
адекватної систему соціального захисту, найважливішою ланкою якої
є соціальне страхування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов‘язані з
теоретичною та практичною сторонами розвитку систем соціального
страхування в Україні та світі були й залишаються предметом
досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, у тому числі: В.Г.
Андріїва, В. Беверіджа, О. фон Бісмарка, Н.М. Внукової, О.Є. Губар,
А. Гоббі, М.Я. Дем‘яненка, Ю.О. Лупенка, С.А. Навроцького, Б.Б.
Надточія, В.К. Рудика, Л.Д. Тулуша, О. Філіпса, С.І. Юрія та інших.
Постановка завдання. Разом із тим питання адаптації
позитивного зарубіжного досвіду до вітчизняних економічних і
соціальних реалій потребує на даному етапі більш глибокого науковотеоретичного й прикладного дослідження. Все це обумовлює науковотеоретичну значимість та практичну актуальність наукових пошуків у
даному напрямку.
Результати дослідження. Дослідження сучасних ознак
функціонування системи соціального страхування вимагає звернення
погляду до його витоків та історичних підвалин розвитку.
Ретроспективний аналіз існування соціального страхування
здійснюється значним колом фахівців, один з яких - В. Рудик,
зазначає, що перші елементи соціального страхування спостерігалися
ще на початку існування суспільства [1, с. 26]. Передумовою
зародження і розвитку соціального страхування в Європі було явище,
яке ХІХ ст. отримало назву малозабезпеченість. Вирішення цієї
проблеми стало індивідуальне страхування, яке базувалось на системі
ощадних кас. Це втілювалось, за свідченням В. Щербіної, в тогочасне
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уявлення проте, що грошові кошти, які отримує працівник за свою
працю, мають бути поділені на дві частини – для поточного
споживання та для забезпечення власної соціальної безпеки через
заощадження [2]. Подальшого розвитку соціальне страхування набуло
наприкінці ХІХ ст. чому сприяв швидкий індустріальний розвиток
економік в різних країнах. Найбільший вплив на формування системи
соціального страхування практично одночасно внесли німецький
Канцлер Отто фон Бісмарк та лорд Великобританії Вільям Біверідж.
Типові особливості обґрунтованих ними, а також інших систем
соціального страхування, що мають визначальний вплив на сучасний
стан соціального захисту в розвинених європейських країнах
відображено в табл. 1.
Саме ця фундаментальна новація, сприяла подальшому розвитку
соціальної політики, виразником якої був В. Біверидж - творець
англосаксонської моделі, що запроваджувала систему соціального
забезпечення на основі внесків з метою здійснення захисту на випадок
хвороби, безробіття та старості, а також надання допомоги
відповідним сім‘ям, вагітним жінкам і вдовам. При цьому, як зазначає
В. Скуратівський, провідною ідеєю реформ В. Бівериджа, була та, що
неможливо гарантувати забезпечення населенню, якщо сплачується
допомога лише тим людям, які в цьому мають потреби. Забезпечення
повної зайнятості – ось, що на його думку є головним [3, с. 186].
Відмінність між континентальною та англосаксонською
моделями організації та здійснення соціального страхування є
відчутною з позицій участі різних суб'єктів суспільних відносин в
даному процесі. так особливої важливості набуває проблема розподілу
відповідальності між суб‘єктами соціального страхування. Адже в
країнах де функціонує континентальна модель, переважаюча роль у
формуванні коштів соціального страхування належить страховим
внескам роботодавців і застрахованих осіб (2/3 загальних
надходжень), в той час як участь держави є досить обмеженою. Це
пояснює домінуючий вплив діяльності страхових фондів на процес
здійснення соціального страхування і водночас помірну залежність
рівня соціального захисту населення від несприятливих змін в
соціальній політиці держави.
В свою чергу, соціально-демократична скандинавських країн та
південно-європейська моделі, розвинулися пізніше ніж означені вище,
і відрізняються найбільшою, порівняно з англосаксонською і,
особливо, континентальною моделями, долею участі відповідно
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держави та профспілок у розв‘язанні складних ситуацій соціального
характеру.
Таблиця 1
Класифікація світових моделі соціального страхування
за типовими ознаками
Типова
ознака

Модель здійснення соціального страхування

СкандиПівденнонавська
європейська
високо
розвиток
розподільча організований
Засади
актуарна
інституту
справедливіст інституційний
виникнення
справедливість
громадського
ь
суспільний
суспільства
добробут
- національна
солідарність; - поєднання
- пасивна
значних
соціальна
універсальніс
розмірів
політика
Принципи
ть
страхових
професійна
орієнтована на
функціонуван
соціального
внесків і
солідарність
соціальний
ня
захисту;
високого
захист родинних
- уніфікація
рівня
об'єднань
соціальних
соціального
(членів сімей)
послуг і
захисту
виплат
по-перше порівну:
по-перше -податкові
- страхові
страхові внески
надходження;
внески
роботодавців і
по друге платежі згідно
роботодавців
Спосіб
застрахованих
страхові
укладених
і
фінансування
осіб;
внески
соціальних
застрахованих
по друге роботодавців
програм
осіб;
бюджетне
і
- податкові
фінансування
застрахованих
надходження
осіб
обмежене коло
Масштаби працюючі члени все населення все населення
непрацездатних
охоплення
суспільства
країни
країни
громадян
- страхові
- соціальні
- соціальні
компенсація
Форма
виплати;
допомоги;
послуги;
втраченого
вираження
- соціальні
- страхові
- соціальні
заробітку
допомоги
виплати
виплати
Німеччина,
Данія,
Італія, Іспанія,
Регіон
Великобритан
Бельгія,
Швеція,
Греція,
поширення
ія, Ірландія
Нідерланди
Фінляндія
Португалія
Континентальна

Англосаксонс
ька
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Спільним для всіх охарактеризованих моделей організації
соціального страхування є наявність чітко окресленого прояву його
соціального аспекту, адже в процесі втілення кожної з них в центрі
уваги ставляться інтереси людей - членів суспільства і розробляються
різні механізми її захисту від негативних ситуацій соціального
характеру. Тому маємо всі підстави вважати, що кожна з існуючих в
світі моделей соціального страхування наділена рядом, власних
притаманним їм, ознак, окремі з яких, що стосуються вироблення
способів фінансування, втілення найбільш ефективних принципів
функціонування, мають бути враховані в процесі розвитку вітчизняної
системи.
Будучи основним елементом соціального захисту населення
державне соціальне страхування в Україні має ряд притаманних лише
їй ознак (рис. 1).
Узагальнення здійснені на рис. 1. дають підстави зазначити, що
на сьогодні необхідність існування соціального страхування
обумовлюються одночасно наявністю осіб, котрі з огляду на певні
обставини, не беручи участі в суспільно-корисній праці, не можуть за
рахунок заробітної плати підтримувати своє життя, а також громадян,
котрі є дієздатними, але не мають можливості її реалізувати.
На сьогоднішній день місце та роль соціального страхування
зростають, що обумовлено все зростаючим охопленням населення
обов‘язковим соціальним страхуванням, переходом колишніх
соціалістичних країн від здійснення соціального захисту на засадах
державного соціального забезпечення до його втілення у сучасних
страхових формах, розширенням програм соціального страхування,
зростанням рівня і стандартів якості соціальних послуг, а також
зростанням доходів населення.
Наближаючи сферу соціального захисту до працюючого
населення та їх родин соціальне страхування фактично стабілізує
громадянське суспільство.
Тому дуже точним, на наш погляд, є твердження О. Губар про те,
що спільна участь працівників і роботодавців в управлінні діяльністю
цього інституту, взаємне співробітництво між ними є необхідною
умовою і водночас якісним виразником ефективно функціонуючої
економіки [4, с. 131-132].
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страхові ознаки
Відповідність
страхового
забезпечення
сплаченим
страховим
внескам

Вірогідне
прогнозування
масштабів
соціальних
ризиків

Компенсація
соціальних
ризиків

Обмеженість
в часі
ризикової
події

спосіб втілення

Планування
Можливість
Виплати
Визначення
дохідної й
точного
допомог:
періоду дії на
видаткової
розрахунку
- з тимчасової
людину
частин
частини
непрацездатнос
соціально бюджету
втраченого
ті
ризикової
Фондів
заробітку,
внаслідок
ситуації
соціального
обумовленого
хвороби
страхування.
проявами
- по безробіттю;
Актуарні
соціальних
- з тимчасової
розрахунки
непрацездатнос
ризиків
страхових
ті внаслідок
тарифів.
нещасного виОптимізація
падку на
розмірів
виробництві та
матеріального
профзахворюва
соціального
нь.
страхування як
Виплата пенсій
елементу
соціального
захисту
результат функціонування
забезпечення
застрахованих
осіб
Збереження й повне відновлення
Гарантоване матеріальне
працездатності активної частини
забезпечення осіб, які втратили
працездатність у зв'язку з виходом
населення
на пенсію чи не мали її у
працездатному віці

Рис. 1. Функціональні ознаки державного соціального страхування
Джерело: узагальнено та доповнено автором
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Водночас соціальне страхування урівноважує масштаби прояву і
втілення базових принципів побудови цивілізованого суспільства особистої відповідальності за результати своїх дій та солідарної
взаємодопомоги.
На сьогодні, страхування громадян від певних соціальних
ризиків реалізуються із використанням різних форм соціального
страхування, яким властиві певні ознаки, що мають позитивний так і
негативний характер по відношенню до окремих його учасників (рис.
2).
Наведений рис. 2. загалом доводить, що при наявності спільного
завдання по захисту громадян від соціальних ризиків, між існуючими
формами здійснення соціального страхування існує значне коло
розбіжностей. Так державне (обов‘язкове) соціальне страхування
направлене на відшкодування частини доходу, який втрачається за
умов непрацездатності.
Подібним є й комплекс потреб, що задовольняє приватне
(добровільне) страхування. Однак між ними існує значна відмінність:
у випадку приватного страхування наявний тісний зв‘язок між внескам
застрахованої особи, соціальним ризиком що виникає і величиною
матеріального відшкодування, яке виникає в результаті настання
страхової події; в той час програми загальнообов‘язкового соціального
страхування функціонуючи на страхових принципах, одночасно
забезпечують перерозподіл фінансових ресурсів системи. Зважаючи на
існуючу різноманітність у способах здійснення соціального захисту
населення через систему соціального страхування, В. Машкін виділяє
ряд ознак, за якими різнять можливості держави і приватних установ
стосовно страхування від соціальних ризиків.
Такими на його погляд є: по-перше, можливість держави
виконувати свої зобов‘язання, в тому числі й по соціальному
страхуванню шляхом збільшення обсягів загальних податків і зборів;
по-друге, держава може забезпечити процес здійснення соціальних
виплат через зростання внесків у систему соціального страхування;
по-третє, на законодавчому рівні може бути обґрунтоване зменшення
параметрів матеріального забезпечення та соціальних послуг в разі
виникнення дефіциту ресурсів у системі [5, с. 8].
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Гарантується
державою та
страховими
внесками роботодавців і
найманих
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+

+

+

-

Державне
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(добровільне)
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добровільно
застрахованих
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функціональні ознаки
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страхових тарифів і
визначення страхових внесків.
Одночасний прояв елементів
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доходів страховиків.
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системою соціального
страхування всього
працюючого населення країни.
Законодавче регулювання
масштабів фінансування
виконання зобов'язань в
системі соціального
+страхування.
позитивна ознака; - негативна ознака.
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застрахованої особи і
соціальним ризиком.
Страхові внески
диференційовані в
залежності від
фізіологічного чи соціальноекономічного стану
застрахованої особи.
Високі адміністративні
витрати.
Наявність ризику імітування
страхових випадків

+

+

-

Рис. 3. Форми соціального страхування та їх характеристика
Джерело: узагальнено та доповнено автором

Таких привілеїв приватна форма соціального страхування собі
дозволити не може. Саме тому, слід наголосити на підвищеному рівні
її ризиковості, за умов якого повнота і своєчасність виплат
застрахованим перебуває у тісному зв‘язку з ефективністю
інвестування ресурсів, акумульованих у відповідних страхових
установах, шляхом сплати страхових внесків.
Висновки. Все це разом вказує на те, що загальною
направленістю всіх поглядів на визначення сутності соціального
страхування і його призначення є створення такої універсальної
системи загальнонаціональної організацій соціального захисту
населення обов‘язкового характеру. Тобто роль соціального
страхування має бути максимально всеосяжною як з позиції охоплення
нею максимальної чисельності жителів країни загалом, і сільської його
частини, зокрема, так і зі сторони покриття ризиків. За таких умов,
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реалізовуватиметься мета захисту населення від усіх факторів
соціальної нестабільності фінансуватиметься кожна із визначених груп
соціальних потреб.
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Актуальність теми. У сільському господарстві створені нові
організаційно-правові форми господарювання, докорінно змінюються
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економічні відносини на селі, зокрема, з формування витрат, доходів,
оренди землі та майна. Для прийняття рішень з метою забезпечення
ефективної
діяльності
суб‘єктів
господарювання
необхідно
використовувати економічну інформацію, одержання якої забезпечує
грамотна організація обліку.
У реформованій системі бухгалтерського обліку ряд питань
залишаються невирішеними. Зарубіжні рекомендації щодо організації
обліку містять, в основному, загальнотеоретичні підходи, не
адаптовані до особливостей сільського господарства України та не
мають практичних методик, придатних для ефективного використання
в конкретних умовах виробництва.
Об‘єктивна необхідність розробки теоретичних і практичних
аспектів
створення
та
функціонування
системи
внутрішньогосподарського
обліку
в
сільськогосподарських
формуваннях з урахуванням напрацювань вітчизняної та світової
науки і практики обліку обумовили актуальність написання даної
статті.
Аналіз останніх досліджень: у розробку питань формування і
функціонування організації обліку внесок зробили вітчизняні вчені:
М.Т. Білуха, O.C. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М.
Герасимович, С.Ф. Голов, М.Я. Дем‘яненко, Г.Г. Кірейцев, М.Ф.
Кропивко, В.Г. Лінник, Ю.Я. Литвин, Л.В. Нападовська, О.В. Олійник,
М.С. Пушкар, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, М.Г. Чумаченко,
В.О. Шевчук, В.П. Ярмоленко та інші; зарубіжні дослідники: К. Друрі,
Р. Ентоні, Дж. Ріс, Т. Скоун, Я.В. Соколов, Ч.Т. Хорнгрен, А. Яругова.
Проте, поряд із важливими науковими результатами щодо методики і
організації обліку все ще залишаються невирішеними проблеми його
практичного використання.
Метою статті є визначення і теоретичне обґрунтування
необхідності трансформації внутрішньогосподарського обліку і його
організації у відповідності до вимог управління підприємством.
Основна частина. Економіка України за останні роки стала на
шлях глибоких структурних змін, орієнтованих на створення ринкових
механізмів господарювання. Цей процес супроводжу-ється появою в
економічному
житті
нових
організаційно-правових
форм
господарювання, економічних категорій, фінансових інструментів та
інших елементів ринку.
Сьогодні українським підприємствам надається право
самостійно розробляти власні виробничі програми, плани виробничого
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і соціального розвитку, визначати стратегії цінової політики [1]. Для
прийняття оперативних і ефективних рішень керівникам необхідна
достовірна інформація про фінансово-господарську діяльність
підприємства. Відсутність єдиної методичної бази організації обліку
на підприємстві викликає питання у більшості керівників: яким же
чином повинен бути організований облік.
На сьогодні саме внутрішньогосподарський облік може надати
необхідну інформацію керівникам підприємства. Адже внутрішній
облік - це не лише облік витрат підприємства, а, передусім, добре
організований аналітичний облік і не лише витрат, а й таких об'єктів
як основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти,
кошти в розрахунках, капітал, зобов'язання тощо [5]. Набуваючи
нового, більш вагомого значення в сучасній економічній практиці
суб'єктів господарювання, внутрішньо-господарський облік не просто
реєструє, узагальнює, контролює факти господарського життя, він
забезпечує управлінський персонал інформацією про різні аспекти
діяльності підприємств, які відображаються в бухгалтерському обліку
і безпосередньо впливають на якість управлінських рішень,
ефективність системи управління. Такий облік покликаний
забезпечити систему управління якісною економічною інформацією.
Та на жаль, на більшості підприємств України організація
внутрішньогосподарського обліку ще не сформувалася як цілісна
система збору, аналізу, інтерпретації і представлення корисної
інформації підприємства з ціллю прийняття на її основі оперативних,
тактичних та стратегічних рішень. В першу чергу це пов‘язано з тим,
що на практиці спостерігається зіткнення внутрішньогосподарського
та фінансового обліку, особливо на крупних підприємствах, де дуже
часто для їх ведення виділяються окремі організаційні одиниці:
бухгалтерія,
структури
для
управлінського
(оперативного,
виробничого)
обліку
(планово-економічні
відділи,
відділи
оперативного обліку, управлінці різних рівнів і т.п.).
Оскільки ведення обліку грунтується на величезному масиві
первинної інформації, що відображає факти господарської діяльності,
що були в діяльності конкретної організації, первинні дані необхідно
оформити, класифікувати, оцінити, зареєструвати і узагальнити в
інформаційній системі. У результаті, на одному підприємстві одна і та
ж інформація відбивається в декількох видах обліку, що призводить
до
збільшення
витрат
і
стає
нераціональним
ведення
внутрішньогосподарського обліку.
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На сьогодні організацію бухгалтерського обліку слід
розглядати в двох аспектах: по-перше, як сукупність із створення
цілого – системи бухгалтерського обліку, підтримання та підвищення
рівня її організованості, по-друге, як специфічну структуру –
бухгалтерію, що є результатом організаційної діяльності підприємства
[4]. Систему організації обліку слід побудувати на єдиній
методологічній основі, що дозволить адекватно відобразити діяльність
підприємства, сформувати достовірні дані про майновий і фінансовий
стан на мікроекономічному рівні, здійснити економічний аналіз для
прийняття управлінських рішень та постійний контроль за його
показниками. Крім того, організація обліку повинна бути побудована
таким
чином,
щоб
поєднувати
інформацію
фінансового,
управлінського та інших видів обліку для прийняття ефективних
рішень підприємства. Поєднання фінансового і подат-кого обліку
повинно стати першим кроком у покращенні
інформаційнооблікового забезпечення, адже докорінні зміни податкового
законодавства зробили неможливим одержання належних до сплати
сум податків безпосередньо з бухгалтерського обліку. Результатом є
два непов‘язані між собою результати діяльності підприємства:
прибуток (збиток) у бухгалтерському обліку та прибуток (збиток) як
об‘єкт оподаткування у податковому обліку. Через різні алгоритми їх
розрахунку підприємство, будучи збитковим за даними фінансової
звітності, може сплачувати податок на прибуток і навпаки. Тому
необхідно податкове законодавство відкоригувати таким чином, щоб
визначення об‘єктів оподаткування автоматично, після проведення
незначних коригувань, витікало з даних бухгалтерського обліку. .
Тобто визначену за правилами податкового обліку суму податку на
прибуток автоматично переносити й до бухгалтерського обліку. Наразі
це простий та зрозумілий підхід, який чітко відповідає суті
економічних процесів, що відбулися на підприємстві.
Висновок. Отже, важливим аспектом діяльності підприємства є
належна організація обліку, трансформації
внутрішньогосподарського обліку у відповідності до вимог управління підприємством,
яка повинна відповідати принципам чинного законодавства, а також
забезпечувати адаптацію обліку до сучасних умов й вимог
законодавства ЄС та враховувати інформаційні потреби суб‘єктів
господарювання. А також поєднання фінансового та податного
обліку.

75
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

Список використаних джерел:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»
від 16.07.99 р. №996-XI.
2. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навч. посібник. - Д.-К., 2006. - 440 с.
3. Бєлоусова І. Роль управлінського обліку. // Бухгалтерський облік і аудит. 2005. - №
4. Нападовська Л. Управлінський облік: суть, значення і рекомендації по його
використанню в практичній діяльності вітчизняних підприємств // Бухгалтерський
облік і аудит. - 2005. - № 8-9. - С.50-62.
5. Массаковський В. Про управлінський облік. // Бухгалтерський облік і аудит.
- 2006. - № 10.

УДК 657
Биховець Ю.Г., ст. гр. ОА-31
*Науковий керівник: Приступа К.П.
Луцький національний технічний університет
ТРАКТУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК
ОБЄКТА ОБЛІКУ
© Биховець Ю.Г.
У статті досліджено сутність поняття «надзвичайна діяльність», причини
виникнення таких операцій, наслідки. Проаналізовано підходи вітчизняних вчених до
трактування поняття, звернено увагу на міжнародну практику. У результаті
досліджень запропоновано нове визначення поняття «надзвичайна діяльність» та
обґрунтовано доцільність його введення у науковий вжиток у сфері бухгалтерського
та фінансового обліку, виділено основні особливості, складові, а також внесено
пропозиції щодо вдосконалення синтетичного обліку надзвичайної діяльності.
Ключові слова: надзвичайна подія, надзвичайна діяльність, надзвичайні
доходи і витрати, екстраординарні статті.
The essence of the concept of ―emergency activity‖, the causes of such operations
and its consequences are researched in the article. Different approaches of sciences to the
definition and international practice are considered. As a result of research a new definition
of ―emergency activity‖ are proposed and the necessity for its introduction to the
consumption of science in accounting are proved, the basic features and components are
selected. Among this the suggestions for improving synthetic accounting of extraordinary
activity are made.
Keywords: emergency event, emergency activities, extraordinary income and
expenses, extraordinary.

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні
та конкуренції змушують підприємства все більше вдосконалювати
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виробничий процес та ефективність діяльності. Майже кожен суб‘єкт
господарювання має на меті зменшити вплив негативних факторів,
щоб мати можливість спланувати майбутню перспективу. Проте є ряд
подій, які передбачити чи спроектувати неможливо. Це надзвичайні
події, в ході яких виникають надзвичайній ситуації, наслідки яких є
неоднозначні, адже одночасно виникають доходи і витрати, тобто
суб‘єкт господарювання здійснює певну діяльність, яку визначають як
надзвичайну.
Через відсутність єдиного трактування понять «надзвичайна
діяльність», «надзвичайні доходи і витрати» поряд з існуванням на
практиці таких подій виникає проблема їх об‘єктивного та
достовірного відображення в обліку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз наукової
літератури показав, що теоретичним аспектам обліку надзвичайних
доходів і витрат, а саме їх визнання, відображення інформації у
фінансової звітності, приділяється увага у роботах З. Задорожного,
Ф.Ф. Бутинця, О.Л. Міклухо, М.М. Настенко, Н.М. Гудзенко, Дн.Л.
Кузьміна, Р. Грачової, Г.В. Нашкерської, Н.М. Ткаченко та інші. Проте
у дослідників відсутній єдиний погляд щодо трактування цієї
категорії. Одні розглядають надзвичайну діяльність як сукупність
форс-мажорних обставин, інші – спираючись на міжнародну практику
обліку, трактують як усі події, які виходять за межі звичайної
діяльності підприємства.
Мета статті. З огляду на відсутність єдності в теоретичних
підходах визначення поняття «надзвичайна діяльність» та
недостатність нормативно-правового регулювання, метою статті є
обґрунтування надзвичайної діяльності як об‘єкта обліку, з‘ясування її
впливу на процес функціонування підприємства, формування
фінансового результату діяльності.
Виклад основного матеріалу. Основною метою діяльності
більшості підприємств є максимізація прибутку шляхом зменшення
витрат і збільшення доходів від звичайної діяльності. Щодня
виконується сотня типових операцій, які і забезпечують досягнення
цієї цілі. Водночас іноді трапляються події, які не можна трактувати як
звичайні, вони в деякій мірі передбачувані, проте завжди непланові,
раптові і призводять до певних результатів. Тому в облікові практиці
прийнято розрізняти звичайну та надзвичайну діяльність суб‘єктів
господарювання.
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Взаємодія підприємства задля досягнення кінцевої мети
розглядається у науковій термінології як діяльність. Таким чином
надзвичайну діяльність можна трактувати як сукупність операцій,
подій надзвичайного характеру, з метою досягнення кінцевого
бажаного стану для суб‘єкта господарювання (отримання
максимального доходу чи у більшості випадків, мінімізація втрат).
Тобто надзвичайна діяльність є наслідком певної події, яка
трапилась раніше, тому необхідно з‘ясувати, що ж являє собою це
поняття.
Відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»
надзвичайною є подія або операція, яка відрізняється від звичайної
діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься
періодично або в кожному наступному звітному періоді. Натомість у
Плані рахунків такими вважають стихійні лиха, техногенні аварії,
катаклізми природного характеру тощо [8].
Водночас більшість сучасних вітчизняних дослідників
вважають, що таке визначення є вузьким у трактуванні. З цієї позиції,
Р. Грачова радить продаж необоротних активів непередбачуване
списання кредиторської заборгованості відносити до раптових,
непостійних подій, адже підприємство не може знати наперед про їх
настання. М.М. Настенко вважає за необхідне включити до переліку
надзвичайних подій суб‘єкта господарювання ще й крадіжки чи
отримання штрафів [7].
У міжнародній практиці дохід або витрати, які виникають у
результаті подій чи операцій, що чітко відрізняються від звичайної
діяльності підприємства, а значить, не очікується, що вони
повторюватимуться часто та регулярно називають екстраординарними
статтями.
У багатьох країнах визначений перелік подій, які мають
надзвичайний характер, закріплений у нормативно-правових актах.
Так, у США класифікацію екстраординарних подій подано у
національних стандартах обліку. Ними є експропріація активів
(примусове відчуження майна державою чи громадою), землетрус чи
інше стихійне лихо, введення заборони на діяльність у результаті
прийняття нових нормативно-правових актів [3, с. 55].
Проте також існує практика, коли підприємство самостійно
визначає перелік таких подій. Це зумовлено тим, що сфера діяльності
кожного господарюючого суб‘єкта різні, і відповідно надзвичайні
події також відрізняються.
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З огляду на вище сказане, надзвичайну подію можна розглядати
як сукупність операцій, які відбуваються на підприємстві рідко або
одноразово, і призводять до порушення нормального виробничого чи
управлінського процесу.
М.М. Настенко [7] вважає, що надзвичайна діяльність настає не
лише в результаті надзвичайної події, а й через існування ризиків
надзвичайного характеру. Ризиком вважають стан невпевненості,
відсутність однозначності ситуації. Тобто надзвичайна діяльність
може виникнути у період нестабільності, наприклад, економічного чи
політичного занепаду країни чи природних аварій.
У зв‘язку з цим кожне сучасне підприємство намагається
попередити надзвичайні події або хоча б мінімізувати їх наслідки.
Сьогодні найефективнішим таким способом є страхування.
Відповідно до Закону України «Про страхування» підприємство
самостійно визначає доцільність отримання таких послуг. Проте
суб‘єкт господарювання зобов‘язаний застрахувати відповідальність у
разі завдання шкодів навколишньому середовищі при настанні
надзвичайної події, життя людей, які працюють на виробництві з
підвищеним ризиком, тварини на випадок загибелі (якщо
підприємство сільськогосподарського напряму діяльності) тощо [4].
Страхові платежі є одним із джерел покриття збитків. З іншої
сторони, у сучасних умовах господарювання для більшості
підприємств страхування майна пов‘язане ще й із наявністю
можливості неотримання відшкодування. Тобто для надзвичайної
діяльності характерними є і страхові ризики.
Поряд з тим науковці виділяють і управлінські ризики
надзвичайних ситуацій. До них відносять недостатнє прагнення
керівництва забезпечити необхідну професійну компетентність
персоналу, незадовільний нагляд з боку керівництва, нераціональні
підходи керівництва до питань попередження та моніторингу
порушень, а також реагування на порушення [6].
Таким чином, надзвичайні події можна класифікувати залежно
від можливості прогнозування на:
- передбачувані;
- непередбачувані.
До перших відносять події про існування, яких підприємство
може здогадуватись, але відкидає можливість їх настання (наприклад,
буревій чи пожежа).
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Непередбачуваними є операції, які настають раптово, і про
можливість їх настання суб‘єкт господарювання навіть не
здогадується
(непередбачуване
списання
кредиторської
заборгованості, благодійна допомога).
Варто зазначити, що надзвичайна діяльність різних підприємств
відрізняється між собою. Наприклад, на заводі із виготовлення
хлібобулочних виробів трапилась пожежа. Для підприємства, яке
постраждало, витрати на боротьбу із лихом (вода, пісок, інші
матеріали для боротьби із вогнем) та інші супутні витрати (доплати
працівникам) будуть надзвичайними. Для страхової компанії, у якої
такий суб‘єкт господарювання застрахував майно, це звичайні витрати
пов‘язані з виконанням умов договору.
Усі ці аспекти мають бути враховані у бухгалтерському обліку,
адже у першому випадку виникають видатки і надходження від
надзвичайних подій, а у іншому – звичайні витрати.
Тобто у процесі виникнення непередбачуваних операцій
підприємство отримує і втрачає активи. Таким чином якщо
передумовою для виникнення надзвичайної діяльності є надзвичайна
подія або ризик, то наслідком є отримання надзвичайних доходів чи
понесення непланових витрат (рис. 1).
причина

Надзвичайна подія

Надзвичайна діяльність

наслідок

результат

Надзвичайні
доходи

Надзвичайні
витрати

Фінансовий результат

Прибуток

Збиток

Рис. 1. Процес здійснення надзвичайної діяльності
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Доходами від надзвичайних подій є суми відшкодованих витрат
страховими компаніями, винними особами, державою, благодійні
внески та інші додаткові грошові надходження. Такі доходи завжди є
неочікуваними, неплановими та раптовими.
Більшість дослідників єдині у тому, що непередбачувані витрати
є двох видів – прямі (виникають безпосередньо у разі надзвичайної
ситуації) і непрямі (включають витрати на ліквідацію наслідків та
попередження ситуацій).
У результаті порівняння доходів і витрат формується
фінансовий результат. Як і для звичайної діяльності, при
надзвичайних операціях він може бути позитивним, у разі отримання
прибутку, і негативним, якщо підприємство зазнає збитків. Якщо
господарюючий суб‘єкт отримує прибуток, то сплачується податок на
прибуток від надзвичайної діяльності до бюджету держави.
Дані обліку подій відображаються на рахунках. Для
відображення інформації про надзвичайну діяльність Планом рахунків
бухгалтерського обліку передбачені відповідні рахунки 74
«Надзвичайні доходи», 99 «Надзвичайні витрати» і 794 «Результат
надзвичайних подій» [5].
Інформація про фінансові результати від непередбачуваних
операцій відображаються у Формі 2 «Звіт про фінансові результати».
Таким чином, з огляду на вищесказане, бачимо, що як і
звичайна, надзвичайна діяльність є повноцінним процесом, який
потребує відображення у обліку з метою визначення достовірного
фінансового результату. Основними особливостями таких операцій є:
1) раптовість настання;
2) наявність страхових та управлінських ризиків;
3) можливість передбачення у деяких випадках;
4) отримання надзвичайних доходів і відповідно витрат;
5) неоднозначність визнання доходів та витрат у різних
підприємств залежно від сфери діяльності;
6) відображення у звітності інформації про результати
окремими статтями.
Висновки. В підсумок вищевикладеного, зазначимо, що в
обліку надзвичайної діяльності є ряд недоліків. Перш за все варто
сказати, що визначення даної категорії нормативно не визначене. Тому
пропонуємо трактувати надзвичайну діяльність як події або операції,
які виникають в процесі функціонування господарюючого суб‘єкта, є
неплановими, неочікуваними і раптовими, та відрізняються від
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звичайної діяльності підприємства. Необхідність його впровадження в
зумовлена:
по-перше, наявністю усіх складових для виділення такого виду
діяльності;
по-друге, використанням цього поняття на практиці;
по-третє, потребою сучасних користувачів незалежно від сфери
діяльності.
Чітке розмежування звичайної та надзвичайної діяльності
допоможе в бухгалтерському обліку згрупувати інформацію, а в
управлінському – прийняти рішення про подальшу діяльність
підприємства з метою уникнення негативних подій у майбутньому,
порівняти наслідки минулий операцій тощо.
Потребує вдосконалення і поняття «надзвичайної події».
Зокрема варто розшири їх перелік. На нашу думку, кожне
підприємство самостійно повинне розмежувати події на звичайні і
передбачувані виходячи із специфіки свої діяльності. Перелік
надзвичайних подій доречно зазначити у Наказі про облікову
політику. Окрім того можна визначити перелік надзвичайних подій і
на галузевому рівні. Наприклад, розробити Положення про
відображення в обліку інформації надзвичайної діяльності в
сільському господарстві, де непередбачувані події трапляються
частіше порівняно із іншими сферами.
Окрім того, для достовірнішого відображення в обліку даних
щодо таких подій необхідно розширити діючі субрахунки рахунків 99
«Надзвичайні витрати» і 74 «Надзвичайні доходи». Зокрема, доцільно
виділити непередбачувані події окремо природного та техногенного
характеру, надзвичайні операції з активами, благодійну допомогу,
нарахування штрафів, пені та неустойок. У аналітичному обліку
суб‘єкт господарювання зможе деталізувати такі рахунки доходів і
витрат.
Також доцільним є перейменування рахунку 794 «Результат від
надзвичайних подій» на «Результат від надзвичайних операцій» у
зв‘язку з доведенням доцільності його введення в науковий вжиток.
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Розглянуто особливості управлінського обліку витрат на заготівлю сировини
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Ключові слова: управлінський облік, витрати, сировина
At the article is considered the cost of purchase of raw material on an example fruit
and vegetable processing enterprises
Keywords: management accounting, costs, raw.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Одним із
шляхів досягнення конкурентних переваг є підвищення ефективності
управління витратами підприємств та процесами, що їх спричиняють.
Процес заготівлі сировини на плодоовочевих переробних
підприємствах є досить складним. Відділом заготівлі мають бути
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вирішені проблеми придбання сировини високої якості за
оптимальними для підприємства цінами, в обсязі, що забезпечить
максимальне завантаження його виробничих потужностей. Складність
вирішення цих проблем полягає у сезонному характері роботи
плодоовочевих переробних підприємств, який пов‘язаний із
сезонністю
дозрівання
та
нерівномірністю
постачання
сільськогосподарської сировини. Також спостерігається перерозподіл
вирощування плодів, овочів та ягід між сільськогосподарськими
підприємствами та господарствами населення на користь останніх, що
суттєво ускладнює процес заготівлі та призводить до зростання
витрат. Все це, загострює конкуренцію між плодоовочевими
переробними підприємствами вже на етапі заготівлі сировини, а отже
робить його важливим об‘єктом управлінського обліку.
Наліз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Проблеми управлінського обліку досліджуються в працях
вітчизняних та зарубіжних вчених [1 – 5 та ін.]. Однак в них
недостатньо уваги приділяється впливу галузевої специфіки на
організацію управлінського обліку в цілому, та проблемам організації
управлінського обліку витрат на заготівлю на підприємствах що
здійснюють переробку сільськогосподарської сировини зокрема.
Цілі статті. Дослідження особливостей заготівельного процесу
на прикладі плодоовочевих переробних підприємств для розробки
рекомендацій з організації управлінського обліку витрат на заготівлю
сировини.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Система
управлінського обліку витрат основної діяльності на промисловому
підприємстві окрім процесу виробництва, управління та збуту
обов‘язково має охоплювати процес заготівлі. Між усіма вказаними
процесами існує тісний взаємозв‘язок та взаємозалежність.
Зокрема, процес виробництва значною мірою залежить від
процесу заготівлі матеріальних ресурсів. Це пояснюється двома
причинами: перша – від рівня забезпечення підприємства сировиною
та матеріалами залежить рівень завантаженості його виробничих
потужностей та доцільність їх нарощування; друга – первісна вартість
придбаних запасів лежить в основі їх оцінки при відпуску у
виробництво. Це ще раз підкреслює, що витрати на заготівлю
сировини є важливим об‘єктом управлінського обліку.
У ході проведеного дослідження ми встановили, що менеджерам
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підприємств для прийняття адекватних управлінських рішень
необхідна інформація про загальний обсяг та вартість придбаних
запасів, обсяги заготовленої сировини та її вартість в розрізі основних
груп постачальників, величину транспортно-заготівельних витрат
(ТЗВ) в первісній вартості запасів. Відсутність на підприємствах
раціональної процедури формування інформації про структуру
вартості та обсяги придбаних запасів робить сумнівним можливість
оперативного управління процесом заготівлі, а, отже, й відповідною
групою витрат.
Усунення цього недоліку вимагає змін у процедурі
документального відображення витрат на придбання матеріальних
ресурсів. Інформація про обсяги заготівлі сировини дає можливість
впливати на обсяги придбаної сировини, на її якість, прогнозувати
витрати пов‘язані із її придбанням та зберіганням. Регулювання різних
обсягів поставок та розрахунок потреби в них здійснюється виходячи з
асортименту продукції, на основі науково обґрунтованих норм витрат,
які передбачені збірником рецептур. Якщо запаси матеріальних
ресурсів надмірні, то витрати, пов‘язані з їх збереженням зростають, а
якщо вони менші від необхідного рівня, то виникають витрати
внаслідок простою виробничих ліній.
Матеріальні ресурси на підприємства консервної промисловості
можуть надходити від різних постачальників: юридичних осіб (на
основі прямих договорів на поставку, або ж прямих бартерних угод),
заготівельників та безпосередньо від фізичних осіб (населення). Таким
чином,
на
плодоовочевих
переробних
підприємствах
всі
постачальники, залежно від джерел надходження запасів, можуть бути
об‘єднані в три групи: заготівельники; юридичні особи; фізичні особи.
Диференціація джерел надходження матеріальних ресурсів
дозволить визначити, яка з груп постачальників є пріоритетною,
встановити фактичні відхилення сировини від планового тощо.
Різноманітність джерел надходження сировини властива й іншим
підприємствам харчової промисловості, зокрема м‘ясній та молочній.
Це робить доцільним проведення диференціації джерел надходження
основної сировини і в інших галузях.
Джерело надходження сировини та матеріалів впливає на їх
документальне оформлення при оприбуткуванні. Однак незалежно від
того до якої групи належить постачальник сировини, має бути
забезпечена чітка фіксація фактів надходження матеріальних ресурсів
та їх подальший рух в управлінському обліку.
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Вартість,
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Кількість,
кг.

Проведене порівняння процесів документального оформлення
надходження сировини від різних груп постачальників дозволяє
констатувати той факт, що найбільш пріоритетною є група «юридичні
особи», оскільки можливість завчасного укладання угоди на поставку
сировини забезпечує рівномірність її надходження та високу якість.
адже це підвищить рівень ефективності використання виробничих
потужностей та планування його роботи в цілому.
Облік
витрат,
пов‘язаних
з
процесом
заготівлі
сільськогосподарської сировини, є складним етапом в організації
роботи системи управлінського обліку. Насамперед це зумовлено
масовістю її надходження за короткий проміжок часу та великою
кількістю здавальників сировини. Облік має бути організований таким
чином, щоб можна було оперативно отримувати інформацію про
надходження сировини та матеріалів; проводити контроль та аналіз їх
фактичного надходження; визначати відповідність фактичного
надходження сировини встановленим нормам. З огляду на
вищевикладене, в системі управлінського обліку пропонуємо
використовувати накопичувальну відомість обсягів заготівлі сировини
(табл.1).
Таблиця 1
Накопичу вальна відомість заготівлі сировини
Накопичу вальна відомість заготівлі сировини
Період складання документу з__1.07_ по__31.07 200__р.
Вид сировини
яблука
Група
За планом
Фактично
постачальників

Юридичні
особи
Фізичні особи
Заготівельники
підприємства
Разом
Відомість склав комірник
Підпис

(Прізвище, ім‘я, по-батькові)
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Документ представлений у вигляді таблиці 1 складається
матеріально відповідальною особою (комірником) і разом із звітом про
рух матеріальних ресурсів подається в бухгалтерію, де проводиться її
перевірка. Після підтвердження даних накопичувальна відомість
передається в відділ заготівлі. Накопичувальна відомість складається
окремо по кожному виду сировини та матеріалів. Враховуючи той
факт, що постачальниками матеріальних ресурсів (окрім основної
сировини) є юридичні особи, то інформація про обсяги та витрати на
заготівлю матеріалів буде вказуватись окремо по кожній групі
ресурсів (додаткова сировина, матеріали, тара). Використання
запропонованих документів, на нашу думку, сприятиме реалізації
функцій управлінського обліку та оцінці адекватності прийнятих
управлінських рішень. Сформована таким чином інформація про
обсяги та витрати на придбання сировини, в системі управлінського
обліку, придатна для розробки рішень з підвищення обсягів заготівлі.
Серед таких заходів, потрібно виділити диференціацію цін на
сировину під час її закупівлі. Ціна на сировину визначається залежно
від її якості. Варто зауважити, що на плодоовочевих переробних
підприємствах, на відміну від підприємств молочної промисловості,
аналіз якості проводиться лише в тих випадках, коли сировина
надходить від постачальника (юридичні та фізичні особи) на
приймальний пункт підприємства. Закупівля сировини у населення
через заготівельників здійснюється за нижчими цінами, оскільки
аналіз її якості не проводиться.
Під час визначення закупівельної ціни, на нашу думку, доцільно
враховувати не лише якість сировини, а й обсяг її поставки. Це
дозволить нарощувати обсяги заготівлі сировини, а, отже, сприятиме
максимально-ефективному використанню виробничих потужностей
підприємства. Для різних категорій постачальників сировини надбавка
за обсяг поставки має бути встановлена окремо. Визначення обсягу
поставки, за який оплата буде проводитись за вищою розцінкою, має
здійснюватись за результатами попереднього аналізу обсягів заготівлі
у минулі періоди. Диференціація джерел надходження сировини і
матеріалів сприяє оперативному контролю та управлінню запасами
підприємства. Вона сприяє досягнення основної мети управління
заготівельною діяльністю: забезпечити в потрібний момент необхідну
кількість матеріалу [1, с. 366].
Важливе значення в управлінні витратами, що виникають у
процесі заготівельної діяльності, має інформація про ТЗВ, оскільки
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вони впливають на формування первісної вартості придбаних запасів.
Нині визначення частки ТЗВ, що включається до первісної вартості
придбаних запасів, є суттєвою проблемою.
Діючим планом рахунків не передбачено окремого рахунку для
обліку ТЗВ. Це ускладнює визначення частки транспортнозаготівельних витрат, які припадають на конкретний вид матеріальних
ресурсів, а, отже, обмежує можливості управління витратами, що
пов‘язані з їх придбанням. Фіксація такої інформації в первинних
документах та на рахунках бухгалтерського обліку має важливе
значення для реалізації інформаційно-контрольної та інформаційноаналітичної функцій управлінського обліку.
Висновки та перспективи впровадження подальших
досліджень. Проведене дослідження дозволило нам обґрунтувати
значення управлінського обліку витрат на заготівлю сировини,
визначити фактори що впливають на його організацію та
запропонувати окремі елементи організації управлінського обліку
витрат на заготівлю сировини.
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У статті визначено основні проблеми проведення інвентаризації товарноматеріальних цінностей, наведено методологічні прийоми та напрями їх
вдосконалення.
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слова:
товарно-матеріальні
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In the article certainly basic problems of leadthrough of taking of inventory of
material assets, methodological receptions and directions of their perfection are resulted.
Keywords: inventory holdings, inventory, stocktaking, permanent inventory,
inventory description.

Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних
умовах виникає нагальна потреба у посиленні контролю за
правильністю проведення інвентаризації товарно – матеріальних
цінностей.
Це питання потребує особливої уваги, так як інвентаризація на
багатьох підприємствах проводиться не у встановлені терміни, і в
результаті чого можуть виникати випадки крадіжок і зловживань з
боку матеріально-відповідальних осіб. Доцільним у вирішенні даного
питання є запровадження постійного контролю за регулярним
проведенням як планової, так і позапланової інвентаризації, з боку
керівника підприємства та вищестоячих контролюючих органів. В разі
проведення позапланової інвентаризації є більша ймовірнісь виявити
причини нестач, так як відповідальні, за збереження товарноматеріальних цінностей, особи не матимуть можливості
для
приховання нестач чи результатів злочину, якщо такий мав місце.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблеми
проведення інвентаризації товарно-матераіальних цінностей в своїх
працях розглядали професори М.Г. Бєлов, Ф.Ф. Бутинець, В.Г.
Макаров, С.В. Бардаш та ін. Протягом останнього десятиріччя
теоретичним та практичним аспектам інвентаризаційної роботи
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приділяли увагу професор В.Д. Андрєєв, В.В. Сопко та інші. Але в
сучасних умовах варто дещо переглянути та систематизувати
напрацювання вчених з метою вдосконалення організації проведення
інвентаризації та підвищення її ефективності.
Цілі статті. Достатня кількість вчених вивчали питання
проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, але в
сучасних умовах цього недостатньо, тому ми вважаємо за доречне
надалі вивчати проблеми проведення інвентаризації товарноматеріальних цінностей та окреслити пропозиції по вдосконаленні
організації її проведення на підприємстві.
Основний виклад матеріалу. Інвентаризація як складова
частина методу бухгалтерського обліку є способом виявлення з
наступним обліком ресурсів (активів підприємства) і джерел їх
фінансування, які не піддаються документальному оформленню, для
забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та фінансової
звітності [1]. Технічно інвентаризація здійснюється шляхом перевірки
фактичної наявності господарських ресурсів і зіставлення їх з даними
обліку. Це дає змогу виявити надлишки, нестачі, встановити причини і
винних осіб у їх виникненні.
Інвентаризація повинна здійснюєтись постійно діючою
інвентаризаційною комісією, склад якої затверджує керівник
підприємства. Кількість перевіряючих обов‘язково повинна складати
непарну кількість чоловік для уникнення спорів. Не можна допускати
проведення інвентаризації одною особою або почергове проведення
інвентаризації членами комісії, оскільки це призведе до приховання
нестач та неправильного визначення результатів перевірки.
Всі товарно-матеріальні
цінності
підготовлюються до
інвентаризації завчасно, але в разі проведення раптових
інвентаризацій - у присутності інвентаризаційної комісії. Їх потрібно
групувати та розкладати за назвами, сортами, розмірами, у порядку,
зручному для розрахунку.
Також важливою умовою проведення перевірок стану і наявності
товарно-матеріальних цінностей є дотримання термінів, в які вона
повинна проводитись. Порядок і строки проведення інвентаризації
регламентуються Інструкцією з інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів, документів та розрахунків (наказ МФУ від 11 серпня 1994 р.
№ 69 із змінами, внесеними наказом МФУ від 05.12.97 № 268).
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Інвенртаризація товарів, як правило, проводиться не рідше одного разу
на квартал [2].
Важливим питанням в проведенні інвентаризації матеріальних
цінностей на нашу думку, є вдосконалення форм її документального
оформлення, що дозволило б точніше відобразити стан і наявність
цінностей на складах чи в магазинах.
Особливу увагу також потрібно приділяти правильності і
порядку відображення в обліку результатів проведення інвентаризації.
Всі виявлені надлишки оприбутковують і зараховують на доходи
підприємства. Суми нестач, псування або інших втрат у межах норм
списують на витрати діяльності підприємства, а в сумах, що
перевищують ці норми, — на винних осіб. Але якщо винних не
встановлено, суму нестачі відносять на витрати звітного періоду[1].
Крім того, необхідно вдосконалювати й методику проведення
інвентаризації, задля прискорення процесу її проведення і
встановлення правдивих результатів перевірки. Зокрема, автори
літературних джерел в своїх працях описують тільки інструктивні
матеріали, техніку проведення інвентаризації, тобто що і як треба
інвентаризувати. Літературні джерела, чинні положення та інструкції
не розкривають питань методики проведення інвентаризації. Тому
необхідно вдосконалювати методичні прийоми інвентаризації,
використовуючи досвід, отриманий на практиці. Наприклад, одним із
методичних прийомів проведення інвентаризації на нашу думку є
введення в діяльність підприємства безперервних (перманентних)
інвентаризацій, які повинні проводитись спеціалістами. Таким чином
можна забезпечити:
- систематичний контроль за цінностями, які знаходяться на
об'єктах, шляхом перевірки їх у натурі;
- своєчасне виявлення розходжень між даними обліку;
- конролю за правильнісю ведення кількісного обліку;
- виявляти недоліки у роботі складів та інших об'єктів.
При організації перманентної інвентаризації цінностей необхідна
також сувора раптовість, тому що найменше порушення її створює
можливість для приховування фактичного стану залишків цінностей.
Щоб уникнути цих недоліків, таку інвентаризацію необхідно
організовувати планомірно, з урахуванням усіх видів цінностей.
Перевага перманентної інвентаризації полягає в тому, що вона
дозволяє здійснити контроль у період здійснення операції. Недоліком
є те, що вибіркова перевірка залишків цінностей не дозволяє виявити
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всю їх фактичну наявність і визначити результати роботи матеріально
відповідальних осіб.
Важлива роль належить інвентаризації та контролю за
діяльністю матеріально-відповідальних осіб. Для посилення контролю
доцільно проводити інвентаризацію цінностей з участю відповідних
спеціалістів.
Процес проведення інвентаризації цінностей (особливо повних і
суцільних інвентаризацій) потребує значних затрат праці та часу.
Часто це пояснюється трудомісткістю процесу і дублюванням при
перенесенні фактичних залишків цінностей в інвентаризаційні описи.
Повторний перепис цінностей з карток складського обліку в
інвентаризаційні описи, а потім і в порівнювальні відомості забирає у
членів комісії багато часу і потребує значних затрат праці на
заповнення дублюючих один одного бланків інвентаризаційних
описів. У результаті створюються умови для виникнення різного роду
помилок.
З метою ліквідації дублювання записів при оформленні матеріалів
інвентаризації, полегшення праці, своєчасності виявлення результатів
інвентаризацій і підвищення їх оперативності рекомендується
проставляти фактичну наявність цінностей картках складського обліку
окремим рядком. Ці картки стають дублікатом опису фактичних
залишків цінностей та їх дані завіряються підписом членів комісії.
Відомість фактичних залишків потрібно складати тільки на ті цінності,
в яких є розходження з обліковими даними [3]. Ф.Ф. Бутинець
підкреслив, що такий досвід проведення інвентаризації є на багатьох
підприємствах, що дозволяє зменшити працеємність інвентаризації і
затрати часу на її проведення приблизно на 60 %.
Процес проведення інвентаризації цінностей є досить
трудомістким і пов'язаний з уважністю членів комісії і матеріально
відповідальних осіб при перерахунку, зважуванні, перемірюванні
цінностей, підрахунками і таксуванням даних їх фактичної наявності.
При проведенні інвентаризації цінностей на підприємствах доцільно
використовувати
вимірювальну
та
обчислювальну
техніку.
Таксування, підрахунок натуральних одиниць і суми цінностей
здійснюють на відповідних обчислювальних машинах [4]. Н.С.
Вітвіцька вважає, що такий порядок значно прискорює і полегшує
інвентаризацію цінностей і складання інвентаризаційних описів.
Висновки. Отже, опрацювавши праці вчених ми прийшли до
висновку, що інвентаризація матеріальних цінностей є важливою
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ланкою управління діяльністю підприємства і потребує постійного
контролю за її проведенням. Інвентаризація як складова частина
методу бухгалтерського обліку є одним з радикальних засобів
контролю за збереженням оборотних активів і роботою матеріально відповідальних осіб. Важливим в сучасних умовах є постійне
вдосконалення і дослідження процесу проведення інвентаризації
матеріальних цінностей на підприємстві і проведення контролю за її
здійсненням. Тому дані питання потребують подальшого вивчення.
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У статті розроблено теоретичні та методичні засади формування фінансових
стратегій лізингових компаній як основи їхнього антикризового розвитку в умовах
макроекономічної кризи. Розроблено рекомендації з оцінювання та управління
фінансовими ризиками лізингових компаній в межах сучасної системи ризикменеджменту, що сприятиме підвищенню їхньої фінансової стійкості в
довгостроковому періоді.
Ключові слова: лізинг, лізингова компанія, фінансова стратегія, антикризове
управління, фінансові ризики.
In the thesis both theoretical and methodical approaches to financial strategies of
leasing companies establishing as the basis of their anticrisis development during the current
macroeconomic crisis are substantiated. Recommendations about the financial risks
estimation and management applying methods of modern risk-management system are
elaborated. This will further their long-run financial stability increase.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. До початку
розвитку кризових явищ в економіці України загалом та у фінансовій
сфері зокрема лізинг характеризувався всіма ознаками сформованої
галузі фінансових послуг: наявністю спеціального законодавства;
приєднанням України до Міжнародної конвенції з лізингу
(УНІДРУА); наявністю в інвестиційних програмах державного та
регіонального значення лізингових схем реалізації інвестиційних
проектів; постійним зростанням кількості вітчизняних лізингових
компаній; створенням професійних об‘єднань лізингодавців тощо. При
цьому попит на лізингові послуги в Україні оцінювався фахівцями
Світового банку на рівні 20-50 млрд. дол. США.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Такий стан сприяв розвитку наукових досліджень у сфері
лізингу та лізингової діяльності, що знайшло відображення у
численних публікаціях вітчизняних та зарубіжних фахівців і
науковців. Питанням теоретичного обґрунтування переваг лізингу
присвятили свої праці Н. Н. Внукова [1], В.Д.Газман[2], О. В.
Дорофеєва[3,4], Е. А. Кисильова[5,6], О. В. Кругляк[7] та ін. Однак,
сьогодні, в умовах фінансово-економічної кризи, близько 80 %
лізингових компаній припинили фінансування нових угод, решта
ускладнюють умови їхнього укладання, скорочують перелік
лізингових продуктів. Разом з тим, лізинг залишається важливим
джерелом технічного та технологічного переоснащення підприємств
майже всіх галузей національної економіки, адже середній рівень
зношення виробничого обладнання в Україні становить понад 60 %. В
проекті Закону України «Про термінові заходи з упередження
наслідків світової кризи та про внесення змін до деяких законів
України» підкреслена необхідність державної підтримки реалізації
програм інноваційного розвитку, зокрема з використанням лізингових
схем фінансування.
Цілі статті. Метою статті є обґрунтування теоретикометодичних засад розробки фінансових стратегій вітчизняних
лізингових компаній з акцентом на підвищення ролі антикризового
управління ризиками лізингової діяльності в умовах сучасної
фінансової кризи.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
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обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вивчення та
аналіз теоретичної та нормативної баз лізингу, його правової природи
та економічної сутності дали змогу виявити інтеграційний характер
лізингу щодо таких поширених в економічних відносинах операцій, як
оренда, купівля-продаж, інвестування, кредитування тощо, і
трактувати його: по-перше, як якісно новий комплексний вид
економічної діяльності, що поєднує в собі традиційні властивості
зазначених операцій, трансформуючи їх певним чином у відповідності
до умов лізингових угод. Основною властивістю нової якості лізингу
виявляється його здатність за однакових сукупних ресурсів, що
використовують його учасники, забезпечити більш вагомі результати,
аніж при використанні інших можливостей інвестування капіталу,
яким вони володіють та розпоряджаються. Отриманий при цьому
прибуток всіх учасників лізингової операції виявляється більшим, ніж
у разі застосування альтернативних способів використання капіталу;
по-друге, як вид підприємницької діяльності лізингових компаній, які,
своєю чергою, є об‘єднувальною ланкою інших учасників лізингових
операцій, і, як видно з рис. 1, займають центральне місце в системі
взаємодій суб‘єктів лізингу, виконуючи функції організатора та
координатора.
За результатами ретроспективного аналізу визначено певну
етапність у становленні та розвитку українського ринку лізингових
послуг. Виокремлено такі чотири етапи його розвитку: перший –
виникнення ринку (1997-2002 рр.); другий – його зміцнення (2003 2008 рр.), третій – кризового стану (кінець
2008 р. – 2009 р.) і
четвертий – виходу з кризи та подальшого розвитку, який почнеться
після закінчення останнього (кризового) етапу.
Це дало змогу простежити чітку тенденцію до зростання
лізингового ринку в докризовий період, істотні ознаки спаду в період
кризи, виявити основні ризики та загрози для подальшого розвитку
лізингу, а також обґрунтувати на цій підставі необхідність переходу
лізингових компаній від реактивної форми антикризового управління
(прийняття рішень як реакції на поточні проблеми) до управління на
основі антикризових фінансових стратегій, адекватних цілям
збереження та розвитку лізингового бізнесу в посткризовий період.
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Рис.1. Місце лізингової компанії у лізинговій операції
Вплив фінансової кризи загалом істотно погіршив стан розвитку
лізингового бізнесу в Україні, підвищив ризики лізингової діяльності.
Відповідно у короткостроковій перспективі на ринку лізингу можна
прогнозувати підвищення вимог лізингодавців до фінансового стану
потенційних клієнтів, орієнтацію на наявну клієнтську базу з
позитивною
історією,
підвищення
авансових
внесків
лізингоодержувачів (на 10–15%), скорочення термінів фінансування
(до трьох років) та зменшення середньої вартості лізингових угод.
Водночас у довгостроковому періоді фінансові стратегії лізингових
компаній повинні бути переглянуті в напрямі формування їхніх
антикризових версій, націлених на подальший стійкий розвиток.
Антикризова стратегія залучення та формування лізинговими
компаніями фінансових ресурсів повинна передбачати використання
різноманітних, але доступних джерел фінансових ресурсів (що, своєю
чергою, залежить від позиціювання конкретної компанії на ринку
лізингових послуг), враховуючи підвищені ризики інвесторів і,
відповідно, вищий очікуваний ними дохід. Тому необхідним є
порівняльний аналіз сучасних джерел фінансування лізингових
компаній (їхніх переваг і недоліків), який враховує вітчизняний та
зарубіжний досвід їх використання і дозволяє сформувати ефективні
стратегії залучення фінансових ресурсів у період кризи.
Поряд із такими загальновідомими й найпоширенішими в
Україні методами фінансування лізингових операцій, як фінансування
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за рахунок власних коштів лізингових компаній, кредитування,
залучення
облігаційних
позик
та
авансових
платежів
лізингоодержувачів слід використовувати переваги і недоліки таких
методів, як використання боргових цінних паперів (векселів,
комерційних паперів), факторингу, кредитних нот, постімпортних
кредитів, сек‘юритизації, а також коштів портфельних та стратегічних
інвесторів (фондів прямих інвестицій – Private Equity Fund; венчурних
фондів; інвестиційних фондів; коштів інших інституційних інвесторів
– пенсійних фондів, страхових компаній тощо). Результати
порівняльного аналізу дають змогу диверсифікувати ризики
лізингових компаній, пов‘язані з залученням фінансових ресурсів, а
також передбачити можливість застосування новітніх варіантів
фінансування, які стануть доступними в Україні за умови
післякризового відновлення та зростання активності на фінансових
ринках.
Використання принципів фінансування лізингових операцій
допоможе лізинговим компаніям розробити свої антикризові стратегії
залучення фінансових ресурсів, забезпечити їхню гнучкість,
враховуючи доступність різноманітних джерел у певних умовах
функціонування конкретної лізингової компанії, тобто її позиціювання
на ринку лізингових послуг.
Криза, яка охопила фінансові відносини всіх учасників
лізингового ринку, накладає певний відбиток як на доступний перелік
джерел фінансових ресурсів, реально наявних на фінансовому ринку
України, так і на реальні можливості лізингових компаній приймати
ефективні рішення щодо вирішення проблеми неплатежів з боку
лізингоодержувачів. За умови оптимального поєднання цих двох
складових антикризової стратегії фінансування лізингових угод
лізингодавці матимуть підстави сподіватися на вихід з кризи з
найменшими втратами.
Антикризова стратегія управління лізинговими проектами,
маючи на меті запобігти ризику неплатежів, повинна передбачати
наявність таких етапів управління проектами лізингової компанії:
маркетингові дослідження «антикризового» лізингового продукту,
який саме в період кризи може задовольнити підвищені вимоги
лізингодавця щодо виконання всіх умов певного лізингового проекту;
активний пошук потенційних клієнтів лізингової компанії з метою їх
залучення до співпраці та оцінювання запропонованих ними
лізингових проектів; прийняття рішення лізинговим комітетом
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компанії щодо започаткування нових лізингових проектів або відмови
від участі в них залежно від вартості та цілей кожного з цих проектів;
моніторинг виконання чинних лізингових проектів, з яких
сформований портфель лізингової компанії, та їхнє оцінювання з
огляду на нові (кризові) умови фінансово-господарської діяльності як
самої компанії, так і її клієнтів; прийняття рішення щодо
дисконтування або брокеражу чинних лізингових проектів.
За результатами здійснення зазначених етапів пропонується
сформувати портфель лізингових проектів компанії, оптимізуючи
ризик неплатежів у період кризи, та створити резерв під сумнівні
борги клієнтів, передбачивши для цього: поділ всіх лізингових
проектів, що містяться в портфелі лізингової компанії на категорії
залежно від фінансового стану лізингоодержувачів, які їх реалізують,
та можливостей сплати лізингових платежів; оцінку якості сплати
лізингоодержувачем лізингових платежів за конкретними лізинговими
угодами за спеціально розробленою шкалою; класифікацію
лізингового портфеля відповідно до перелічених вище критеріїв за
групами
проектів
(наприклад,
стандартні,
субстандартні,
підконтрольні, сумнівні, безнадійні); створення фінансового резерву
щодо кожної визначеної групи лізингових проектів, який повинен
формуватися у повному обсязі відповідно до сум фактичної
дебіторської заборгованості лізингоодержувачів за групами ризику та
встановлених сум відрахувань (враховується вартість гарантій та
застави).
Антикризова стратегія ціноутворення на лізингові послуги – це
визначення лізинговою компанією порядку та методів формування
ціни на свої послуги з урахуванням обмежень, зумовлених її
функціонуванням в період фінансової кризи. Стратегія ціноутворення
на лізингові послуги передбачає орієнтацію на конкретну мету
діяльності лізингової компанії, якою в умовах кризи є виживання та
збереження власного бізнесу та бізнесу споживачів своїх послуг після
виходу з кризи. У цьому разі ціноутворення на лізингові послуги
повинно враховувати, такі обмеження (вимоги): законодавчі вимоги
щодо структури лізингових платежів та дотримання справедливої
вартості предмета лізингу; теперішня вартість мінімальних лізингових
платежів повинна обчислюватися за відсотковою ставкою відповідних
позик (кредитів) для придбання подібного предмета лізингу (ця вимога
в умовах підвищення процентних ставок за банківськими кредитами в
період кризи, з одного боку, збільшує суму лізингових платежів, з
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іншого – знижує попит на лізинг); вибір методів розрахунку та графіка
сплати лізингових платежів повинен враховувати інтереси
лізингоодержувача, а в умовах кризи – і можливості їхньої сплати;
умови фінансування лізингового проекту необхідно брати до уваги,
визначаючи схеми розрахунку лізингових платежів (платежі, що
здійснюються рівними частинами, ануїтетні платежі або платежі з
постійним темпом зміни); необхідність збереження конкурентної ціни
на послуги лізингу порівняно з ціною кредиту на цілі придбання
предмета лізингу; валютні, процентні, інфляційні ризики та ризик
ліквідності, які в період кризи істотно підвищуються.
Ціна на лізингові послуги є інструментом стимулювання попиту
та основний чинник довгострокової рентабельності лізингової
компанії. Водночас розмір лізингових платежів є одним з моментів
конкуренції між лізинговими компаніями України, а також елементом
фінансової стратегії компанії, її поведінки на ринку лізингових послуг
в період кризи. Оскільки основними конкурентами лізингових
компаній на ринку лізингу є комерційні банки, важливе значення має
проведення розрахунків, що повинні здійснюватися для порівняння
вартості кредиту та вартості лізингу як механізмів придбання
основних засобів.
Подальший розвиток лізингу тісно пов‘язаний з упровадженням
ефективної системи управління лізинговими ризиками, якої так і не
було створено в докризовий період зростання лізингової галузі, а
також формуванням ефективної системи управління грошовими
потоками лізингових компаній та їх оптимізацією. Під час
удосконалення законодавства про лізинг в Україні необхідно
враховувати таке:
1. Оскільки норми Цивільного та Господарського кодексів
України не відповідають нормам Закону «Про фінансовий лізинг»
доцільно внести зміни до зазначених кодексів з урахуванням положень
Закону.
2. В процесі удосконалення лізингового законодавства необхідно
дотримуватися норм, які містяться в Конвенції УНІДРУА про
міжнародний фінансовий лізинг, до якої Україна приєдналася у січні
2006 р.
3. Законодавство про лізинг повинно забезпечувати належні
умови (правові, соціальні, економічні) для реалізації прав та інтересів
всіх учасників лізингу.
Отже, з метою удосконалення механізмів здійснення операцій
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лізингу, усунення розбіжностей, виявлених у положеннях чинного
цивільного, податкового, господарського законодавства, що регулює
лізингову діяльність в Україні, та з метою створення сприятливих
умов для більш активного використання лізингового механізму в
процесах оновлення і модернізації техніки й технології вітчизняних
підприємств, необхідно внести конкретні зміни до відповідних
законодавчих актів. Це сприятиме здешевленню лізингових операцій
для їхніх кінцевих користувачів – лізингоодержувачів, мінімізації
ризиків учасників лізингу, збільшенню інвестиційних потоків для
фінансування лізингових операцій, розвитку стабільного, прозорого та
конкурентного ринку лізингу.
У умовах кризи, коли фінансові ризики та ризики несплати
лізингових платежів різко загострилися, необхідно істотно
переглянути існуючі підходи до управління ризиками в лізингових
компаніях. Пропонується перехід до сучасної системи ризикменеджменту, яка дозволить не лише убезпечити лізингодавців від
негативних наслідків кризи, але й запобігти прийняттю ними
необґрунтованих, з огляду на ризики, управлінських рішень, що
впливатимуть на їхні посткризові перспективи.
Висновки. За підсумками аналізу сучасного стану лізингового
ринку, проблем та особливостей його розвитку можна констатувати,
що: з одного боку, у 2009 р. очевидним стало скорочення темпів його
зростання внаслідок кризових явищ на фінансових ринках та в
економіці України загалом; з іншого боку, спостерігаються деякі
позитивні тенденції на ринку лізингу, зокрема збільшення частки
власних коштів у структурі фінансування лізингових угод, що є
свідченням більш виваженої фінансової політики лізингодавців у
період кризи. Фінансова нестабільність, спричинена кризою, викликає
також серйозні зміни у процесі функціонування лізингових компаній
та управління ними. Ці зміни торкаються як системи взаємодії між
лізинговими компаніями та іншими суб‘єктами лізингового ринку, так
і внутрішніх принципів функціонування та управління самих
лізингових компаній. Отже обґрунтованою є необхідність розробки
фінансових стратегій лізингових компаній як основи їх антикризового
управління, націленого на подолання кризових явищ, стабілізацію
їхнього фінансового стану та забезпечення сприятливих перспектив
розвитку у посткризовий період.
Держава через використання механізмів стимулювання
лізингової діяльності (податкові пільги, прискорену амортизацію
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тощо), може значно зменшити бюджетні інвестиційні витрати, сприяти
нарощуванню виробничого та експортного потенціалів країни, а також
розвитку малого і середнього бізнесу, що, з огляду на необхідність
подолання економічної кризи, є її безпосереднім завданням. Відтак
слід впровадити в практику лізингу відповідний перелік державних
гарантій і пільг для його учасників та інших заходів їхньої державної
підтримки, зокрема інвестиційно орієнтованої амортизаційної й
податкової політики.
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Differentiation of kinds of improvement of the rented objects for construction of their
well-founded registration display is carried out
Keywords: The rented objects, the tenant, operating repair, major repairs,
improvement.

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими
та практичними завданнями. У ринкових умовах господарювання
підвищення
конкурентоспроможності
вітчизняних
сільськогосподарських підприємств ускладнюється через високий
відсоток морально і фізично застарілої техніки, інших основних
засобів, відсутності необхідних для оновлення коштів. Статистичні
дані свідчать, що для обґрунтованого відтворення лише машиннотракторного парку протягом 2001-2010 рр. аграрний сектор потребує
щорічних інвестицій в сумі 10-11 млрд. грн. Таких коштів у
сільськогосподарських товаровиробників немає, тому для більшості з
них найоптимальніше вирішення цієї проблеми – оренда необоротних
активів, яка дає змогу вести господарську діяльність без одноразових
великих інвестицій.
Одним із способів підтримання найвищого рівня функціональної
придатності орендованих об‘єктів є ремонт .
Подальший розвиток оренди вимагає поглиблених наукових
досліджень у напрямі вдосконалення облікового відображення
ремонту орендованого майна.
Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких
започатковано розв’язання проблеми. Проблемам, пов‘язаним з
використанням та поліпшенням орендованих об‘єктів присвячені
праці вітчизняних вчених: В.Г. Андрійчука, О.Є. Гудзь,
М.Я.
Дем‘яненка,
Г.Г.
Кірейцева,
А.В.
Кононенка,
В.Б. Моссаковського, М.Ф. Огійчука, Н.М. Ткаченко та зарубіжних
дослідників: П.С. Безруких, Ван Бреда, М.Р. Метьюс, Я.В. Соколов,
Е.С. Хендріксен.
Метою статті є узагальнення методик облікового відображення
ремонту орендованих об‘єктів за чинними нормативними актами, а
також розробка рекомендацій і пропозицій спрямованих на
удосконалення методики обліку ремонту орендованого майна.
Виклад основних результатів дослідження. Орендар повинен
підтримувати надане йому майно у належному стані. Тому, як
правило, у договорах оренди прописуються умови щодо проведення
поточних і капітальних ремонтів орендованого майна.
Поточним вважають ремонт, необхідність проведення якого
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виникає через звичайне користування майном. Його спрямовано на
забезпечення
або відновлення працездатності об‘єкта (чи його
частини) і ,зазвичай, не збільшує вартості орендованого майна.
Прикладом може слугувати фарбування стін у приміщенні або заміна
гальмівних колодок в автомобілі.
Капітальний ремонт передбачає відновлення істотних частин,
елементів майна у зв‘язку з їх зносом. Його спрямовано на
продовження строку експлуатації об‘єкта (ремонт покрівлі,
перекриття, капітальний ремонт двигуна).
Відповідно до частини 1 і 2 ст. 776 ЦКУ, поточний ремонт
орендованого майна повинен здійснювати орендар, тоді як
капітальний – орендодавець, якщо інше не встановлено договором.
При цьому орендар може повідомити орендодавця про проведення
поточного ремонту, якщо це передбачено умовами договору. При
проведенні капітального ремонту домовленість сторін є обов‘язковою.
Поліпшення включає проведення певних дій, скерованих на
покращення корисності, комфортності та інших якісних характеристик
орендованого об‘єкта порівняно з тим станом, у якому він знаходився
до передання орендарю (наприклад, установлення системи
кондиціювання приміщення або магнітоли в автомобілі).
Поліпшення орендованої речі можливе лише з дозволу
орендодавця (ст.778 ЦКУ). Принаймні лише тоді орендар в праві
вимагати відшкодування витрат на їх проведення або згодом
відокремити їх (якщо це можливо) та залишити собі. А якщо
поліпшення зроблено без згоди орендодавця та відділити їх без шкоди
для об‘єкта не можливо, то орендар не має права на відшкодування їх
вартості (ч. 5 ст. 778 ЦКУ).
Відповідно до п.8 П(С)БО 14 «Оренда» витрати орендаря на
поліпшення об‘єкта операційної оренди (модернізація, модифікація,
добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до
збільшення економічних вигод в майбутньому, які первісно
очікувалися від його використання, відображаються орендарем як
капітальні інвестиції у створення інших необоротних матеріальних
активів на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Витрати на поточний
ремонт передбачено обліковувати на рахунках 23 «Виробництво», 91
«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93
«Витрати на збут».
Втрати від зменшення корисності об‘єктів оренди визнаються
орендарем у порядку, передбаченому П(С)БО 7 «Основні засоби».
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Пункт 23 стандарту свідчить, що нарахування амортизації
здійснюються протягом строку корисного використання, а п. 24 – що
під час визначення строку корисного використання слід враховувати
обмеження щодо строків корисного використання об‘єкта. Тобто,
якщо, приміром, проведено ремонт в орендованому офісі, при
визначенні строків треба врахувати строк оренди приміщення.
Наприклад, якщо договір оренди укладено на 5 років, то і строк
корисного використання – 5 років.
Отже, для деталізації методики облікового відображення
ремонту об‘єкта оперативної оренди доцільно розглянути умовний
приклад.
Приклад 1. Орендар після закінчення терміну оренди повертає
орендодавцеві відремонтоване приміщення. Договором передбачено,
що витрати на ремонт компенсуються орендодавцем. (Орендар
витратив на ремонт 18000 грн. (без ПДВ). Нарахована податкова
амортизація – 2500 грн.)
Розглянемо повернення приміщення в обліку орендаря, коли:
1) орендодавець компенсує витрати;
2) компенсацію витрат не передбачено.
Якщо договором оренди передбачено, що після закінчення
строку оренди орендодавець відшкодовує орендарю понесені ним
витрати, то таку операцію у податковому обліку слід відображати як
операцію з продажу основних фондів орендар та придбання їх
орендодавцем відповідно до норм пункту 8.4 статті 8 Закону про
прибуток.
В обліку орендаря операцію буде відображено так, як показано у
табл. 1.
Таблиця 1
Облікове відображення витрат на ремонт об’єктів
оперативної оренди
№
Зміст операції
Бухгалтерський Сума
Податковий
з/п
облік
облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
Проведення поліпшення передбачає компенсацію орендодавцем
витрат
1

Повернено
орендоване
приміщення

-

01

25000

-

-
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Списано
суму 132
117
2500
зносу,
нарахованого
на
поліпшення
3
Списано залишкову 976
117
15500
вартість поліпшень
будівель
4
Підписано
акт 377
746
18600
-*
прийманняпередачі
(повернення)
орендованого
майна
5
Нараховано ПЗ з 746
641
3100
ПДВ
6
Отримано
311
377
18600
відшкодування від
орендодавця
Проведення поліпшень не передбачає компенсацію орендодавцем
витрат
1 Повернено орендоване 01
250000
майно
2 Списано суму зносу, 132
117
2500
нарахованого
на
поліпшення
3 Списано
залишкову 976
117
15500
вартість
поліпшень
будівлі
2

*Оскільки орендодавець компенсує лише недоамортизовану суму поліпшень,
на підставі пп. 8.4.3 Закону про прибуток валового доходу підприємства немає (1550015500 = 0).

Якщо ж після закінчення строку оренди орендодавець
відшкодовує витрати орендаря на поліпшення - необхідно керуватися
пп. 8.4.3 та 8.4.4 Закону про прибуток. Тобто до ВД підприємства
необхідно включити суму перевищення компенсації ремонту над
балансовою вартістю проведених поліпшень щодо основних фондів
групи 1
Для орендодавця така компенсація буде поліпшенням основних
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фондів. Тому орендодавець має право віднести такі витрати до складу
валових у межах ремонтного ліміту.
Висновки та перспективи подальших досліджень у даному
напрямі. Отже, для підтримки орендованих об‘єктів у робочому стані,
необхідно постійно вкладати кошти на проведення технічного
обслуговування, здійснення поточного та капітального ремонтів,
модернізації, реконструкції та інших видів поліпшень основних
засобів. Достовірність та правильність обліку витрат на поліпшення
основних засобів є запорукою стійкого фінансового стану
підприємства та уникнення суперечок з орендодавцем з приводу
трактування договорів оренди.
На жаль, сьогодні найбільш проблемним моментом в обліку
орендних операцій є відображення витрат на поліпшення об‘єкту
оренди, понесених платником податків на загальній системі
оподаткування. З метою визначення напрямів розв‘язання
невирішених питань облікового відображення витрат на поліпшення
об‘єкту оренди. Необхідно узагальнити вимоги нормативних актів на
кожному етапі облікового процесу операцій оренди:
- встановлення сутності проведених поліпшень об‘єкту оренди
(для віднесення їх до поточного чи капітального ремонту);
- визначення складових первісної вартості здійснених поліпшень
об‘єкту оренди (суми, які підлягають амортизації);
- визначення моменту збільшення балансової вартості об‘єктів
оренди в результаті здійснених поліпшень об‘єкту оренди;
- визначення допустимого розміру витрат на поліпшення
орендованих об‘єктів для віднесення до складу валових ;
- визначення належності здійснених поліпшень об‘єкту
оперативної оренди балансової вартості іншої групи основних фондів
з метою нарахування амортизації у податковому обліку.
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Статтю присвячено теоретичним і практичним питанням управління
конфліктами в організації. Визначено причини та проблеми конфліктів, а також
основні дії керівника стосовно управління ними.
Ключові слова: конфлікт, управління конфліктами, причини конфліктів,
керівник.
The article is devoted to theoretical and practical questions of conflict management
in organizations. The reasons and problems of the conflicts are defined, and main actions of
a manager are depicted concerning conflict management.
Keywords: conflict, conflict management, Conflict reasoning, the head.

Постановка проблеми. Конфлікти в управлінні організацією
змінюють систему відносин і цінностей, сприймання реальності,
відбувається різкий викид негативних емоцій. Конфліктуючі сторони
виявляють підвищену підозріливість, нервозність, вдаються до
невластивих собі дій.
У радянські часи існувала думка, що конфлікт є не завади
бажаним явищем і його необхідно по можливості уникати або негайно
розглядати. Цей погляд був характерним для теоретиків
адміністративної школи, а також тих, хто виправдовував теорію
бюрократії. На жаль, цим часто користувалися окремі особи, які,
навмисно розв'язуючи конфліктну ситуацію в трудовому колективі,
домагалися для себе підвищеної зарплати, квартири, або автомобіля
без черги та інші блага. Сучасні теоретики менеджменту стверджують,
що навіть в ефективних організаціях з гарною організацією
управління, конфлікти не тільки можливі, а й навіть бажані [3,с.219].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зарубіжній і
вітчизняній літературі приділяється значна увага конфлікту як об‘єкту
управління організацією в умовах стабільної ринкової економіки. Ці
питання розглядалися у працях таких учених, як М.Х. Мескона, М.
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Альберта, Ф. Хедоурі, Д.Г. Скотга, P. Фішера, І. Юрі, А.В. Шегди, В.Д.
Немцова, Л.Е. Довгань, Г.Ф. Сіінок [3].
Постановка завдання. Мета статті - виявити основні
причини конфліктів в організації у період формування ринкових
відносин та визначити заходи щодо управління конфліктною
ситуацією.
Виклад
основного
матеріалу.
Методологія
науки
конфліктології надає йому чимало істотних означень, наприклад:
конфлікт — це зіткнення протилежних чи несумісних інтересів, дій,
поглядів і цілей окремих осіб, соціальних груп або спільнот,
політичних партій чи організацій, держав або спілок, різних
соціальних (політичних, економічних) систем [1,с.100].
Отже, конфлікт - явний чи прихований прояв неузгодженості
інтересів. Спроба уникнути конфлікту може спричинити зниження
ефективності праці, погіршення морально-психологічного клімату в
колективі, а часом і деструктивні зміни, якщо сутністю його є
боротьба прогресивного з різними пережитками, несправедливими
діями. Свідома спрямованість на розв'язання суперечностей
конфліктним шляхом не обходиться без відчутних психологічних
втрат - образ, переживань людей, негативних соціальних установок,
відображається на ділових відносинах, паралізує роботу організації
[2,с.28].
Управління конфліктами починається з їх передбачення, а для
цього необхідно знати причини конфліктних ситуацій. Недоліки в
організації виробництва та оплаті праці призводять до конфліктів, а
основними їх причинами є:
1. неправильний розподіл матеріальних ресурсів між
підрозділами (цехами, дільницями, бригадами і навіть окремими працюючими, які мають індивідуально закріплену техніку);
2. незадоволення формою оплати праці, коли зарплата (або
частина її) видається у конвертах і в майбутньому не враховується при
обчисленні пенсії та інших виплат;
3. невідповідність прав та обов'язків у керівників, спеціалістів і
підлеглих;
4. недоліки в організації праці та своєчасній виплаті зарплати;
5. незручний графік роботи, що може бути причиною запізнень
працюючих;
6. недостатня чіткість у розподілі обов'язків працюючих в
організації (застарілі посадові інструкції або їх відсутність);
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7.
різниця щодо стилю поведінки та життєвого досвіду
уможливлює конфлікт (авторитарні особистості й молоді за віком
особи частіше вступають у конфлікт).
8. низький рівень виробничої та виконавчої дисципліни;
Своєчасне вивчення природи конфліктів дає змогу їх
передбачати та уникати.
Основні методи виходу з конфлікту:
- метод уникнення конфлікту, що дозволяє виграти час,
мобілізувати ресурси, об'єктивно оцінити ситуацію, скорегувати свої
цілі, однак це не усуває причини, а, отже, імовірності виникнення
конфлікту у майбутньому. Застосовується за умови відсутності сил та
часу для боротьби, небажання вирішувати проблему, труднощів у
формуванні лінії власної поведінки;
- метод переговорів дозволяє уникнути насильницьких
методів, зняти гостроту конфлікту, зрозуміти аргументацію опонента,
об'єктивно оцінити реальне співвідношення сил та умови примирення.
Переговори дозволяють розглянути альтернативні ситуації, прийти до
взаєморозуміння, відкрити шлях до співробітництва;
- метод використання посередництва - процес спілкування
або переговорів, які відбуваються за участю третьої сторони
посередника. Його завдання - привести сторони до порозуміння, коли,
безпосередні переговори не дали результату, або коли сторони
говорять одна до одної з такою ненавистю, що спілкування і ними
серйозно порушене;
- метод третейського розгляду передбачає, що аналіз конфлікту
здійснюється у чіткі відповідності до норм закону, у тому числі
міжнародного права.
Проте нерідко саме конфлікти допомагають розв'язати нагальні
проблеми, зумовлюють зростання самосвідомості його учасників
об'єднують однодумців, спрацьовують як запобіжний клапан для
безпечного і навіть конструктивного виходу емоцій. Тому ставитися
до них необхідно як до закономірних явищ об'єктивної дійсності,
якими слід управляти враховуючи як соціальну природу конфліктів,
так і їх психологічні наслідки.
Але, різні працівники по-різному поводяться під час конфлікту.
Нерідко питання, що стало предметом суперечностей, вдається
вирішити, використавши пораду, прохання про скасування
розпоряджень, нейтралізацію інших конфліктогенних чинників.
Інколи конфлікт настільки стрімко розвивається, що сприймається як
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раптовий. У такий спосіб розвиваються конфлікти при корінній ломці
традицій, устроїв, радикальних нововведеннях.
Тому існують певні стратегії виходу з конфлікту, тобто головні
лінії поведінки на завершальному етапі конфліктної взаємодії. Серед
них можна виділити:
- компроміс - часткове досягнення своїх інтересів
конфліктуючими сторонами на основі взаємних поступок, відмови від
окремих вимог і претензій, часткового визнання вимог та претензій
іншої сторони. Ефективним буває, коли учасники усвідомлюють
рівність своїх прав і обов'язків;
- співробітництво - конструктивне розв‘язання конфлікту на
основі взаємного корегування його суб'єктами своїх цілей, позицій,
узгодження інтересів;
- домінування - задоволення інтересів однієї з конфліктуючих
сторін за рахунок іншої шляхом нав‘язування їй вигідного для першої
сторони рішення. Виправдане, коли запропоноване рішення є
конструктивним, а часу на переконування обмаль;
- пристосування - вимушена або добровільна відмова від
боротьби однієї з конфліктуючих сторін за умов усвідомлення своєї
неправоти, необхідності збереження добрих стосунків з опонентом або
сильної залежності від нього, незначущості проблеми, з приводу якої
виник конфлікт, загроза великих збитків у разі подальшого
відстоювання своєї позиції;
- звільнення - стосується інтелігентних та скромних
працівників. Уникаючи загострення, такий працівник просто здається
без бою. В розвитку таких подій конфлікту інтереси одного будуть
повністю виконані, а іншого — повністю знехтувані.
Отже, для управління конфліктною ситуацією керівник повинен
знати психологічний механізм, джерела і причини виникнення,
динаміку розвитку конфліктів, передбачати його розгортання та
поведінку учасників, вміло обирати стратегію й тактику своєї
поведінки.
Висновки
З метою запобігання або усунення конфліктних ситуацій
керівникові слід дотримуватися таких рекомендацій:
1. Регулярно інформувати підлеглих про проблеми, які
виникають, та заходи адміністрації щодо їх вирішення. Досвід
підтверджує, що така діяльність керівника сприяє порозумінню
працюючих та запобіганню конфліктам.
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2. Проводити цілеспрямовану роботу з удосконалення оплати
праці, поліпшення організації виробництва, умов праці й побуту.
3. Суворе дотримання трудового законодавства з боку керівника
та спеціалістів організації для злагодженої роботи всього колективу,
що в підсумку сприяє задоволеності працюючих і зменшенню
можливих конфліктів.
4. Додержання службової етики керівником, його шанобливе
ставлення до підлеглих, виконання обіцянок, постійне вивчення потреб працюючих в організації і виявлення інтересу до них як до
особистостей, надання допомоги сприяє діловій і безконфліктній обстановці в колективі.
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Суттю ресурсного потенціалу є зв'язок між такими визначеннями, як капітал,
ресурси, інвестиції та інші. Дослідження цих понять ми можемо більш точно виявити
сутність потенціалу, методику його оцінки та ефективності використання.
Ключові слова: потенціал, ресурси, можливості, економічний потенціал,
ресурсний потенціал
The main point of resource potential is the communication between such definitions
as the capital, resources, investments and others. Researching these concepts we can reveal
more precisely the essence of potential and prove a technique of its assessment and
efficiency of use.
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В Україні важливу складову частину макроекономічних
перетворень становить проблема досягнення економічної стабілізації
та переходу до розвитку всіх галузей економіки. Забезпечення
економічного зростання в умовах ринкової трансформації вимагає
підвищення ефективності використання ринкових інструментів,
узгодженого
вирішення
завдань
формування
відповідних
технологічної, інституціональної та організаційної структур.
Основною метою яких є об'єднання всіх необхідних елементів і
створення сприятливих умов для модернізації та підвищення
ефективності діяльності суб'єкта підприємництва.
Для визначення потенціалу підприємства як об'єкта дослідження
економічної науки необхідно зупинитися на теоретичних підходах до
визначення категорії ресурсного потенціалу в дослідженнях
вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів. На сьогоднішній день
існує безліч різних визначень і трактувань понять «потенціал»,
«ресурси», «ресурсний потенціал». Необхідно зупинитися на
уточненні поняття потенціалу.
Термін «потенціал» широко застосовується в економічній
літературі як кількісної оцінки і виступає як природний,
інвестиційний, інтелектуальний, економічний, ресурсний, трудовий і
т. д. Методика оцінки потенціалу явищ, що мають відносно однорідну
структуру, розроблена досить з точки зору цільової спрямованості.
В загальному вигляді «потенціал», без визначення його видів,
являє собою сукупність засобів, запасів, джерел, які є в наявності, які
можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використані для
досягнення мети. Іноді термін потенціал трактується як «можливості»
або «здатність», але в кожний певний момент часу можна позначити
сукупність коштів, що визначають цю здатність[3].
Широке трактування змісту терміну «потенціал», дозволяє
застосувати його до різних галузей науки і діяльності людини в
залежності від того, про яку силу, засоби, запаси, джерела йде мова.
Це тлумачення містить в собі два аспекти: наявність ресурсів і цільову
спрямованість їх використання.
Один з відомих фахівців у галузі дослідження економіки К.М.
Миско дає визначення потенціалу - як межа внутрішніх пізнань
людини, приховані можливості результативного використання
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досліджуваного об'єкта, які можуть бути кількісно оцінені і в
кінцевому рахунку реалізовані за ідеальних умовах практичної
діяльності[5].
Отже, потенціал підприємства являє собою сукупність його
можливостей з випуску продукції (надання послуг). Також є ще одне
трактування «потенціалу»: «Потенціал - сукупність наявних факторів
виробництва, інтелекту, виробничих резервів і можливостей, здатних
забезпечити випуск високоякісних товарів, необхідних для
задоволення всебічних запитів різних категорій населення країни» [2].
Ми вважаємо, що заслуговує уваги підхід Т. Г. Храмцової до
визначення «потенціалу». В її інтерпретації: «потенціал - це не тільки і
не просто кількість ресурсів, але і ув'язнена в них можливість розвитку
системи в заданому напрямку. Можливості повинні бути реалізовані.
Як в механіці потенційна енергія реалізується у кінетичну, так і в
економіці реалізація потенціалу знаходить втілення в результатах
діяльності ». У зв'язку з цим, під потенціалом слід розуміти сукупність
засобів, запасів, можливостей використання яких дозволяє досягти
економічний ефект[10].
Для подальшого розвитку дослідження важливо визначити, що
слід розуміти під ресурсами.
До ресурсів належать сукупність окремих елементів, які прямо
або побічно беруть участь у процесі виробництва чи наданні послуг.
Тому найважливішою особливістю категорії «ресурси» є
безпосередній зв'язок з процесом виробництва, тобто ресурси в
процесі використання приймають форму факторів виробництва.
Економічні ресурси - це ті природні та соціальні сили, які
можуть бути залучені у виробництво, в процес створення товарів,
послуг та інших цінностей. В економічній науці ресурси поділяють на
чотири групи: природні, матеріальні, трудові та фінансові.
Види економічних ресурсів, що виділяються в економіці,
обмежені і в кількісному і в якісному відношенні. У цьому полягає
принцип «обмеженості» або «рідкості ресурсів", що є їх особливістю.
Так, З. Брю, К. Макконелл вважають, що ресурси - це земля,
капітал, праця і підприємницька здатність. У загальному вигляді
ресурси підприємства, розуміються як сукупність запасів, джерел,
засобів і предметів праці, що є в наявності у підприємства і які можуть
бути мобілізованими і приведеними в дію, а також використаними для
досягнення його цілей. Мати достатні ресурси для підприємства
означає мати необхідні можливостями при певних умовах для свого
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розвитку та нормального функціонування відповідно до поставлених
цілей. Однак група авторів, у тому числі М.А. Комаров, Є. Румянцева,
додають в існуючу класифікацію ще й інформаційний ресурс, що
займає в цей час одну з домінуючих позицій [7].
Ми поділяємо цю точку зору і вважаємо, що заслуговує уваги
підхід В.В. Ковальова, який визначає сукупність ресурсів, як
матеріально-технічну базу (довгострокові ресурси, зумовлені сутністю
технологічного процесу), оборотні активи (активи, що забезпечують
виконання технологічного процесу), трудові ресурси і фінансові
ресурси [6].
У зв'язку з цим, під ресурсами слід розуміти кошти грошові і не
грошові, цінності, запаси, можливості їх використання при
необхідності, джерела коштів.
В економічній літературі також існують різні підходи до
класифікації видів ресурсів. Узагальнивши підходи різних авторів,
ресурси підприємства можна класифікувати за такими ознаками (рис.
1).
Принциповою відмінністю між термінами «ресурси» і
«потенціал» є те, що ресурси існують незалежно від суб'єктів
економічної діяльності, а потенціал окремого підприємства,
суспільства в цілому невіддільний від суб'єктів діяльності.
«Потенціал», окрім матеріальних і нематеріальних засобів, включає
здібності працівника, колективу, підприємства, суспільства в цілому
до ефективного використання наявних коштів або ресурсів.
Зростання обсягів діяльності залежить від величини
накопичених ресурсів: основного і оборотного капіталу, трудових
ресурсів і ефективності їх використання. Підприємству не байдуже,
скільки ресурсів буде витрачено на кожну гривню національного
доходу і кінцевого продукту. Цим зумовлюється необхідність
систематичного обліку, контролю і підтримки в оптимальних розмірах
і пропорціях співвідношення темпів зростання обсягів діяльності з
темпами нарощування основного і оборотного капіталу, робочої сили
та інших ресурсів.
У цих цілях доцільно в системі оціночних показників
ефективності ресурсів використовувати економічну категорію, через
яку можна враховувати величину накопичених ресурсів, ступінь
використання можливостей та величину створеного суспільного
продукту. Такий категорією може служити «ресурсний потенціал» [6].
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Ресурси

В залежності від їх
альтернативної вартості
Загальні

Специфічні

Інтерспецифічні
По мірі належності
ресурсів підприємству
Зовнішні

Внутрішні

По мірі реалізації ресурсів

Умовні

Фактичні

Потенціальні
По мірі використання в
діяльності
Застосовані

Спожиті

Рис. 1 - Класифікаційні ознаки ресурсів
Незнання можливостей і величини невикористаних резервів
кожного підприємства і галузі в цілому призводить до
необгрунтованого нарощування ресурсного потенціалу.
Термін «ресурсний потенціал» у наукових дослідженнях
використовується в основному відносно суб'єктів України, великих
економічних районів, країни в цілому. Але, оскільки одними з
головних складових ресурсного потенціалу цих суб'єктів є
підприємства, які забезпечують виробництво товарів і послуг,
видається цілком обгрунтованим застосувати цей термін відносно
підприємства.
Слід зазначити, що в теоретичному та практичному аспектах
категорія ресурсний потенціал на рівні підприємства вивчена
недостатньо, хоча в науковій літературі на макрорівні обговорюється
досить широко.
Для визначення ресурсного потенціалу підприємства як об'єкта
дослідження економічної науки необхідно зупинитися на теоретичних
підходах до цього терміну в дослідженнях вчених-економістів.
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Так, В.А. Свободін характеризує ресурсний потенціал, як
«сукупність наявних у розпорядженні підприємства ресурсів
(земельні, трудові, матеріальні)» [8].
Миско К.М. розглядає ресурсний потенціал як сукупну величину
реалізованих та нереалізованих можливостей використання ресурсів в
процесі задоволення суспільних потреб і виражається у ресурсній
формі її подання. Можна зробити висновок, що нарощування
ресурсного потенціалу лежить не в площині збільшення його об'ємних
характеристик, а в глибокому структурно-компонентному аналізі
ресурсів[5].
Узагальнення теоретичних поглядів вчених дозволяють нам
констатувати, що в економічній літературі існують різні позиції до
змісту категорії «ресурсний потенціал». При цьому, одні вважають, що
ця категорія являє собою зібрання ресурсів, без урахування їх якісної
сторони. Інші вважають, що ресурсний потенціал представляє собою
матеріальну основу виробництва, тобто до моменту їх залучення у
виробничий процес. Треті - не враховують цільове призначення
ресурсного потенціалу.
Важливість розгляду категорії «ресурсний потенціал»
обумовлено і тим, що будь-які цілі і завдання щодо досягнення
кінцевих, соціально-значущих результатів на перспективний період
значною мірою визначаються не готівкою на даний момент ресурсами,
а ресурсним потенціалом суспільства.
Ресурсний потенціал, перш за все, являє собою не просту суму, а
систему ресурсів, використовуваних комплексно, тобто передбачає
обов'язкову взаємодоповнюваність окремих ресурсів у процесі
суспільного виробництва. Збільшення в системі одного якого-небудь
ресурсу передбачає одночасне збільшення кількості іншого ресурсу.
Важливою відмітною особливістю категорії ресурсного
потенціалу є також і те, що вона передбачає можливість
взаємозамінності ресурсів, що використовуються в суспільному
виробництві.
Характеризуючи ресурсний потенціал, слід враховувати, що до
його складу входять не тільки ресурси, призначені до споживання в
поточному періоді, а й їхні страхові та інші запаси. Отже, ресурсний
потенціал визначає потенційну (а не тільки реальну) можливість їх
споживання в процесі суспільного виробництва.
Ресурсний потенціал характеризує не весь запас даного ресурсу,
який є в природі чи суспільстві, а лише ту його частину, яку можна
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отримати з урахуванням досягнутого рівня технологічного розвитку
суспільства та економічної доцільності залучення в суспільне
виробництво. Тому в ресурсний потенціал включаються тільки такі
джерела ресурсів, які можна дістати й ефективно на даному етапі
суспільного розвитку [6].
І, нарешті, ресурсний потенціал включає не тільки систему
ресурсів, але й альтернативні ресурси та їх джерела, тобто нові види
ресурсів, що раніше не існували (або ті, які не використовуються),
можливість використання яких науково обгрунтовано та отримання
(або використання) передбачено в аналізованому періоді
перспективно.
У результаті проведеного вивчення та систематизації різних
наукових поглядів, ми прийшли до висновку, що під ресурсним
потенціалом підприємства (галузі) слід розуміти сукупність наявних
видів ресурсів, пов'язаних між собою, використання яких дозволяє
досягти економічний ефект.
В економічній літературі існують два напрямки дослідження
ресурсного потенціалу як об'єкту: «ресурсний» і «результативний».
Ресурсний напрямок розглядає потенціал як сукупність ресурсів
господарської ланки, оцінка ресурсного потенціалу зводиться до
визначення вартості доступних ресурсів, а рівень використання
ресурсного потенціалу визначається відношенням отриманого
результату до обсягу застосованих ресурсів. У рамках
«результативного» напряму ресурсний потенціал розглядається, як
здатність господарської системи освоювати, переробляти ресурси для
задоволення суспільних потреб, оцінка величини ресурсного
потенціалу зводиться до оцінки максимального обороту.
Ресурсний потенціал реалізується в процесі здійснення
діяльності підприємства. Ця діяльність полягає в активному і
цілеспрямованому впливі персоналу підприємства на засоби та
предмети праці, результатом якого є нові товари та послуги.
В процесі свого розвитку ресурсний потенціал підприємств
може збільшуватися або зменшуватися. Останнє відбувається в тих
випадках, коли зменшуються власні ресурси підприємства внаслідок
відтоку зайнятих, скорочення надходжень матеріальних ресурсів,
вибуття основних фондів, не компенсуються їх відновленням, і т. д.
Зниження потенціалу можливо також внаслідок стійкого падіння
попиту на продукцію[4].
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У залежності від ступеня залучення у виробничо-господарську
діяльність різні елементи ресурсного потенціалу відіграють
неоднакову роль, тому при дослідженні структури ресурсного
потенціалу слід виділяти в його складі активну і пасивну частини. До
активної частини належать ресурси, які залучені в економічну
діяльність і прямо впливають на її результативність: діючі основні
виробничі і невиробничі фонди; нормативні запаси матеріальних
цінностей у сфері виробництва та обігу; зайнята частина економічно
активного населення; реалізована в технологіях, засобах, предметах і
продуктах праці науково-технічна інформація. Ресурси, що є в
наявності, але не залучені в господарський оборот, відносяться до
пасивної частини ресурсного потенціалу: наднормативні запаси і
резерви матеріальних цінностей у сфері виробництва та обігу;
незайнята частина трудових ресурсів; реалізована у проектах науковотехнічна
інформація;
результати
наукових
і
дослідноконструкторських розробок.
Виділення в складі ресурсного потенціалу активної і пасивної
частин дуже важливо як з теоретичної, так і з практичної точок зору,
оскільки воно дозволяє, по-перше, об'єктивно оцінювати ступінь
використання ресурсного потенціалу, а, по-друге, виявляти інтенсивні
та екстенсивні резерви підвищення ефективності виробництва.
За ступенем використання можливостей господарюючої ланки
ресурсний потенціал підрозділяється на фактичний (досягнутий в
даний момент) і перспективний. Така диференціація дозволяє
оцінювати ступінь використання ресурсного потенціалу через
порівняння перспективного рівня ресурсного потенціалу з його
фактичним значенням. Основоположним етапом є визначення
потенційних можливостей господарської системи.
Поряд з терміном «ресурсний потенціал» в економічній
літературі широко використовується поняття - «економічний
потенціал». У рамках натурально-речового аспекту вивчення ресурсів,
важко визначити відмінність цих категорій. Тим більше, що за
формою одиниці виміру ресурсний та економічний потенціали
тотожні (виражені в матеріально-речових категоріях, умовних
натурально-речових категоріях, універсальному еквіваленті грошових одиницях). Разом з тим, внутрішній зміст цих категорій, на
нашу думку, абсолютно різний.
Одні вважають, що категорія «ресурсний потенціал» ширше
економічного потенціалу, при цьому відмінність полягає в тому, що
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вони не враховують довгострокову перспективу. На наш погляд,
поняття «економічний потенціал» ширше ресурсного потенціалу, а
останній є його складовою частиною, крім того, ресурсний потенціал
не включає у свою структуру виробничо-технологічні, організаційні та
економічні зв'язки[9].
Під економічним потенціалом розуміється сукупність наявних
видів ресурсів, пов'язаних між собою, використання яких дозволяє
досягти економічний ефект. Він є основою господарської діяльності
підприємств і організацій. На успішне ведення господарської
діяльності торгової організації впливає ступінь використання
економічного потенціалу. Таким чином, ресурсний потенціал є
основою економічного потенціалу господарюючого суб'єкта і
відображає потенційні можливості. У той же час економічний
потенціал передбачає і реалізацію потенційних можливостей,
виражену в досягненні економічного ефекту. Грунтуючись на цьому
твердженні, нами дається таке визначення економічного потенціалу[1].
Економічний потенціал господарюючого суб'єкта є інтегральна
оцінка потенційних можливостей, ув'язнених в ресурсному потенціалі,
і реалізації їх для досягнення економічного ефекту.
Отже, економічний потенціал організації характерний не тільки
наявністю ресурсів, але й ефективністю їх використання, оскільки
деякі організації, що мають однакові потенційні можливості,
відрізняються ефективністю їх використання, а внаслідок економічний потенціал вище у тій організації, Яка більш ефективно
використовує свої можливості.
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Розкрито суть розробки теоретико–методологічних і практичних засад обліку
та аналізу праці та її оплати в контексті використання сучасних інформаційних
технологій. Результатом проведеного дослідження в частині теорії та методології є
поглиблення соціально-економічної та обліково-аналітичної сутності праці,
визначення особливостей організації обліку та аналізу розрахунків з оплати праці в
умовах використання сучасних інформаційних технологій, висвітлення основних
принципів та етапів побудови автоматизованої обліково-аналітичної системи.
Сформульовано теоретичні та організаційні засади автоматизації обліку розрахунків з
оплати праці на підприємствах і в установах, проведено факторний аналіз оплати
праці на підприємствах, розкрито методичні підходи до оцінки автоматизованих
облікових систем розрахунків з оплати праці. Розроблено комплексну автоматизовану
обліково-аналітичну систему розрахунків з оплати праці, на базі якої сформульовано
алгоритми формування бухгалтерської звітності з оплати праці.
Ключові слова: праця, облік, аналіз, оплата праці, автоматизована система,
ефективність, автоматизація, інформаційні технології.
The essence of the theoretical and methodological development and practical
principles of accounting and analytical work and its payment in the context of modern
information technologies. Results of the study in terms of theory and methodology is
deepening socio-economic and accounting-analytical nature of work, defining features of
recording and analysis of pay settlements in the use of modern information technology,
covering basic principles and stages of construction of the automated accounting and
analytical systems. Theoretical and organizational principles of automation of payment of
wages in enterprises and institutions, conducted factor analysis of wages in enterprises,
reveals systematic approaches to the evaluation of automated accounting systems payment of
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wages. A comprehensive automated analytical accounting system of payments of salaries,
which are formulated on the basis of accounting algorithms with pay.
Keywords: work, accounting, analysis, payment, automated system, efficiency,
automation, information technologies.

Актуальність теми. Ефективність організації обліку та
проведення аналізу оплати праці в сучасних умовах істотно залежить
від
розвитку
інформаційних
технологій.
Застосування
автоматизованих облікових систем, насамперед у бухгалтерському
обліку та аналізі оплати праці, дозволяє спростити розрахункові
операції, зменшити кількість помилок, підвищити упорядкованість
інформації в облікових регістрах. Найголовнішою з переваг
використання інформаційних технологій є одержання необхідної
інформації у найкоротші строки, що дає змогу підвищити
оперативність прийняття управлінських рішень на підприємстві.
Мета і завдання. Метою є розкриття та удосконалення
теоретико–методологічних і практичних засад організації обліку й
аналізу праці та її оплати в контексті використання сучасних
інформаційних технологій.
Для досягнення поставленої мети
вирішувалися такі
завдання:розкрити сутність праці як соціально-економічної та
обліково–аналітичної категорії;виявити особливості організації обліку
й аналізу розрахунків з оплати праці в умовах використання сучасних
інформаційних технологій;
сформулювати концептуальні підходи побудови облікової та
аналітичної
системи
розрахунків
з
оплати
праці
на
підприємстві;дослідити методологічні та організаційні питання обліку
розрахунків з оплати праці на підприємствах і в установах;здійснити
аналіз оплати праці та розрахувати вплив факторів на її розмір на
підприємствах та в організаціях.
Фундаментальним питанням методології й організації обліку,
аналізу та аудиту присвятили свої праці багато вітчизняних вченихекономістів, зокрема: Ф. Ф. Бутинець, М. Т. Білуха, Н. І. Дорош, І. К.
Дрозд, Г. І. Купалова, М. В. Ку-жельний, Ю. А. Кузьмінський, В. Г.
Швець. Проблеми удосконалення обліку, аналізу праці та її оплати
вивчалися такими науковцями, як: А. Г. Загородній, С. В. Івахненков,
Т. В. Микитенко, Є. В. Мних, Т. А. Писаревська, М. М. Ско-пень, Л. К.
Сук, В. Д. Шквір. Вагомий внесок у розробку цих проблем внесли
також зарубіжні дослідники, як: В. В. Дик, К. Долан, О. В. Ковальова,
Е. В. Міхєєва, Г. В. Савицька, Е.Саммерс, П. Форсіф, Е. Л. Шуремов та
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інші.
Проте більшість науковців акцентували увагу на організації й
методиці розрахунків з оплати праці або на застосуванні
інформаційних технологій в обліку й аналізі. Тим часом недостатньо
уваги приділялося теоретико-методологічним засадам дослідження
обліку праці в контексті використання сучасних інформаційних
систем.
Актуальність, теоретичне й практичне значення розв‘язання
вказаних проблем, а також необхідність пошуку шляхів удосконалення
обліку й аналізу розрахунків праці та її оплати за допомогою
використання сучасних інформаційних технологій.
―Теоретико-методологічні
засади
дослідження
обліку
розрахунків з оплати праці‖ висвітлено сутність праці як соціально–
економічної та обліково-аналітичної категорії, виявлено особливості
організації обліку розрахунків з оплати праці при використанні
сучасних інформаційних технологій, сформульовано підходи щодо
побудови автоматизованої обліково-аналітичної системи розрахунків з
оплати праці на підприємстві.
Більшість вчених-економістів розглядають поняття праці з
політекономічної або соціально-економічної точки зору, тим часом як
обліково-аналітичні аспекти майже не враховуються, що не можна
вважати задовільним. У процесі проведеного дослідження виділено
основні ознаки розрахунків з оплати праці як об‘єкта бухгалтерського
обліку та економічного аналізу, які поділено на дві групи. До першої
групи
належать
організаційні
характеристики:
мобільність,
терміновість, регламентованість, плановість і достовірність. Водночас
соціально-економічні характеристики працівника (продуктивність
праці, рівень професійної підготовки та сімейний стан, наявність
пільг) і середовища (умови праці, специфіка діяльності підприємства
(галузі), законодавче регулювання заробітної плати) віднесено до
другої групи. За допомогою цих ознак сформульовано основні
принципи та підходи до створення й впровадження автоматизованих
облікових систем розрахунків з оплати праці на підприємстві.
Для поліпшення обліково-аналітичної роботи на підприємстві
необхідно враховувати виявлені особливості організації обліку й
аналізу розрахунків з оплати праці в умовах використання сучасних
інформаційних технологій, які формуються під впливом сукупності
різних факторів. Основні з них такі: форма оплати праці, розмір та
організаційна структура підприємства, схема документообігу, рівень
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кваліфікації бухгалтерів, специфіка обліку, технічне та програмне
забезпечення, організація архіву бухгалтерських документів,
забезпечення безпеки облікової інформації. Доведено доцільність
врахування вказаних особливостей при виборі оптимального варіанта
впровадження
автоматизованої
обліково-аналітичної
системи
розрахунків з оплати праці на підприємстві. При цьому одним із
найважливіших факторів виступає розмір та організаційно-виробнича
структура підприємства. Так, для малого підприємства достатньо
одного автоматизованого робочого місця бухгалтера, для середнього по одному АРМ повинен мати кожен виробничий підрозділ, а для
великого – аналогічно середньому і додатково кілька АРМ для обліку
та аналізу специфічних операцій (розрахунки аліментів, штрафів,
позик, тощо).
Автоматизована обліково-аналітична система має базуватися на
таких узагальнених та адаптованих відповідно до специфіки обліку
розрахунків з оплати праці наукових принципах: економічна
доцільність, надійність, системний підхід, сумісність, гнучкість,
контроль, захист і безпека даних, універсальність, принцип першої
особи, безперервний розвиток. Дотримання перелічених принципів
забезпечуватиме розробку ефективної автоматизованої обліковоаналітичної системи і, відповідно, ефективний менеджмент на
підприємстві.
Вибору тієї чи іншої автоматизованої обліково-аналітичної
системи розрахунків з оплати праці повинно передувати групування за
двома ознаками: ступінню охоплення облікових функцій і можливістю
розширення базових функцій системи. Перша ознака дозволяє
визначити можливості системи по реалізації конкретних задач
бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці. Друга ознака
показує наскільки може змінюватися автоматизована система під
впливом законодавчих змін або організаційних змін на підприємстві.
―Методологія та організація обліку й аналізу розрахунків з
оплати праці в умовах використання інформаційних технологій‖
розкритометодологічні й організаційні аспекти обліку розрахунків з
оплати праці для різних груп підприємств; розглянуто основні методи
та факторний аналіз оплати праці; здійснено аналіз й оцінку
автоматизованих облікових систем; висвітлено нормативно-правову
базу організації обліку розрахунків з оплати праці.
Організація бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці
значною мірою залежить від плану рахунків, який використовує
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підприємство. З огляду на це виділено основні напрями й
послідовність дослідження організації розрахунків з оплати праці в
умовах використання сучасних інформаційних технологій, що
забезпечить комплексний підхід до вивчення питань автоматизації
обліку та аналізу оплати праці, її практичної реалізації Запропонована
послідовність дослідження методології та організації обліку
розрахунків з оплати праці допомагає виявити конкретні особливості
автоматизації для визначених груп підприємств. Для банківських
установ такою особливістю є надання кредитів працівникам банку по
зменшених, процентних ставках, для бюджетних установ – облік
розрахунків з оплати праці з використанням кодів програмної та
економічної класифікацій, для всіх інших підприємств та організацій –
можливість використання рахунків різних класів для обліку витрат на
оплату праці.
Нині не існує єдиних комплексних методичних підходів до
оцінки різних видів автоматизованих систем розрахунків з оплати
праці, що ускладнює прийняття рішень щодо їх придбання. Тому
проведено дослідження методик оцінки вартості таких систем, серед
яких найбільш ефективними в застосуванні визначено такі: метод
розрахунку сукупної вартості володіння інформаційною системою
(TCO - total cost of ownership), функціонально-вартісний аналіз,
розрахунок за фактичними витратами на аналогічні розробки. Також
розроблено
й
систематизовано
показники,
які
всебічно
характеризують
автоматизовані
обліково-аналітичні
системи
розрахунків з оплати праці. Їх поділено на дві групи: ті, що
розкривають функціональні можливості системи, та ті, що
відображають рівень використання праці обліковців. Оцінку системи
доцільно здійснювати шляхом співставлення витрат на створення,
впровадження та обслуговування конкретної автоматизованої системи
розрахунків з оплати праці та показників ефективності за допомогою
застосування методу побудови дерева рішень дозволить керівництву
підприємства всебічно оцінити її переваги та недоліки й вибрати
оптимальний варіант управлінського рішення.
Зважаючи на недосконалість нормативно-правової бази з
регулювання бухгалтерського обліку з оплати праці через
неврахування особливостей комп‘ютерних технологій, надані
пропозиції щодо: розробки спеціальних форм звітності, які
враховують особливості використання комп‘ютерних засобів обробки
інформації; прийняття відповідних нормативно-правових актів щодо
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забезпечення електронного обміну інформацією між державними
органами й підприємством; уніфікації форматів електронних даних з
оплати праці, які подаються до державних органів. Для вдосконалення
організації обліково-аналітичної роботи необхідно застосувати нові
підходи до обліку та аналізу розрахунків з оплати праці при
використанні інформаційних технологій. Зокрема, доцільно розробити
автоматизовану обліково-аналітичну систему розрахунків з оплати
праці, придатну для будь-якого підприємства з додатковим виділенням
блоку, що враховує особливості його діяльності.Важливою
особливістю цієї системи є можливість оперативного контролю
дебіторської та кредиторської заборгованості з оплати праці. Для
бюджетних установ такий моніторинг може здійснюватися по кодах
програмної та економічної класифікацій.
Виплата заробітної плати в автоматизованій системі
здійснюється трьома способами: через касу, на карткові рахунки або
через банк, який не обслуговує підприємство.
Спосіб виплати через банк, який не обслуговує підприємство,
характерний для бюджетних підприємств, і складається з двох етапів:
формування платіжних відомостей; формування платіжних доручень
на кожного працівника. Оптимальним способом виплати заробітної
плати є другий, при якому кількість розрахункових операцій значно
скорочується.
Автоматизована система дозволяє здійснювати розрахунок сум
нарахувань у фонди соціального страхування, враховуючи при цьому:
зміну процентних ставок, якими обкладається база оподаткування;
нараховану заробітну плату за минулі розрахункові періоди;
обмеження бази оподаткування для кожного працівника. Важливою
перевагою системи у порівнянні з іншими є можливість розрахунку
нарахувань у фонди соціального страхування для бюджетних
підприємств у розрізі джерел надходження коштів, за рахунок яких
нарахована заробітна плата. Схема розрахунку нарахувань у фонди
соціального страхування з використанням автоматизованої обліковоаналітичної системи.
Висновок. У статті наведене теоретичне узагальнення і
здійснено нове вирішення важливої наукової проблеми щодо
удосконалення організації та методики застосування сучасних
інформаційних технологій характеризується появою особливостей
організації обліку та аналізу розрахунків з оплати праці. Ці
особливості залежать від ряду факторів, а саме: форма оплати праці;
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розмір
та
організаційна
структура
підприємства;
схема
документообігу; рівень кваліфікації бухгалтерів; вид діяльності
підприємства; технічне та програмне забезпечення; організація архіву
бухгалтерських документів; забезпечення належних умов зберігання
та використання облікової інформації. Порівняння дії цих факторів в
умовах різної організації розрахунків з оплати праці (ручної,
напівавтоматизованої, автоматизованої) дозволяє встановити, що
останній варіант оптимальний за умови врахування визначених
особливостей.Існуючі принципи та підходи побудови автоматизованої
обліково-аналітичної системи необхідно адаптувати саме для
розрахунків з оплати праці, що дозволить керівникам підприємства
чітко визначитися із ступенем охоплення облікових функцій і
можливістю функціонального розширення обліково-аналітичної
системи розрахунків з оплати праці. Дотримання встановленої
послідовності виконання етапів побудови системи на підприємстві є
головною вимогою для швидкого введення її у дію.Для виявлення
особливостей використання інформаційних технологій різними
групами підприємств необхідно виділити основні напрями
дослідження методології та організації обліку розрахунків з оплати
праці. Поділ підприємств на групи зумовлений застосуванням різних
планів рахунків, що безпосередньо впливають на організацію обліку.
Виявлені особливості організації та методології обліку розрахунків з
оплати праці для вибраних груп підприємств слід враховувати при
розробці автоматизованої обліково-аналітичної системи.
Пріоритетними напрямами дослідження оплати праці є:
економічний аналіз рівня й фонду оплати праці, співвідношення
оплати праці та її продуктивності. Розробка аналітичного блоку в
автоматизованих облікових системах значно прискорить прийняття
управлінських рішень, дозволить оперативно проводити моніторинг та
аналіз заробітної плати, а також визначати чинники, які на неї
впливають.Наявність великої кількості автоматизованих облікових
систем розрахунків з оплати праці ставить перед керівництвом
підприємства серйозну проблему вибору.Важливим призначенням
автоматизованої обліково-аналітичної системи є оперативне
одержання звітності з оплати праці. Це досягається за допомогою
спеціально розроблених механізмів одержання звітних даних із
первинних складових елементів системи. Розробка таких механізмів
передбачає забезпечення спеціальних взаємозв‘язків між регістрами та
електронними документами автоматизованої облікової системи
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розрахунків з оплати праці на базі комп‘ютерної платформи
―1С:Предприятие‖. Розкриття функціонування таких взаємозв‘язків
здійснено при максимальній деталізації звітної інформації. Механізми
автоматизованої системи дозволяють також здійснювати аналіз
формування та використання фонду оплати праці.Впровадженню
автоматизованої обліково-аналітичної системи розрахунків з оплати
праці на підприємстві сприятиме належна організація підготовки та
підвищення кваліфікації працівників обліково-аналітичної служби.
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. З переходом на
ринкові умови господарювання сільськогосподарські підприємства
зіткнулися з цілим рядом проблем, серед яких зміни в обліку в зв‘язку
з веденням в дію П(С)БО 30 «Біологічні активи». Але незважаючи на
запровадження з 01.01.2007 року П(С)БО 30 докорінних змін у веденні
обліку сільськогосподарської діяльності не відбулось, а деякі
підприємства взагалі не використовують в обліку дане положення. З
провадженням данного положення залишається низка невирішених
питань, як в теоретичному так і в практичному розумінні які
потребують подальшого дослідження.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Вагомий вклад у дослідження проблем обліку
біологічних активів зробили такі відомі вчені – економісти: В.М.
Голов, В.М. Жук, О.О. Канцуров, Л.К. Сук, М.Ф. Огійчук, Г.Г.
Кірейцев та інші. Так, О.О. Канцуров, Г.Г. Кірейцев дослідили
методичні засади оцінки біологічних активів та фінансових
результатів аграрних підприємств відповідно до П(С)БО 30
«Біологічні активи». М.Я. Дем‘яненко, Л.К. Сук розробили практичні
рекомендації щодо організації обліку біологічних активів на
підприємствах. Незважаючи на значні наукові та практичні доробки
вітчизняних науковців – економістів, залишається ще багато
проблемних питань, які потребують детального вивчення й
опрацювання.
Цілі статті. Зробити аналіз методологічних аспектів обліку
біологічних активів у відповідності з вимогами П(С)БО 30 «Біологічні
активи» та обґрунтувати пропозиції щодо їх удосконалення для
використання у практичній діяльності сільськогосподарських
підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів.
До
впровадження цього стандарту сільськогосподарські підприємства в
своїй діяльності користувались Методичними рекомендаціями з
планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт,
послуг) сільськогосподарських підприємств. Впровадження П(С)БО 30
«Біологічні активи» внесло принципово новий порядок обліку доходів
і витрат сільськогосподарської діяльності, оцінки надходження
продукції, активів, визначення фінансових результатів діяльності

128
Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

сільськогосподарських товаровиробників. Але не у всіх відношеннях
нинішній облік є зрозумілим та бездоганним.
Первинним і найбільш гострим є питання оцінки біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, оскільки в умовах ринкової
економіки в Україні існують реальні труднощі, пов‘язані з
визначенням справедливої вартості на основі ринкової ціни.
За цих обставин п. 15 П(С)БО 30 «Біологічні активи»
передбачено, що у разі відсутності інформації про ринкові ціни на
біологічні активи справедлива вартість визначається за теперішньою
вартістю майбутніх чистих грошових надходжень від активу,
обчисленою відповідно до пунктів 11-14 П(С)БО 28 «Зменшення
корисності активу» [2].
Одночасно з визначенням питань оцінки при первісному
визнанні та за станом на кінець року Методичні рекомендації, які
покликані уточнити прогалини в П(С)БО 30 «Біологічні активи»
підняли ще низку питань, пов‘язаних, зокрема, з обліком поголів‘я, а
саме: порядок обліку падежу та нарахування зносу на тварин
основного стада.
Так, у п. 3.19 Методичних рекомендацій зазначено, що втрати
від падежу молодняка та дорослої худоби на відгодівлі, за винятком
втрат, які сталися внаслідок стихійного лиха, сум, що підлягають
відшкодуванню винними особами та вартості одержаної сировини
(шкур, технічного м‘яса тощо) за цінами реалізації включають до
складу статті витрат «Непродуктивні витрати» (в обліку).
Занепокоєння викликає і пропозиція щодо нарахування
амортизації на тварин основного стада. Такий підхід неминуче
ускладнить розрахунки амортизації через необхідність розрахунків
індивідуально по кожній голові [3].
Із введенням П(С)БО 30 «Біологічні активи» для оцінки
поточних
біологічних
активів
вкрай
важливою
для
сільськогосподарських підприємств є потреба розрахувати очікувану
собівартість сільськогосподарської продукції. При оцінці поточних
біологічних активів чи виходу сільськогосподарської продукції на
певну звітну дату за дебетом рахунку 23 «Виробництво» не завжди
будуть відображені всі витрати, особливо це стосується непрямих
витрат. Останнє призводить до викривлення фінансового результату
як за центром відповідальності, так і в цілому по підприємству.
Відповідно до п. 19 П(С)БО 30 фінансовий результат
сільськогосподарської діяльності складається з трьох частин:
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 фінансовий
результат
від
первісного
визнання
сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.
На момент первісного визнання біологічного активу чи
сільськогосподарської продукції підприємство ще не може
відобразити всіх витрат, пов‘язаних з біологічною трансформацією
даних активів чи продукції. Це стосується, насамперед,
загальновиробничих витрат та витрат допоміжних виробництв, які
розподіляють та відносять на об‘єкти обліку в кінці періоду. Тому
фактичний розмір доходу (витрат) від первісного визнання достовірно
визначити можливо лише в кінці року. Таким чином, розмір доходу
(витрат) від первісного визнання, визначений в кінці року, не
співпадатиме із визначеним доходом (витратами) на протязі року.
Тому останній необхідно відкоригувати.
 фінансовий
результат
від
реалізації
запасів

сільськогосподарської продукції та біологічних активів, оцінка яких
може здійснюватись за справедливою вартістю, за вирахуванням
очікуваних витрат на місці продажу;
 фінансовий результат від зміни справедливої вартості
біологічних активів на дату балансу, оцінка яких здійснюється за
справедливою вартістю, за вирахуванням очікуваних витрат на місці
продажу.
З першого січня 2007 року аграрні підприємства ведуть облік
сільськогосподарської діяльності за П(С)БО 30 «Біологічні активи».
Оскільки національні стандарти стосуються фінансового обліку, то
П(С)БО 30 не вказує як підприємства мають вести облік виробництва
сільськогосподарської продукції. Разом з тим, цей стандарт суттєво
впливає на організацію ведення виробничого обліку. По-перше,
П(С)БО
30
заперечує
у
фінансовому
обліку
оцінку
сільськогосподарської продукції за фактичною собівартістю. По-друге,
фінансовий результат від сільськогосподарської діяльності враховує
більше зміну кон‘юнктури ринку, ніж підсумки виробничо-збутової
діяльності. Таким чином, на перший погляд здається, що ведення
виробничого (управлінського) обліку стає необов‘язковим. Однак, з
одного боку, ведення виробничого обліку стає внутрішньою справою
підприємства, з іншого, макро- і мікро- управління вимагають ведення
управлінського обліку. Питання розробки теоретичних, методичних та
організаційних положень ведення управлінського обліку на
сільськогосподарських підприємствах за умов дії П(С)БО 30
«Біологічні активи» є вкрай актуальним [3].
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Як відомо, більшість сільськогосподарських підприємств є
платниками фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП), який
значно зменшує їх податкове навантаження і сприяє у певній мірі
розвитку сільськогосподарської галузі.
Ключовою ознакою платника ФСП відповідно до Закону
України «Про фіксований сільськогосподарський податок» [1] є
питома вага виручки від реалізації сільськогосподарської продукції і
продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства
за попередній звітний рік. За новою методикою обліку за П(С)БО 30
«Біологічні активи», доходи від сільськогосподарської діяльності
визнаються не за фактом реалізації продукції, а в момент первісного
визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції та на
кожну звітну дату при позитивній зміні їх справедливої вартості.
Доходи від первісного визнання та від зміни справедливої вартості
обліковуються на рахунку 71 «Інший операційний дохід» і
відображаються у ф. № 2 «Звіт про фінансові результати». Тому сума
цих доходів включатиметься у загальну суму валового доходу
підприємства.
Таким чином, якщо включати в розрахунок питомої ваги доходу
від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва
та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу доходи від
первісного визнання та зміни справедливої вартості, то розмір її
сільськогосподарських підприємств автоматично зменшиться. Це
призвело до того, що значна кількість сільськогосподарських
товаровиробників у 2008 році втратила статус платників ФСП і була
змушена перейти на загальну систему оподаткування.
Висновки. Як видно з викладеного матеріалу, основними
причинами негативного впливу на впровадження П(С)БО 30
«Біологічні активи» є нерозвиненість ринкових відносин,
суперечливість законодавства, майже механічне перенесення
зарубіжних моделей, порушення традиційної системи обліку тощо. У
сільськогосподарських підприємствах наведені фактори проявляються
особливо яскраво через відсутність цілеспрямованої державної
політики щодо інвестування галузі.
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УДК 657.421
Браво В.В.
Полтавська державна аграрна академія
СУЧАСНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ
НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ УТРИМУВАНИХ ДЛЯ
ПРОДАЖУ
© Браво В.В.
В останні декілька років Україна перебудовує національну облікову систему на
світову шляхом розробки національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку
на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності. Останні нововведення
призвели до виникнення проблемних питань з обліку реалізації основних засобів, які
виникають через суперечливість вимог використання певних бухгалтерських рахунків.
Ключові слова: необоротні активи, балансова вартість, оборотні активи,
реалізація необоротних активів, групи вибуття.
In last a few years Ukraine reconstructs the national registration system on world one
by development of national Statutes (standards) of record-keeping on the basis of the
International standards of the financial reporting. The last innovations resulted in the origin
of problems questions from the account of realization of basic facilities which arise up
through contradiction of requirements of the use of certain business accounts.
Keywords: irreversible assets, book value, circulating assets, realization of
irreversible assets group of leaving.

Вступ. Актуальність дослідження обраної теми полягає у
необхідності чітко розмежовувати поняття оборотні і необоротні
матеріальні активи. Чинним Планом рахунків передбачено ведення
обліку необоротних активів утримуваних для продажу, на рахунку 28
«Товари», що є суперечливим, адже він призначений для обліку
товарних запасів. Придбання засобів праці здійснювалося з метою подальшого використання, а не продажу, і на момент прийняття рішення
про реалізацію цей актив уже був на підприємстві, він не є
новопридбаним.
Постановка завдання. Метою даної статті є висвітлення
методичних аспектів обліку необоротних матеріальних активів, які
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утримуються для подальшого продажу, та розкриття аспектів
суперечності чинного законодавства в досліджуваній темі.
Результати дослідження. Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність» передбачає виділення в окрему класифікаційну групу тих
довгострокових активів, балансову вартість яких буде відшкодовано,
як правило, шляхом продажу (а не шляхом подальшої експлуатації).
Це положення є віддзеркаленням Міжнародного стандарту фінансової
звітності 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність» [1].
Чинним Планом рахунків для обліку цих об'єктів призначено
субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для
продажу» до рахунку 28 «Товари». На нашу думку, є суперечливим
віднесення непоточних активів, утримуваних для продажу, до
товарних запасів. В Інструкції про застосування Плану рахунків
зазначено, що на рахунку 28 «Товари» здійснюють облік руху
товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з
метою продажу. Ми вважаємо, що таке визначення не можна
застосовувати до операцій переведення основних засобів зі складу
необоротних активів до складу оборотних [3].
Ми погоджуємось з думкою, що основні засоби чи інші
непоточні активи, які підприємство очікує продати протягом 12
календарних місяців або в яких закінчується дванадцятимісячний
термін корисного використання, за економічною сутністю мають
довгостроковий характер. Вони залишаються засобами праці (не
предметами праці) незалежно від того, коли буде списано на витрати
їхню вартість: чи в результаті продажу до наступної дати балансу, чи
шляхом використання впродовж кількох років. Тому ми вважаємо
нераціональною вимогу вести облік досліджуваних об'єктів на будьякому рахунку класу 2, який призначений для обліку оборотних
активів. Водночас у МСБО 1 «Подання фінансових звітів» наведено
приклад класифікації запасів як поточиш, активів навіть у тому разі,
якщо, як очікується, вони будуть відшкодовані через дванадцять
місяців після дати балансу. Отже, до тієї чи іншої класифікаційної
групи актив слід включати виходячи з його сутності [5].
Ми вважаємо, що суперечливою також є необхідність
перекласифікації у необоротні активи, утримувані для продажу, навіть
у тому випадку, коли прийняття рішення реалізувати і сама операція
продажу основних засобів відбулися в період між датами балансу [5].
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У будь якому разі незалежно від того, на якому рахунку
обліковувався ліквідований об'єкт: чи на субрахунку 286 «Необоротні
активи та групи вибуття, утримувані для продажу», чи на рахунку 10
«Основні засоби», його вартість на дату звітності не буде відображена
в складі активів балансу підприємства.
У п. 4 П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу,
та припинена діяльність» зазначено що якщо необоротні активи, група
вибуття визнаються утримуваними для продажу після дати балансу, то
таке визнання здійснюється на наступну дату балансу. Оскільки об'єкт
основних засобів на дату звітності за 1 півріччя уже реалізований, то,
на перший погляд, немає потреби переводити його до складу
оборотних запасів на момент продажу [1].
Проте ведення обліку необоротних активів, що не заплановано
вибули з активного використання у звітному періоді, на рахунку 10
«Основні засоби» до моменту реалізації буде суперечити П(С)БО 7
«Основні засоби», з якого вилучено вимогу списання з балансу об'єкта
основних засобів у разі його вибуття внаслідок продажу (п. ЗЗ). Тобто
об'єкти, що утримуються для використання (дія П(С)БО 7), продажу
підлягати не можуть. Реалізувати можна тільки ті об'єкти, що
утримуються для продажу (дія П(С)БО 27).
Враховуючи вищезазначене ми приймаємо точку зору щодо
доцільності обліковувати необоротні активи, які підлягають продажу
на субрахунку 185 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані
для продажу» до рахунку 18 «Довгострокова дебіторська
заборгованість та інші необоротні активи». Ведення обліку зазначених
об'єктів на рахунку класу 1 відповідатиме намірам Ради з МСФЗ,
викладеним в Основі до висновків до МСФЗ 5: «... не міняти
класифікацію тих активів, які в МСБО 1 «Подання фінансових звітів»
визнаються як непоточні, на поточні лише через те, що управлінський
персонал вирішив їх продати...». Однак при цьому в МСФЗ 5 і
відповідно в П(С)БО 27 такі активи виділені в окрему групу з
особливими методами оцінки [5].
Оскільки для користувачів фінансової звітності доречною є
інформація про довгострокові активи, які очікується реалізувати
впродовж дванадцяти місяців, справедливою є вимога відображувати
їхню вартість окремо від інших оборотних і необоротних активів.
Змінами до П(С)БО 2 «Баланс» передбачено введення розділу IV
активу Балансу підприємства «Необоротні активи та групи вибуття».
Додамо, що наведена інформація про активи, здійснення продажу яких
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має високу ймовірність, у вписуваному рядку 275 Балансу порушує
принцип класифікації статей активу в послідовності зростання їх
ліквідності. На нашу думку, доцільно було б вартість непоточних
активів, утримуваних для продажу, наводити між діючими розділами І
і II активу Балансу. Такий порядок подання статей збереже характер
зміни ліквідності [4].
Розділом IV П(С)БО 27 передбачено окреме розкриття
інформації про необоротні активи, придатні до продажу, не тільки у
Балансі, а й у Звіті про фінансові результати. При цьому окремо від
інших видів діяльності підприємства, які воно здійснює, наводиться
результат від продажу непоточних активів, тобто сукупний прибуток
або збиток, а не окремо доходи і собівартість реалізованого
необоротного об‘єкта.
Узагальнюючи викладені вище твердження, ми пропонуємо
інформацію про результати реалізації необоротних активів подавати у
вписуваному рядку 178 «Результат продажу необоротних активів,
утримуваних для продажу» Звіту про фінансові результати (після
наведення даних про припинену діяльність), як вимагає П(С)БО 27 [5].
Зазначений порядок окремого подання інформації у фінансовій
звітності дещо пом'якшує необґрунтованість вимоги Інструкції про
застосування Плану рахунків вести облік операцій продажу необоротних активів, утримуваних для продажу, із застосуванням субрахунків
712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» і 943 «Собівартість
реалізованих виробничих запасів».
На нашу думку, є досить суперечливим відображувати продаж
необоротних такого підходу, очевидно, лежить оборотний характер
цих об'єктів, який наділено їм застосуванням субрахунку 286
«Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».
Однак згідно із П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»: операційна
діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види
діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю; основна
діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією
продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення
підприємства і забезпечують основну частку його доходу [5].
Відповідно до П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»
інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних
активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою
частиною еквівалентів грошових коштів.
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Ми бачимо, що операції продажу необоротних активів належать
до інвестиційної, а не операційної діяльності. Встановлені Планом
рахунків, Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів правила обліку реалізації необоротних активів
суперечать визначенням видів господарської діяльності підприємства,
поданим у П(С)БО.
Вважаємо що у подальшому доцільно більш глибоко дослідити
суперечливі питання, які виникають у площині взаємодії вимог
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку і
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що стосуються
довгострокових активів, балансову вартість яких буде відшкодовано
через продаж [5].
Висновки. Введення поняття активів та ліквідаційних груп,
утримуваних для продажу, надасть стандартам бухгалтерського обліку
довершеності. Однак все ж таки при прийнятті нових вітчизняних
стандартів бухгалтерського обліку не потрібно копіювати міжнародні,
оскільки останні не завжди є кращими. Вітчизняним професійним
бухгалтерським організаціям та науковцям слід переконувати
міжнародні інституції та наукову спільноту в окремих перевагах
вітчизняного обліку і подавати пропозиції щодо використання його
здобутків у міжнародних стандартах фінансової звітності.
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ВИКОРИСТАННЯ ТА ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГЕТИЧНИХ
КУЛЬТУР НА ВИРОБНИЦТВО БІОПАЛИВА
© Булатова А.В., Іонаш І.В.
Останніми десятиліттями інтенсивний розвиток промисловості зумовив
надмірне використання нафти та газу, внаслідок чого різко скоротились їхні запаси і,
за висновками експертів, названих енергоресурсів вистачить ще на 50-100 років. За
цих умов вже давно виникла необхідність у пошуках альтернативних видів палива, які
замінили б традиційні джерела енергії та змогли б забезпечувати суспільні потреби в
енергетичних ресурсах.
In recent decades intensive industrial development has caused the excessive use of
oil and gas, resulting in sharply reduced their stock and by experts, these energy enough for
another 50-100 years. Under these conditions have long experienced the need for alternative
fuels that would replace traditional energy sources and could provide for social needs in
energy resources.

Виклад основного матеріалу. "Зелене паливо" — так інколи
називають палива рослинного походження, сировиною для отримання
якого є "зелена" біомаса. Проте чим більше говорять про
біоенергетику, тим частіше під поняттям "біопаливо" розуміють рідкі
біопалива (біодизель, біоетанол і метанол) та забувають про тверді та
газоподібні. Однак не меншої уваги заслуговують біогаз, синтез-газ,
піролізні рідини, відходи сільськогосподарської та побутової
продукції, залишки переробки деревини. Саме енергетичні рослини,
які вирощуються для отримання енергії чи палива, в найближчому
майбутньому створять конкуренцію газу чи дизелю. До них належать
такі харчові рослини, як пшениця та цукрова тростина, нехарчові —
енергетична верба, тополя та багаторічні трави, ріпак, соя, соняшник,
кукурудза, льон та інші.[3.]
Досвід Євросоюзу — це не лише використання енергосировини
зі звалищ, сільськогосподарського чи деревообробного виробництва, а
й спеціально вирощених швидкозростаючих енергетичних культур. У
світі відомо чимало таких рослин — тополя, верба, акація, безголкова
троянда, топінамбур, соняшник, просо, сорго, тростина, міскантус,
фаларіс, коноплі, очерет та багато інших.. Попит на такі культури
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призвів до їх клонування з більш придатними характеристиками та
показниками, такими як стійкість до морозів, засухи, шкідників та
енергетичної цінності.
Вибір конкретної енергетичної культури для вирощування
залежить від ряду факторів, таких як тип ґрунтів, доступ до води, вид
ландшафту, транспортні розв'язки, місцезнаходження потенційного
споживача (котельна чи електростанція), конкуренція з іншими
культурами й соціальна думка з приводу цього питання. При
вирощуванні енергетичних культур необхідно вибрати культуру, що
найбільш підходить до даного типу ґрунту і кліматичних умов. Крім
цього, слід визначити, чи вирощування вибраної культури, збір
врожаю, його зберігання, переробка та транспортування економічно
доцільні в наявних ринкових умовах. Насамкінець треба ще й вибрати
систему культивації у відповідності з прийнятою в сьогоднішній
сільськогосподарській практиці з найменшими негативними
наслідками впливу на навколишнє середовище.
Використовують у сьогоднішній практиці енергетичні культури.
Поняття "енергетичні рослини" охоплює багато різних видів культур,
які можуть давати великі прирости біомаси за відносно короткий
період часу. Найбільш сприятливі швидкоз-ростаючі енергетичні
культури для отримання твердих біопалив — це верба та тополя та
міскантус.
У країнах ЄС використання енергетичних культур особливо
популярне. У Данії верба вирощується тільки на 500 га
сільськогосподарських земель, у той час як у Швеції плантації верби
складають до 20 тис. га. Коли вербу використовують як
сільськогосподарську культуру, завжди є можливість зупинити її
вирощування чи замінити її іншою, більш придатною.
В енерголісництвах використовують вербу Salix, яка зазвичай
густа й виростає до 5-6 м заввишки та має велику кількість паростків.
Насадження верби залишається продуктивним протягом 25-30 років і у
цей період урожай може збиратися через кожні 3-4 роки. Продукцію
швидкозростаючих плантацій продають у вигляді дерев'яних трісок,
що застосовують для опалення або виробництва електроенергії. Нині в
Швеції збирають 2500 га кожен рік і поставляють вербові тріски на 25
різних когенераційних станцій. Після збору трісок верби з вологістю
до 50% їх можна відразу відправляти на спалювання. Найкращий
рівень врожайності в Швеції на незро-шувальних землях склав 12 т/га,
що еквівалентно 5 т нафти.
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Верба може рости на ґрунтах різного типу. Цей тип дерева може
рости як у нашій місцевості, так і закордоном. Типи ґрунтів, що
забезпечують хороше водопостачання є найбільш прийнятними. Легкі
ґрунти без зрошення можуть призвести до нестабільної заготівлі, де
коріння верби може блокувати дренажні системи. Приблизно 15-20
тис. однорічних вербових прутиків висаджується весною на 1 гектар.
Прутики довжиною 20 см втикаються машиною прямо в землю, так,
що залишається декілька сантиметрів над поверхнею. Також існує
новий метод посадки шляхом горизонтального розподілу матеріалу,
порізаного на прутики довжиною 20 см, і після цього внесення його в
канавки в ґрунті. Новий метод показав, що таким шляхом витрати на
посадку можуть бути зменшені на 50%. У першу зиму після посадки,
паростки можуть бути обрізані до висоти 5-8 см з метою стимуляції
кількості пагонів. Обрізка вважається корисною в рідких деревостоях.
Досліди показали, що довготривале зберігання трісок верби має
певні труднощі. Це відбувається тому, що їх вологість сягає 50-55%.
Тривале зберігання краще всього організовувати, якщо верба не
подрібнена, а зберігається у вигляді цілих паростків. Проте такий
спосіб є більш дорогим. Інший метод полягає в зберіганні деревинної
тріски в повітронепроникній ізоляції, де без доступу кисню
розщеплення не відбувається.
Існує багато причин, чому треба наслідувати приклад
вирощування верби в Швеції, котра займає в цій галузі провідні
позиції. Сільське господарство може вирощувати вербу на ґрунтах
менш придатних для вирощування зернових культур, а також створити
нові робочі місця та забезпечити роботою працівників в зимовий
період. Зрештою, енергетична верба може зайняти нішу, де вона зможе
внести вагомий вклад у вирішення не тільки енергетичних, але й
екологічних проблем, пов'язаних з очисткою стічних вод. Розглянемо
енергетичну рослину міскантус.
Рослини роду Miscanthus відносяться до багаторічних трав.
Дикорослі форми міскантусів можна побачити в Японії, Китаї,
Таїланді, на сході Росії, а також в США. У нашому ж кліматі як
енергетичну культуру доцільно вирощувати два види: міскантус
китайський (Miscanthus sinensis gigantea) та міскантус цукровий
(Miscanthus sacchariflorus).Вимоги міскантусу до якості грунту не
надто високі. Завдяки розгалуженій кореневій системі, рослину можна
вирощувати на середньозв‘язаних грунтах, в основі яких переважають
піски, та з низьким рівнем грунтових вод. Грунти з відрегульованим
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водним режимом і більшим вмістом гумусу дають урожаї на 20–30%
більші. Плантація може бути закладена на грунтах, які не придатні для
інших рських культур.
Який же потенціал енергетичних культур? Вирощування
плантацій енергетичних культур в Україні знаходиться тільки на стадії
експериментальних дослідів, і то — в невеликій кількості.
Робляться спроби вивести нові швидкозростаючі сорти
багаторічних трав, а також адаптувати відомі культури до ґрунтовокліматичних умов та технологій землеробства в Україні. Науководослідними питаннями вирощування енергетичних культур
займаються співробітники Національного аграрного університету,
компанія "Рі-ка-біопаливо", селекцією нових сортів займаються
фахівці Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка. Особливу
популярність завоював щав-нат (щавель гібридний овочево-кормовий
сорту Румекс), який одержав широке визнання, насамперед, як
енергетична рослина, що має всі оптимальні характеристики для
виробництва біопалива.
Харківські аграрії вперше в україні почали сіяти
міскантус.Перший врожай у 200 т планується зібрати вже через три
роки. Суху біомасу планується переробити на паливні гранули й
використання для спалювання на ТЕС замість вугілля та мазуту, а
також продавати як біологічне паливо в супермакетах та експортувати
закордон.
Великий потенціал організації енергетичних плантацій ( верба,
тополя, міскантус), спеціально вирощеної на землях, які нині не
використовуються або використовуються в Україні не ефективно,
посприяє підвищенню частки біомаси в енергетичному балансі країни
до 20-25%. Адже в зоні радіактивного забруднення обмеженно
вирощування продовольчих культур, а вдтак є можливість замінити їх
культурами енергетичними. Дослідження засвідчили, що рослини
міскантусу накопичують незначну кількість цезію-137, що близьк до
значень коефіцієнтів переходу у зернові культури.
Найбільшого використання рослинної біомаси слід чекати там,
де є найдешевша робоча сила й немає видобувних видів палива. На
жаль (або на щастя), Україна і є однією з таких країн, тому в нас є
можливість стати країною ―зеленої‖ енергетики — всебічного й
повного використання
біомаси.
Розвиток
біоенергетичних
технологій зменшить залежність України від імпортованих
енергоносіїв, підвищить її енергетичну безпеку завдяки організації
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енергопостачання на базі місцевих відновлюваних ресурсів, створить
значну кількість нових робочих місць (переважно в сільських
районах), зробить великий вклад у поліпшення екологічної
ситуації.[1.]
Але ще й потрібно замислитись над ринками збуту та
обгрунтувати науково-методичні підходи у правління ринками
енергетичних культур для виробництва біопалива.[2.]
Висновки. Україна має всі підстави для того, щоб стати
країною «зеленої енергетики» - всебічного й повного використання
біомаси. Розвиток біоенергетичних технологій зменшить залежність
нашої країни від імпортованих енергоносіїв, підвищить її енергетичну
безпеку завдяки організації енергопостачання на базі місцевих
відновлювальних ресурсів, створить значну кількість нових робочих
місць, зробить великий внесок у поліпшення екологічної ситуації.
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Постановка проблеми у загальному вигляді . З огляду на
недосконалість вимог законодавчих актів, які регламентують
бухгалтерський облік дебіторської заборгованості, а також відсутність
законодавчого регулювання управлінського обліку дебіторської
заборгованості на сьогоднішній час актуальним є питання правильного
обліку розрахунків за претензіями
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблеми
фінансового обліку дебіторської заборгованості вивчало досить велика
кількість науковців, які в свою чергу присвятили багато своїх
наукових праць. Основними роботами присвяченими проблемам
обліку розрахунків за претензіями є наукові праці Ф.Бутинця, М.Білик,
Л.Городянської, В.Костюченко. Провівши аналіз цих робіт можна
зробити висновок, що немає єдиного дієвого механізму розв'язання
зазначеної проблеми.
Цілі статті. Метою статті є аналіз нормативно-правових і
законодавчих актів, а також літературних джерел, які присвячені
проблемам обліку дебіторської заборгованості, та формулювання
пропозицій щодо вдосконалення відображення дебіторської
заборгованості в системі обліку, а саме розрахунків за претензіями.
Основний виклад матеріалу. У процесі свого функціонування
підприємство підтримує зв'язки з великою кількістю дебіторів,
відносини з якими регулюються умовами укладених договорів. Для
відшкодування заподіяних збитків у разі недотримання умов договору
на підприємствах потрібно вести претензійно-позовну роботу.
Претензії можуть виникнути з приводу недопоставки
товарно-матеріальних цінностей, завищення їх ціни (тарифів)
проти обумовленої в договорі, постачання неякісних товарів, нестач і
псування їх при транспортуванні, простою або браку з вини
постачальників, помилково списаних банком сум із рахунків
підприємства, арифметичних помилок у розрахункових документах,
пені, штрафів тощо[4].
Схема обліку за цим субрахунком така. На підставі документів,
де зафіксовано виявлені претензії (комерційні акти, акти взаємозвірки,
рішення арбітражного суду), здійснюють записи в реєстрах
аналітичного обліку розрахунків щодо кожного підприємства, при
взаєморозрахунках із котрим продають власну продукцію торгівельні
підприємства розрахунків з приводу продажу товарів не обліковують.
Оплату визнаних чи присуджених до погашення претензій
відображають на основі платіжних доручень, розрахункових чеків,
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платіжних вимог-доручень чи прибуткових касових ордерів залежно
від форми розрахунків за ними.
У разі необхідності відшкодування збитків або застосування
інших санкцій суб‘єкт господарювання чи інша юридична особа –
учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси
порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з
порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з
письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.
У претензії зазначаються: повне найменування і поштові
реквізити заявника претензії та особи (осіб), якій претензія
пред'являється; дата пред'явлення і номер претензії; обставини, на
підставі яких пред'явлено претензію; докази, що підтверджують ці
обставини; вимоги заявника з посиланням на нормативні акти; сума
претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;
платіжні реквізити заявника претензії;
Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в
оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у
другої сторони, можуть не додаватися до претензії.
Претензія підлягає розгляду в місячний строк з дня її одержання,
якщо інший строк не встановлено Господарським Кодексом або
іншими законодавчими актами. Обґрунтовані вимоги заявника
одержувач претензії зобов‘язаний задовольнити.
При цьому треба зауважити, що Конституційний Суд України ще
в 2002 році (Рішення №15) вказав, що пред'явлення претензії є правом,
а не обов'язком особи. Згідно ст.5 ГПК сторони застосовують заходи
досудового врегулювання суперечки за погодженням між собою[1].
Своєчасне і правильне документальне оформлення результатів
приймання продукції за кількістю і якістю дозволить одержати
достатні докази, необхідні для задоволення законних вимог
підприємства. Одержані у результаті правильно організованого
приймання товару докази також послужать запорукою вирішення
спору на користь підприємства, якщо справа дійде до її винесення на
розгляд у господарському суді
На нашу думку, вирішення проблем при виникненні претензій
можна відобразити за допомогою таких етапів:
1 етап - зібрати всі первинні документи, підтверджуючі
заборгованість контрагента (такими документами, зокрема, є: договір,
акти приймання-передачі товару, товарні накладні, доручення на
здобуття ТМЦ, акти звірок і тому подібне);
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2 етап - підготувати розрахунок вимог по претензії (включаючи
суму основного боргу, штрафних санкцій, якщо вони передбачені
договором, а також суми інфляційних втрат і 3% річних, якщо йдеться
про простроченні сплати грошових коштів);
3 етап - скласти текст претензії, вказавши всі необхідні реквізити
і підписати її (претензія має бути підписана уповноваженим обличчям
заявника або його представником (ч.5 с.222 ГК і ст.6 ГПК).
Уповноваженим обличчям заявника зазвичай є директор або голова
правління, його представником може бути будь-яка особа, яка
уповноважений дорученням на здійснення таких дій);
4 етап - відправити претензію з документами, що додаються до
неї, поштою рекомендованим листом або вручити під розписку
спеціально уповноваженій посадовій особі адресата, такою особою
може бути директор, секретар або бухгалтер.
Необхідно звернути увагу на те, що до претензії про сплату
грошових коштів можна також прикладати платіжне вимогудоручення на суму претензії. В разі часткового або повного визнання
претензії боржник вказує в цьому вимозі-дорученні визнану суму.
Треба також зауважити, що в Інструкції про застосування Плану
рахунків не завжди повною мірою надано пояснення щодо
застосування регламентованих рахунків. Так, субрахунок 374
«Розрахунки за претензіями» призначено для ведення обліку
«розрахунків за претензіями, які пред'явлені постачальникам,
підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за
пред'явленими їм та визнаними штрафами, пенею, недодержками»[2].
Виходить, що така характеристика субрахунку не дає права на
відображення претензій дебіторам, оскільки їх не можна віднести до
жодної групи з наведених у характеристиці субрахунку.
В українській науковій літературі під терміном «претензія»
розуміють вимогу кредитора до боржника про добровільну сплату
боргу, відшкодування збитків, сплату штрафу, усунення недоліків
поставленої продукції або виконаної роботи. Виходячи із цього
визначення претензії пред'являються не лише до постачальників і
підрядчиків, а й до дебіторів, тому що у діяльності будь-якого
підприємства виникають події, коли контрагент порушує умови
договору і не оплачує поставлений йому товар (надані послуги,
виконані роботи), а підприємство може захистити свої порушені права
шляхом претензійного врегулювання виниклої суперечки.
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При цьому стаття 229 Господарський кодекс України містить
спеціальну норму, згідно якої суб'єкт господарських відношень,
порушивши грошове зобов'язання, повинен відшкодувати заподіяні
таким невиконанням збитки і сплатити штрафні санкції [3].
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що
характеристика субрахунку потребує редагування, а саме: субрахунок
призначено для ведення обліку розрахунків за претензіями, які
пред'явлені постачальникам, підрядникам, дебіторам підприємства,
транспортним та іншим організаціям, а також за пред'явленими їм та
визнаними штрафами, пенею. Тому, проблеми обліку розрахунків за
претензіями надалі актуальні і потребують вирішення.
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Постановка проблеми. Більшість факторів, що заважають
розвитку та процвітанню підприємства, так чи інакше пов'язані з
проблемами в організації управління: це прорахунки в плануванні,
помилки управлінського та бухгалтерського обліку, робота з
дебіторсько-кредиторською заборгованістю та ряд інших. Тому задача
автоматизації управління завжди є актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікації. Даний напрямок
дослідження розглядається в багатьох наукових працях О. Ахтирської,
І. Бажина, М. Макова, , Л. Терещенко. Існуючі підходи до вирішення
зазначеної проблеми спираються на задачі обліку, реалізація яких
найчастіше пов‘язана з труднощам організаційного порядку, які
обмежують можливості оперативного їх вирішення.
Мета статті. Обґрунтування доцільності автоматизації обліку,
аналізу продукції та її реалізації в контексті комплексної облікової
системи на підприємстві.
Виклад основного матеріалу. Сучасний стан інформаційних
технологій обумовив достатньо швидкий розвиток систем
автоматизації управління підприємством, яких на сьогодні існує
багато як від закордонних, так і вітчизняних розробників програмного
забезпечення.[3].
На вітчизняному ринку вже з'явилися потужні програмні
продукти, які можна використовувати в якості управлінських систем.
Але, слід зауважити, що дані продукти мають наступні недоліки з
точки зору вітчизняних користувачів:
 висока вартість;
 середні та крупні підприємства за закордонними мірками не
відповідають таким за вітчизняними мірками;
 ядром цих систем є бухгалтерський облік, а вітчизняний
бухгалтерський облік щойно переходить на зарубіжні
стандарти;
 складність з адаптацією систем до наших умов;
 висока вартість "гарячої лінії".
Вітчизняні продукти набагато дешевші і при цьому за
функціональними можливостями не набагато поступаються
закордонним аналогам.
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При автоматизації обліку готової продукції та її реалізації можна
виділити такі основні завдання:
1. документування операцій з обліку готової продукції;
2. ведення інформаційної бази про надходження готової
продукції з виробництва;
3. визначення стану запасів готової продукції;
4. виконання планів із відвантаження і реалізації продукції;
5. визначення фінансових результатів від реалізації продукції,
робіт та послуг.
Задачі обліку готової продукції забезпечують автоматизований її
підрахунок товарів на складах, у місцях визначення та на шляху
реалізації покупцям. Нагромаджені в автоматизованій системі дані
дають можливість проведення аналізу показників з обліку готової
продукції, її відвантаження та реалізації в розрізі кожної аналітичної
інформації, що дуже важливо для вирішення задач управлінського
обліку та прийняття управлінських рішень, особливо на
сільськогосподарському підприємстві.
Автоматизація цих задач із реалізації продукції одночасно
забезпечує і контроль надходження від покупців платежів за
відвантажену продукцію, облік реалізації в потрібних цінах,
визначення податку на додану вартість для внесення в бюджет,
розподілом витрат, пов‘язаних зі збутом продукції, формуванням
бухгалтерських записів щодо реалізації продукції [1].
Особливості інформаційної управлінської системи залежить від
виду діяльності та розміру підприємства, його організаційної
структури, документообігу, використання мережного оброблення
даних тощо.
Технологічний процес розв'язання завдань з обліку готової
продукції, її відвантаження і визначення фінансового результату
характеризується трирівневим структурним меню.
Першим етапом роботи на автоматизованому місці бухгалтера є
формування нормативно-довідкової інформації. Для цього режиму
меню II рівня відображає такий перелік:
1. Довідник товарів, матеріалів, послуг;
2. Довідник контрагентів;
3. Довідник константи (знаходиться: в операції - константи);
4. Довідник договорів;
5. Довідник користувачів;
6. Довідник прайс.
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При виборі конкретного довідника в меню III рівня видається
його структура.
Довідник контрагентів використовується для організації обліку
відвантаження, виписки рахунків у розрізі платників, а також для
відображення й аналізу реалізації готової продукції. Його структура:
код зовнішньої організації, назва організації, адреса і банківські
реквізити організації.
Довідник договорів з постачань готової продукції необхідний
для аналізу постачань готової продукції, а також для визначення
одержуваних сум і здійснення прогнозу з отримання коштів за готову
продукцію. Він має таку структуру: код фонду утримувача, код
покупця, номенклатурний номер, назва, сума планових платежів,
передбачених договором.
Довідник користувачів необхідний для оформлення платіжних
документів від постачальників продукції. Структура довідника: код
користувача, назва підприємства, адреса і банківські реквізити
підприємства.
Для зручної виписки рахунків покупцям і документів на
відвантаження, а також для роботи з цінами товарів, послуг тощо
використовується довідник Прайс. Використання довідника особливо
полегшує роботу в тому випадку, коли кількість номенклатури в
довіднику Товари, матеріали є значною.
Програмний модуль відділу маркетингу забезпечує облік
надходження на склад і відвантажень зі складу готової продукції та
дає можливість отримати інформацію про її наявність на складі,
виконання договорів, виписані рахунки-фактури. Він виконує такі
функції, як організація та ведення картотеки складського обліку,
відвантаження готової продукції, рекламацій, виконання договорів, а
також друк реєстрів та сервіс.
У бухгалтерії виконують розв‘язання задачі «Відвантаження та
реалізації», друк машинограм, ведення довідників та сервіс. Цей
модуль може функціонувати автономно або в комплексі з іншими.
Вхідна інформація формується на місці виникнення у відділі
маркетингу та передається в бухгалтерію в електронному вигляді. На її
основі виписуються рахунки-фактури, що також можуть бути
сформовані шляхом введення відповідної інформації з клавіатури.
Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації дозволяє
скоротити обсяги облікових робіт, збільшити оперативність облікових
даних та значно розширити аналітичні можливості економічної
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служби підприємства з метою забезпечення його керівництва
необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень. Також
автоматизація обліку готової продукції та її реалізації на
сільськогосподарському підприємстві дає можливість підвищити
якість роботи як бухгалтерів, так і бухгалтерії в цілому. Але
комп‘ютер – це тільки інструмент, що дозволяє максимально повно
використовувати класифікацію спеціаліста й максимально спрощувати
повсякденну рутинну роботу.
Висновки. Отже, при автоматизації обліку підприємств
розрізняють інформаційні комп‘ютерні системи , призначені для
автоматизації ведення бухгалтерського обліку і системи, які
призначені для виконання облікових робіт, пов‘язаних з оперативним
та управлінським обліком виробництва, зберігання і продажу
продукції.
На відміну від бухгалтерських програм, які здебільшого
забезпечують складання звітності, системи оперативного і
управлінського обліку – це інструмент бізнесу. Проте найбільший
ефект досягається при проведенні комплексної комп‘ютеризації
бухгалтерського, оперативного, фінансового і управлінського обліку
підприємства.
Кінцевою метою комплексної автоматизації є створення
інформаційної бази, яка б сприяла прийняттю управлінських рішень,
вибору стратегії на основі аналізу господарської діяльності за різними
показниками та досягненню конкурентоспроможності підприємства.
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Актуальність теми дослідження. Сучасна економічна
ситуація, в якій опинилася більшість вітчизняних господарюючих
суб'єктів, призвела до того, що за останнє десятиріччя рівень зносу
основних фондів на підприємствах досяг критичної позначки.
Державні органи статистики фіксують необхідний обсяг інвестицій в
основні засоби на рівні 455 млрд. грн. В таких умовах за відсутності
достатньої кількості власних фінансових ресурсів та можливостей
залучення банківських кредитів реальною альтернативою традиційним
формам фінансування для придбання обладнання, зокрема
кредитуванню, стає лізинг.
Постановка проблеми. Зручність лізингу для всіх суб‘єктів
лізингових відносин зумовлена швидким поверненням інвестованого
капіталу для лізингодавців, можливістю оперативного оновлення
основних фондів для лізингоодержувачів, розширенням можливостей
збуту обладнання для виробників. Формування вартості лізингових
послуг є одним із найбільш важливих питань при укладанні договору
лізингу. В умовах обмеженості власних оборотних коштів для
суб‘єктів лізингової діяльності набуває актуальності питання
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перегляду графіку сплати лізингових платежів та механізму
формування самого платежу у напрямку його скорочення до рівня,
прийнятного для всіх учасників. Саме прийнятність лізингового
платежу забезпечує взаємні вигоди при укладанні договору лізингу
для його сторін: як для лізингодавця, така і для лізингоодержувача.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значимість
механізму розрахунку лізингового платежу обумовила підвищену
увагу вітчизняних та зарубіжних науковців до розгляду даної
проблеми. Систематизацією загально - теоретичних положень
організації лізингової діяльності та розглядом методик формування
лізингових платежів займалися такі науковці як: Онищук Я. В.[1],
Поплавський В. Г.[2], Гайдук В. А.[3], Лещенко М. І. [4] та інші. Проте
вся сукупність інформації не забезпечує повного та розкриття процесу
формування лізингового платежу. В окремих літературних джерелах
визначено основні елементи лізингових платежів [5], запропоновано
формули для розрахунку величини складових і загальної суми
лізингового платежу [6], наведено методи розрахунку, сформовані
закордонною практикою лізингових відносин [7].
Постановка завдання. Метою статті є формування
об‘єктивного уявлення про наявні на законодавчому рівні та на рівні
авторських розробок рекомендації щодо формування лізингового
платежу, а також виклад власних напрацювань за даною тематикою.
Виклад основного матеріалу. Суть лізингових послуг полягає
в створенні ефективного механізму лізингу, здатного максимально
задовольнити потреби лізингоодержувачів за наявних можливостей
лізингодавців. При цьому, вигоди від реалізації лізингового договору
одержують всі учасники лізингових відносин.
Активність та розвиненість будь-якого ринку визначається
наявним на ньому попитом на товари та послуги, що створюються
суб‘єктами ринку. Дієвим інструментом формування та стимулювання
попиту на лізингові послуги є формування їх вартості. Попит на ринку
лізингу формують лізингоодержувачі: юридичні особи різних галузей
економіки та, значно меншою мірою, фізичні особи.
Визначення вартості договору лізингу базується на конкретних
економічних розрахунках, тобто елементах лізингового платежу, до
яких відносять орендний відсоток, норму амортизації, ставки податків,
норми прибутку. Для позначення цих елементів орендної плати в
національному П(С)БО 14 «Оренда» використовується термін
«мінімальні орендні платежі»  платежі, що підлягають сплаті
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орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості послуг
та податків, що підлягають сплаті орендодавцю, і непередбаченої
орендної плати), збільшені на суму гарантованої ліквідаційної
вартості. [8]
П(С)БО 14 «Оренда» регламентує застосування методу
розрахунку теперішньої вартості мінімальних орендних платежів, що
дає лізингоодержувачу змогу заздалегідь розрахувати фінансові
витрати на лізингову операцію, а орендодавцю – очікувані фінансові
доходи. [8]
Рекомендації щодо визначення елементів лізингового платежу в
українському законодавстві викладені у ст. 16 Закону України «Про
фінансовий лізинг». Відповідно до зазначеної норми закону, сума
платежу за договором лізингу може включати:
суму, що відшкодовує частину вартості предмету фінансової
оренди;
платіж як винагороду орендодавцю за отримане в оренду
майно;
компенсацію відсотків за кредит;
інші витрати орендодавця, що безпосередньо повязані з
виконанням договору фінансової оренди [9].
Запропонована законодавством модель формування лізингового
платежу є класичною для української економіки. Виходячи з того, що
в законі вжито словосполучення «може включати», відповідно дана
норма закону носить рекомендаційний характер, ми пропонуємо
розглянути економічну природу кожного елементу лізингового
платежу та доцільність його включення до складу лізингового
платежу.
Лізинговий платіж включає дві групи складових:
1. умовно – постійна складова лізингового платежу: компенсація
вартості лізингового майна, компенсація виплат лізингодавця за
кредитними ресурсами, залученими для придбання активу, плата за
додаткові послуги лізингодавця, а саме, доставку, установку, наладку
обладнання, навчання персоналу;
2. змінна складова лізингового платежу: витрати лізингової
компанії на обслуговування договору та чистий прибуток
лізингодавця.
Вагомою складовою розрахунку величини лізингового платежу
є амортизація вартості об‘єкта лізингу. За даними дослідження ринку
лізингу в Україні за 2009 р., проведеного Асоціацією «Українське
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об‘єднання Лізингодавців» спільно з Державною комісією фінансових
послуг України у структурі лізингових платежів переважають
погашення вартості предмету лізингу – 68,78%, а також комісійна
винагорода лізингодавця – 24,32% [10]. Особливості формування
величини амортизаційних відрахувань визначаються амортизаційною
політикою учасників лізингового договору.
На особливу увагу заслуговує орендна ставка, яка є
винагородою лізингодавця за надані послуги лізингоодержувачу. На
нашу думку, орендна ставка має формуватися з урахуванням рівня
інфляції та повинна забезпечувати лізингоодержувачу вигоду у
порівнянні з купівлею активу в кредит.
Залучення кредитних ресурсів для придбання об‘єкту лізингу
збільшує фінансові витрати лізингодавця та відповідно впливає на
розмір лізингового платежу. Тому лізингові компанії мають проводити
політику ціноутворення, за якої плата за обслуговування лізингової
угоди разом з покриттям фінансових видатків лізингодавця
створювала б для лізингоодержувачів умови, сприятливіші за
кредитування придбання активу.
Інші витрати орендодавця, що безпосередньо повязані з
виконанням договору фінансової оренди можуть включати страхові
лізингові послуги, консалтингові послуги (пошук лізингового
устаткування, що відповідає вимогам замовника, пошук, оцінка і
структурування лізингових проектів для фінансових інвесторів тощо),
специфічні лізингові послуги, які можуть бути надані в рамках
конкретного договору лізингу.
Складовою лізингового платежу є податки, які сплачуються
лізингодавцем на користь держави. Для лізингових операцій, що
здійснюються між резидентами характерна сплата податку на додану
вартість та податку з власників транспортних засобів. При укладанні
лізингового договору з нерезидентом до переліку податків додається
мито.
Розрахунок розміру лізингових платежів може здійснюватися
різними методами в залежності від виду лізингу, форми оплати,
способу виплат, а також умов функціонування економіки. Гайдук В. А.
3 визначає можливість розрахунку лізингових платежів за методом
складових у вигляді нерівномірного (формула 1) чи рівномірного ряду,
або за різними схемами із застосуванням методу коефіцієнтів.
ЛП j  Аj  I j  П j ,
(2)
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де ЛП – лізинговий платіж;
А – амортизація;
I – вартість інших послуг лізингоодержувачу;
П – прибуток лізингодавця;
j – номер періоду часу.
На думку М.Ф. Рибченка 11 загальну суму лізингових
платежів певного звітного періоду можна розрахувати за формулою:
ЛП  АВ  ПКР  ЛМ  СС  ДП ,
(3)
де ЛП – загальна сума лізингових платежів;
АВ – сума, що відшкодовує вартість лізингового майна за період
дії договору (амортизаційні відрахування, що належать лізингодавцю);
ПКР – плата за кредитні ресурси, використані лізингодавцем
для придбання об‘єкта лізингу;
ЛМ – лізингова маржа (комісійна винагорода лізингодавця);
СС – сума, що виплачується за страхування лізингового майна,
за умови його страхування лізингодавцем;
ДП – плата за додаткові послуги, надані лізингоодержувачу
відповідно до договору.
Такий підхід синхронізує лізингові платежі з процесом
амортизації, а величина прибутку лізингодавцю найбільш висока на
початку періоду і знижується пропорційно до зміни залишкової
вартості об'єкта.
За результатами дослідження різних методик розрахунку
лізингових платежів та сучасного стану ринку лізингових послуг в
Україні нашу увагу привернув той факт, що у зв'язку із загостренням
проблеми збуту деяких видів устаткування усе більш очевидною стає
проблема організації «збутового» лізингу. «Збутовий» лізинг допускає
кооперацію (об'єднання) виробника промислової продукції і лізингової
компанії й об'єднання функцій виробника і фінансового посередника
(лізингової компанії) в одному суб'єкті. Суть збутового лізингу
полягає в тому, що випускаючи конкретну продукцію, виробник прямо
зацікавлений у її якнайшвидшій реалізації, а також прискоренні
оборотності вкладених коштів і загального поліпшення фінансових
показників.
В умовах «збутового» лізингу, що відрізняється від класичної
методики зосередженням функцій виробника і фінансового
посередника (лізингової компанії) в одному суб'єкті, при розрахунку
лізингових платежів рекомендується виключити величину плати за
використовувані лізингодавцем кредитні ресурси на придбання
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лізингового майна (ця складова, як показує практика, складає від 30 до
55 % у структурі лізингових платежів). Дана пропозиція обумовлена
тим фактом, що відповідно до
п. п. 3.2.2 Закону України «Про
податок на додану вартість» , не є об'єктом оподаткування операція з
«нарахування та сплати процентів або комісій у складі орендного
(лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу в сумі,
що не перевищує подвійну облікову ставку Національного банку
України, встановлену на день нарахування таких процентів (комісій)
за відповідний проміжок часу, розраховану від вартості об'єкта
лізингу, наданого у межах такого договору фінансового лізингу; за
об'єктом фінансового лізингу, оціненим в іноземній валюті, сплата
процентів з метою оподаткування визначається у гривнях за курсом
валют, визначеним Національним банком України на момент
сплати».[12] Отже, формулу розрахунку лізингових платежів можна
представити у вигляді:
ЛП  АВ  КВ  ДП  ПДВ ,
(4)
де ЛП – загальна сума лізингових платежів;
АВ – величина амортизаційних відрахувань лізингодавця в поточному
році;
KB – комісійна винагорода лізингодавцю за надання майна за
договором лізингу;
ДП – плата лізингодавцю за додаткові послуги лізингоотримувачу,
передбачені договором лізингу;
ПДВ – податок на додаткову вартість, що сплачується
лізингоотримувачем за послуги лізингодавця.
У результаті застосування зазначеної методики економічний
ефект для лізингоодержувача може скласти, за нашими розрахунками,
20 – 25%. При цьому лізингоодержувач компенсує лізингодавцю його
фінансові витрати, але не сплачує нарахованого на плату за кредитні
ресурси податку на додану вартість у складі лізингового платежу.
«Збутовий» лізинг дозволяє знизити реалізаційні витрати,
оптимізувати обсяги запасів продукції на складах, збільшити
оборотність фондів, підвищити можливості розширення і технічної
реконструкції виробництва, знизити рівень лізингових платежів.
В практичній діяльності при укладанні договорів лізингу
лізингоодержувачам поряд з визначенням сумарних потоків платежів
необхідно проводити комплексну оцінку доцільності використання
підприємством лізингової операції 13.
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Висновки. Підводячи підсумки, можемо сказати, що в умовах
відсутності достатньої кількості власних фінансових ресурсів та
можливостей
залучення
банківських
кредитів
реальною
альтернативою традиційним формам фінансування для придбання
обладнання, зокрема кредитуванню, стає лізинг.
Дієвим інструментом формування та стимулювання попиту на
лізингові послуги є формування їх вартості. Визначення вартості
договору лізингу базується на конкретних економічних розрахунках –
елементах лізингового платежу, до яких відносять орендний відсоток,
норму амортизації, ставки податків, норми прибутку.
Розрахунок розміру лізингових платежів може здійснюватися
різними методами в залежності від виду лізингу, форми оплати,
способу виплат, а також умов функціонування економіки.
Перспективним напрямком наступних досліджені в галузі лізингу
ми бачимо знайомство з зарубіжним досвідом формування ціни
обслуговування лізингового договору та вивчення реальних
можливостей застосування зарубіжних методик в економіці України.
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У статті проаналізовано проблеми реформування податкової системи та
розроблено пропозиції щодо нагальних потреб реформування податкової системи
України.
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The article analyzes the problems of the system reforms under the conditions and
propositions concerning the urgent tasks in the Ukrainian tax system reporting are carried
out
Keywords: tax system, tax, reforms.

Постановка проблеми. Призначення податкової системи
полягає в сприянні розвитку національної економіки, а не лише в
забезпеченні доходної частини бюджету.
Українська
система
оподаткування
не
стимулює
підприємницьку діяльність і вільну конкуренцію, не забезпечує
зростання добробуту та зниження рівня соціального розшарування
населення, не сприяє розвитку економіки на інвестиційній основі. Ми
можемо спостерігати велике
податкове
навантаження
на
підприємницьку діяльність, але разом з тим, існує велика система
пільг, яка ставить підприємства в нерівні умови господарювання, та
спричинює пошук тіньових схем мінімалізації податкових зобов‘язань.
Сучасна податкова система України спрямовує свої зусилля для
того, щоб вилучити найбільшу частину доходів. Коли ж фізична особа
чи суб‘єкт господарювання змушений віддати значну частину свого
доходу в скарбницю держави, а за те майже нічого не отримати, немає
мотивації до розвитку бізнесу. Тому українське суспільство не в змозі
створювати власне багатство і близько 60% населення знаходиться на
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межі бідності.
Аналіз досліджень
і публікацій. Питання структури
податкових систем активно досліджується сучасною економічною
наукою. Уряди економічно розвинених країн приділяють значну увагу
результатам таких досліджень і беруть їх до уваги при визначенні
пріоритетів податкової політики. Проте податкова політика в Україні і
досі розробляється без достатнього наукового обґрунтування.
Досліджували дану галузь такі фахівці в галузі оподаткування: В.
Танзі, Р.Лайард, С.НІккел, Р.Джекмен, А.М Соколовська, Ю.Б. Іванов,
А.Н. Тіщенко, І.О, Лютий, А.Б.Дрига, Алле М., Ауербах А., Калдор Н.,
Лаффер А., Масгрейв Р., Мірліс Дж., Сендфорд С., Слемрод Дж.,
Алексеєнко М. М., Барулін С. В., Болдирєв Б. Г., Ликова Л. М.,
Надєждіна С. Д., Павлова Л. П., Пансков В. Г., Поляк Г. Б., Посошков
І. Т., Чернік Д. Г., Чижов К. Я., Шаталов С. Д., Юткіна Т. Ф. та ін.
Можливі шляхи вирішення проблем в системі оподаткування
знайшли своє висвітлення в працях українських учених: Андрущенка
В. Л., Єфименко Т. І., Іванова Ю. Б., Крисоватого А. І., Крупки М. І.,
Луніної І. О., Мельника В. М., Мельника П. В., Михайленко С. В.,
Опаріна В. М., Соколовської А. М., Тарангул Л. Л., Федосова В. М.,
Чернявського О. П., Шаблистої Л. М.,. та ін. У працях зазначених
науковців показані різні аспекти оптимізації оподаткування в Україні.
Водночас, модель трансформації податкової системи як цілісного
організму в умовах транзитивної економіки України, коли
відбувається вибір та становлення конкурентоспроможної моделі
економічного розвитку країни, практично не представлена в наукових
дослідженнях вітчизняних учених. та ін.
Мета дослідження. Визначити основні риси української
податкової системи, проблеми оподаткування найбільш вагомими
податками та визначити їх вплив на податкову систему та державу
загалом, знайти напрями трансформації податкової системи України
до умов сучасного світу.
Основні результати дослідження. Податкова система – це
сукупність встановлених у країні та взаємопов‘язаних податків, зборів
і обов‘язкових платежів, що органічно доповнюють один одного та
мають різну цілеспрямованість. Оскільки податкова система це
сукупність встановлених у країні податків, то основною вимогою має
стати вимога системності, яка полягає в тому, що податки мають бути
взаємопов‘язані, органічно доповнювати один одного, не суперечити
системі в цілому та її елементам. Реалізації підлягають обидві функції
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податків: фіскальна (податкова система має забезпечити гарантоване і
стабільне надходження доходів до бюджету) і регулююча (забезпечити
державі можливість впливу на всі сторони соціально-економічного
розвитку суспільства).
Зауважимо, що існуюча в Україні податкова система
характеризується значними недоліками, що негативно позначаються
на розвитку економіки, незважаючи на те, що основу становлять
податки, аналогічні тим, що притаманні податковим системам
розвинених країн. Характерними є нестабільність як за видами
податків, базою оподаткування, податкових ставок, так і за методикою
обчислення податків, термінів і порядку їх введення в дію.
Основними недоліками чинної податкової системи є:
1. нерівномірність і несправедливість розподілу податкового
навантаження;
2. великий рівень податкового навантаження на економіку;
3. велика кількість малоефективних податків та менша, ніж у
європейських системах оподаткування, тривалість базових податкових
періодів, що погіршує позиції України в міжнародному рейтингу
простоти ведення бізнесу та збільшує витрати часу суб‘єктів
підприємницької діяльності на сплату податків;
4. нестабільність податкового законодавства, яка обмежує
можливості формування фінансової та економічної політики в
середньо- та довгостроковому періодах;
5. витратна система адміністрування податків;
6. викривлення стимулів до економічної діяльності внаслідок
співіснування в податковій системі України двох підсистем загальної
і
спрощеної, незацікавленість суб‘єктів малого
підприємництва до зміни свого статусу;
7. нераціональна система податкових пільг, що призводить до
порушення принципу справедливості в оподаткуванні;
8. нераціональна структура внесків до державних соціальних
фондів та Пенсійного фонду призводить до збільшення витрат на
адміністрування внесків;
9. неоднорідність і складність нормативно-правової бази
оподаткування, недостатня узгодженість термінології, наявність норм
непрямої дії в податкових законах;
10. неузгодженість податкового законодавства з іншими
законодавчими й нормативними актами;
11. несвоєчасне виконання зобов‘язань із відшкодування податку
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на додану вартість суб‘єктам господарювання;
12. порушення принципу справедливості в оподаткуванні,
невиконання податковою системою функції перерозподілу;
13. суперечливість положень окремих податкових законів;
14. відсутність прозорих та ефективних механізмів захисту прав
платників податків;
15. проблема подвійного оподаткування;
16. прийняття законів „під себе‖;
17. надмірна фіскальна спрямованість;
18. неврегульовані відносини між органами державної влади та
органами місцевого самоврядування з приводу розподілу податкових
доходів між державним та місцевим бюджетами в Україні;
19. нерозвиненість системи місцевих податків і зборів;
20. відсутність ефективної системи фінансового вирівнювання при
великих розбіжностях у податкоспроможності регіонів;
21. постійний перегляд переліку і пропорцій розподілу
загальнодержавних податків і зборів між державним та місцевими
бюджетами;
22. перетворення податкової системи на чинник пригнічення
економічного зростання та інвестиційної активності, стимулювання
ухилення від сплати податків та відтік капіталів за кордон;
23. неврегульованість правових гарантій для учасників податкових
відносин.
На сьогодні головним завданням функціонування податкової
політики повинна стати її переорієнтація із суто фіскальних цілей на
стимулювання економічного зростання. Адже з точки зору державного
регулювання економіки, найважливіше значення має регулювальна
функція податків і системи оподаткування в цілому. Саме за
допомогою цієї функції системи оподаткування держава гармонізує
свої інтереси з інтересами платників. Разом із тим лише регулююча
функція податків не в змозі гарантувати відповідність дій платників
вимогам загальнодержавних інтересів.
На нашу думку, регулювальна й фіскальна функції податків
повинні бути раціонально збалансованими.
Метою податкової реформи є формування податкової системи,
яка сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національної
економіки, забезпеченню стійкого економічного зростання та
інноваційно – інвестиційній основі за умови збільшення сукупних
податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та держаних цільових
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фондів, проведенню збалансованої бюджетної політики на середньота довгострокову перспективу.
Реалізація податкової реформи в нашій державі повинна бути
цілеспрямованою, системною, відкритою, виваженою, поступовою в
часі. Метою реформування є досягнення якісно нового стану
податкової системи України, за якого будуть створені сприятливі
умови ведення бізнесу, зростання споживчого попиту на
внутрішньому ринку при одночасному динамічному збільшенні
сукупних податкових надходжень до державного та місцевих
бюджетів.
Реформування податкової системи повинно відбуватися згідно
таких принципів:
 економічної ефективності – шляхом реформування спрощеної
системи оподаткування, обліку і звітності, скасування економічно не
обґрунтованих податкових пільг, охоплення базою оподаткування
податком на додану вартість усіх кінцевих споживчих витрат;
 фіскальної достатності - шляхом розширення податкової бази,
вдосконалення системи адміністрування, зменшення масштабів
ухилення від сплати податків;
 соціальної справедливості - шляхом забезпечення рівномірного
розподілу податкового навантаження, зменшення масштабів ухилення
від сплати податків;
 стабільності оподаткування - шляхом недопущення зміни
ставок податків і зборів та механізмів їх адміністрування пізніше, ніж
за 6 місяців до початку нового бюджетного року, в якому мають
почати діяти нові правила і ставки;
 адміністративної простоти й економічності оподаткування шляхом скасування неефективних податків і зборів;
 гармонійного поєднання інтересів держави та платників
податків і зборів;
 рівності всіх перед законом, недопущення будь-яких проявів
податкової дискримінації.
Основними завданнями податкової реформи як однієї з
найважливіших умов функціонування ефективної податкової системи
є значне зниження і вирівнювання податкового тягаря; спрощення
податкової системи, посилення податкового контролю за рівнем
витрат виробництва, мінімізація витрат виконання й адміністрування
податкового законодавства, зниження ставок податків. Система
оподаткування повинна бути гранично спрощена, що дозволить

161
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

розширити базу оподаткування, суттєво скоротити витрати на
документообіг і утримання податкової служби і таким чином
збільшити обсяг надходжень до бюджету без підвищення ставок
податків.
Нині розв‘язання накопичених в податковій сфері протиріч
більшою мірою пов‘язують з необхідністю створення єдиного
правового поля у сфері податкових відносин. У першу чергу необхідно
прийняти Податковий кодекс, який стане основою, передумовою
здійснення податкової реформи. Цей документ не просто об‘єднає
діючі закони та нормативні акти, але й ліквідує проблеми, що
заважають рухатись вперед. А таке поєднання дозволить поступово
забезпечити новий, якісний рівень вітчизняному оподаткуванню та
реально наблизити його до світових стандартів.
Податковий Кодекс повинен усунути недоліки існуючої
податкової системи, зберігши при цьому все те раціональне, що в ній
є, врахувати накопичений позитивний досвід, стабілізувати систему
податків, принаймні в межах фінансового року, а згодом – протягом
декількох років.
Також на сьогоднішній день для формування раціональної
податкової системи необхідно використовувати регулюючу функцію
податкової системи у вигляді надання пільгового оподаткування, але
пільги повинні запроваджуватись у виняткових випадках і мати
загальнодержавне поширення. Але необхідно уніфікувати ці пільги,
різко скоротити їх кількість, зробити більш прозорими та підвищити їх
стимулюючі й регулюючі властивості. Також необхідно визначити, що
повинно стимулюватися податковими пільгами, а що – шляхом
прямого бюджетного фінансування, визначити цілі надання пільг та їх
реалістичність.
Висновки. Для побудови ефективної і раціональної податкової
системи необхідна податкова реформа. Вона має усунути основні
недоліки діючої податкової системи і закласти основи, для
формування
податкової
системи,
стимулюючої
вітчизняне
виробництво, інноваційно-інвестиційну діяльність і сприяти
запровадженню новоякісної системи податкових відносин.
Формуючи напрями реформування податкової системи
необхідно враховувати і негативний ефект, який дана реформа може
мати на теперішній стан економіки. Так, різке зниження рівня
оподаткування в загальному випадку сприяє пожвавленню всіх
економічних процесів і зниженню рівня тіньової економіки, однак в
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перші роки супроводжується, як правило, зменшенням податкових
надходжень до бюджету. Тому податкова реформа повинна містити
обов‘язково стимулюючі складові, які б сприяли підвищенню
економічного зростання суб‘єктів господарювання та компенсації
втрат податкових надходжень за рахунок зростання податкової бази.
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У статті розкрито роль внутрішнього аудиту в питанні управління ризиками та
роль внутрішніх аудиторів на підприємстві, де відсутня система управління ризиками.
Досліджено питання щодо підвищення ефективності проведення внутрішнього аудиту
та якостей, якими має володіти внутрішній аудитор.
Ключові слова: внутрішній аудит, система управління ризиками, ефективність
проведення внутрішнього аудиту, якісні характеристики внутрішнього аудитора.
In article the role of internal audit in the question of management risks and role of
inner public accountants are exposed on an enterprise, where absent control system by risks
is. A question is investigational in relation to the increase of efficiency of realization of
internal audit and internalss which an internal public accountant must own.
Keywords: internal audit, control system by risks, efficiency of realization of
internal audit, quality of internal public accountant.
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Розвиток ринкових відносин в Україні зумовив зміни у
плануванні, обліку та контролі виробничо-господарської діяльності
підприємств різних напрямків діяльності та форм власності.
Одним із видів контролю за здійсненням фінансовогосподарської діяльності підприємствами є незалежний аудит, який
юридично почав розвиватися з прийняттям Закону України «Про
аудиторську діяльність» у 1993 р.[1] Проблемним питанням розвутку
аудиту в Україні займалися такі вчені як: Бутинець Ф.О., Загородній
А.Г., Рудницький В.С., Кулаковська Л.П., Петрик О.В., Редько О.С.,
Савченко В.Я. та інші. Проте, внутрішньому аудиту порівняно із
зовнішнім, який розвивається досить стрімко, приділяється зовсім
недостатньо уваги.
Аудит, згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність»,
- це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової
звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної
думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та
відповідність вимогам законів України, положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або інших правил згідно з вимогами
користувачів [1].
За суб‘єктами здійснення аудит може бути зовнішнім та
внутрішнім.
Зовнішній аудит є елементом інфраструктури ринку, за
допомогою якого поєднуються інтереси зацікавлених користувачів
інформації та її елементи, підвищується довіра до підприємства та
прозорість дідових сгосункін.
Внутрішній аудит - це діяльність з надання незалежних і
об'єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на вдосконалення
діяльності підприємства. Внутрішній аудит дає змогу підприємству
досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і
послідовний підхід до оцінки й підвищення ефективності процесів
управління ризиками, контролю й корпоративного управління [5, c.46]
Невирішеним питанням на сьогодні є оцінка ефективності
існуючих систем управління ризиками підприємства, або оцінка
необхідності їх створення.
Як зазначає Каменська Т. управління ризиками - це процес, у
ході якого відбуваються виявлення, оцінка, управління та контроль
потенційних подій або ситуацій, спрямований на одержання
підприємством розумних гарантій відносно досягнення поставлених
ним цілей [2, c. 41].
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Виконання заходів з управління ризиками не є обов'язком
працівника служби внутрішнього аудиту. Управління ризиками є
одним з основних обов'язків менеджменту підприємства.
Керівництво підприємства планує, організовує та скеровує
виконання дій, достатніх для забезпечення розумних гарантій
виконання поставлених цілей та завдань. Керівництво зобов'язано
періодично перевіряти адекватність цілей і завдань підприємства та
модифікувати внутрішні процеси таким чином, щоб вони
відображували зміни у внутрішніх і зовнішніх умовах ведення бізнесу.
Про адекватність процесів управління ризиками, контролю та
корпоративного управління говорять у тих випадках, коли мета та
завдання підприємства є ефективними (завдання виконуються
належним чином та у заплановані терміни) і економічними (цілі
досягаються з використанням мінімальної кількості ресурсів)
методами [4, c. 93].
На різних підприємствах можуть існувати різні схеми
управління ризиками, засновані на специфічності цілей бізнесу,
корпоративної культури, управлінського стилю.
Процеси управління ризиками можуть бути:
• формалізованими або неформалізованими;
•
кількісними (які ґрунтуються на розрахунку) або якісними (які
грунтуються на суб'єктивній думці);
•
вбудованими
у
бізнес-процеси
підрозділів
або
централізованими на корпоративному рівні [2, c. 40]
Відповідно до Міжнародного стандарту внутрішнього аудиту
2120.33, допомагаючи керівництву у встановленні або в поліпшенні
процесів управління ризиками, внутрішні аудитори зобов'язані
утримуватися від прийняття будь-якої управлінської відповідальності,
уникати особистої участі в управлінні ризиками [3, c. 51].
Внутрішні аудитори мають надавати допомогу щодо управління
ризиками як менеджменту, так і комітету з аудиту, здійснюючи
перевірку та оцінку дієвості відповідних процесів, а також готуючи
звіти та рекомендації щодо шляхів підвищення результативності
систем управління ризиками та контролю.
Функціями внутрішніх аудиторів є:
1) виявлення ризиків в ході виконання аудиторських завдань;
2) проведення об'єктивного моніторингу ризиків;
3)
фахова оцінка ризиків;
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надання рекомендацій, які дають змогу ефективно
контролювати ризики;
5) забезпечення безперервного
функціонування процесів
управління ризиками та їх ефективності;
6) сприяння менеджменту в розробці та впровадженні системи
управління ризиками, а саме: ініціювання створення системи
управління ризиками, навчання керівництва концептуальним
засадам управління ризиками підприємства, участь у
навчальних семінарах з виявлення ризиків[2, c. 42].
Існує низка завдань, за рішення яких внутрішній аудит не
повинен бути відповідальним. До подібних завдань, наприклад,
відносять:
> побудову системи управління ризиками;
> визначення ризик-апетитів підприємства (що саме є
прийнятним для підприємства в цілому з погляду допущення
ризиків);
> розробка стратегій, прийняття рішень у сфері управління
ризиками [4, c. 96].
Якщо процес управління ризиками на підприємстві не
відпрацьований, внутрішньому аудиторові варто звернутися з
рекомендаціями та вказівками до вищого керівництва підприємства
або колегіального керівного органу. Керівні органи мають дати відповідь з приводу ролі служби внутрішнього аудиту в управлінні
ризиками в наявних умовах [2, c. 43].
Ми підтримуємо думку тих авторів, які вважають, що у
положенні про службу внутрішнього аудиту та положенні про комітет
з аудиту слід зафіксувати роль кожної з цих структур щодо управління
ризиками на підприємстві. Зазвичай вважається прийнятним, коли
внутрішні аудитори грають активну упе-реджувальну роль у розвитку
системи управління ризиками. Однак у таких випадках слід
дотримуватися обережності, оскільки занадто активна участь служби
внутрішнього аудиту у формуванні системи управління ризиками
може призвести до порушення принципу незалежності СВА при
виконанні майбутніх завдзнь з оцінки ризиків.
Таким чином, внутрішній аудит є інформаційною базою для
управлінського персоналу підприємства, на основі якої можна зробити
висновки про ефективність тих чи інших рішень або систем. А як же
визначити ефективність самого внутрішнього аудиту? [3, c.51]
4)
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Внутрішній аудит є діяльністю з надання незалежних та
об'єктивних гарантій і консультацій керівництву, направлених на
удосконалення діяльності підприємства. Якісно такі послуги можуть
надати лише висококваліфіковані спеціалісти (внутрішні аудитори).
До внутрішніх аудиторів висувається ряд вимог, серед яких:
чесність - вона є фундаментом на якому грунтується довіра до
рекомендацій аудитора:
об'єктивність. Внутрішні аудитори мають дати зважену оцінку
усіх фактів, шо відносяться до об'єкту перевірки і в своїх
судженнях не повинні піддаватися власним інтересам чи
інтересам інших осіб;
конфіденційність. Внутрішні аудитори мають поважно
відноситися до права власності на Інформацію, яку вони
отримують у процесі своєї діяльності і не розголошувати
інформацію без відповідних на те повноважень, за винятком
випадків, коли розкриття такої інформації визначено юридичними та професійними обов'язками.
- професійна компетентність. Внутрішні аудитори мають
застосовувати знання, навички та досвід, які необхідні для надання
послуг внутрішнього аудиту Причому аудитори мають постійно
піклуватися про підвищення свого професійного рівня [3, c. 50].
Отже, враховуючи економічну ситуацію, що склалася в країні,
можна сказати, що для внугрішнього аудиту на сьогоднішній день
склалися сприятливі умови, щоб продемонструвати свої широкі
можливості та довести свою необхідність як для керівництва, так і для
управлінського персоналу. Завдяки внутрішньому аудиту у власників
та менеджерів може з'явитися вагомий інструмент підвищення
ефективності управління підприємствами, хоча структурна побудова
такого важеля ще потребує подальшого дослідження. Наявність
внугрішнього аудиту в компанії значно підвищує ефективність її
діяльності в цілому і викликає довіру до підприємства як з боку
зовнішніх аудиторів, так і з боку інвесторів.
Як зазначає Каменська Т., сучасний стан системи управління
ризиками на рівні окремих підприємств, можна відмітити, що він не є
достатнім. Розвиток економіки України в умовах сучасної світової
фінансово-економічної
кризи
та
необхідність
забезпечення
конкурентних позицій на світовому ринку потребують застосування
нового підходу до управління підприємством та поширення систем
управління ризиками. Основну допомогу вищому керівництву в цих
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питаннях повинна надати служба внутрішнього аудиту шляхом
розробки рекомендацій зі створення системи управління ризиками.
Подальша поточна робота внутрішнього аудитора включатиме оцінку
ефективності такої системи та надання рекомендацій щодо її
поліпшення [3, c. 53].
Тому, розвиток внутрішнього аудиту є актуальним питанням, що
потребує суттєвих досліджень в контексті його організації, методики
здійснення та нормативного регулювання, що в свою чергу
забезпечить ефективне управління ризиками підприємства.
1.
2.

3.
4.
5.
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У статті окреслені основні проблеми обліку та управління грошовими коштами
підприємств. Висвітлено пріоритети і перспективи вдосконалення методів
раціоналізації грошових коштів та грошових потоків.
Ключові слова: гроші, грошові кошти, грошові документи, готівкова виручка,
грошові потоки.
The paper outlined the main problems of accounting and cash management
businesses. Deals with the priorities and prospects for improvement of methods of
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rationalizing cash and cash flows.
Keywords: money, cash, negotiable instruments, cash receipts, cash flow.

Вступ. У сучасних ринкових умовах господарювання, за
жорсткої
конкуренції,
ефективна
господарська
діяльність
підприємства неможлива без правильної організації і управління
грошовими коштами. Зважаючи на ситуацію із світовою фінансовоекономічною кризою загалом та кризою банківської системи України
зокрема, цей вид активів є найбільш обмеженим у сучасних умовах і
управління ним безпосередньо впливає на розвиток підприємства і
формування кінцевих результатів його господарської діяльності.
Грошові кошти виступають початковим та кінцевим етапом
облікового циклу, який включає придбання товарів, виробництво
продукції, реалізацію товарів, отримання виручки. Тобто грошові
кошти є необхідною умовою здійснення господарської діяльності
підприємства.
Гроші є невід‘ємним атрибутом суспільства, заснованого на
власності і тому з цілковитою упевненістю можна сказати: допоки
буде існувати інститут власності, будуть існувати й гроші.
Отже, значення та роль грошових коштів для діяльності
підприємства зумовлює потребу в їх окремому дослідженні,
визначенні стратегії і тактики управління формуванням та
використанням грошових потоків, інформація про які суттєво впливає
на ефективність процесу управління економічними суб‘єктами.
Питання теорії та практики обліку та контролю грошових коштів
досліджують такі автори як Загородній А.Г. [11], Чебанова Н.В.,
Ткаченко Н. М., Нашкерська Г. В., Коблянська О. І., Хом‘як Р.Л.,
Лемішовський В.І., Грілицька А.В. [10], Кулаковська Л.П. та інші.
Свій внесок у розробку аналітичного забезпечення управління
грошовими коштами зробили економісти: Бланк І.О. [7], Голов С. Ф.,
Грілицька А.В., Лігоненко Л.О., Мних Є.В., Нусінов В. Я., Ситник
Г.В., Суторміна В. М., Шкарабан С. І. [12], вчені Велш Глен А. та
Шорт Деніел А. [9], Васькіна Ф.І., Дятлова А.Ф., Л. Харріс та інші [8].
Водночас у вітчизняному доробку бракує окремих комплексних
завершених досліджень з питань обліку та аналізу грошових потоків,
які б розширили межі традиційних підходів, сформували конкретні
підходи до розробки аналітичного забезпечення управління ними,
запропонували конкретні шляхи виходу підприємств із стану
неплатоспроможності тощо.
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Основна частина. На сучасному етапі, коли у більшості
підприємств грошових активів не вистачає, здатність підприємства
виживати напряму залежить від уміння управляти грошовими
потоками. Крім того, істотний брак досвіду функціонування
підприємств України в ринкових умовах як в методологічному, так і в
прикладному аспектах призводять до того, що у вітчизняній практиці
аналіз руху коштів практично не береться до уваги. Це зумовлює
ігнорування найбільш важливої динамічної частини бізнесу і
породжує низку серйозних проблем, пов‘язаних з необґрунтованістю
та хаотичністю управління і загостренням загальної проблеми
неплатежів.
Недосконалість вітчизняного законодавства на сьогоднішній
день призводить до викривлення показників діяльності підприємства
через розірваність таких понять як дохід від реалізації та готівкова
виручка. Адже при відвантаженні продукції підприємство зобов‘язане
визнати свій дохід, хоча це аж ніяк не гарантує йому отримання
грошових коштів від покупця. Тому при поверхневому аналізі може
здаватися, що підприємство має достатню фінансову стійкість та
ліквідність, а насправді у нього може навіть не бути достатньої
кількості коштів для погашення своїх боргових зобов‘язань.
Саме тому важливим моментом в роботі будь-якого
підприємства є здійснення раціонального аналізу грошових коштів та
вивчення показників, які дозволять виявити позитивні та негативні
тенденції щодо управління грошовими потоками підприємства, а
також розробити необхідні заходи для оптимізації управлінських
рішень.
Варто зазначити, що найбільш придатним інструментом для
аналізу та управління грошовими потоками визначають план Кеш-Фло
(Cash-Flow). План руху готівки, розроблений методом Cash-Flow,
відображає рух грошових коштів та діяльність підприємства в
динаміці. Кеш-баланс, тобто залишок коштів на рахунку, формується
за рахунок вхідних та вихідних грошових потоків.
Якщо у якомусь із періодів часу Кеш-баланс становитиме
від‘ємну величину, це означає, що підприємство не в змозі покрити
свої витрати і фактично є банкрутом. Такий план грошових потоків є
основним документом для визначення потреби в капіталі, розробки
стратегії фінансування, а також для оцінки ефективності його
використання [8, 91-94].
Після проведення дослідження нормативно-правових актів
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можна зазначити, що в українському законодавстві немає єдиного
визначення поняття ―гроші‖ та ―грошові кошти‖. Наприклад,
Правління Національного банку України чітко визначає, що це
готівкові кошти в касі та депозити до запитання, в той час як Кабінет
Міністрів України в одному випадку додає до них інші грошові кошти,
а в іншому - ще й короткотермінові фінансові вкладення [2-4]. В свою
чергу П(С)БО 4 взагалі окремо виділяє готівку, кошти на рахунках в
банку та депозити до запитання [6]. Тобто такі неоднозначні поняття
говорять про те, що категорія ―грошові кошти‖ є недостатньо
вивченою та потребує подальших досліджень.
Проте питання включення до складу грошових коштів депозитів
до запитання можна назвати доволі спірним, так як на депозити до
запитання в першу чергу повинні нараховуватися визначені відсотки, а
також вони являють собою вклади підприємства.
Крім того, сьогодні на практиці не завжди дотримуються вимог
міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку щодо
поділу активів на оборотні і необоротні. Як відомо, щодо грошових
коштів не існують обмеження у використанні протягом операційного
циклу або дванадцяти місяців з дати Балансу, тому їх слід виключати
зі складу оборотних активів і відображати як необоротні активи.
Недотримання цієї вимоги призводить до викривлення показників
фінансової звітності, коефіцієнтів, що розраховуються на її основі, і
негативно впливає на обґрунтування і прийняття управлінських
рішень.
Також згідно з П(С)БО 2 форма Балансу передбачає
відображення грошових коштів та їх еквівалентів окремо в
національній та іноземній валюті, в тому числі і в касі. Така
деталізація переобтяжує Баланс і не вносить додаткової змістовної
інформації про фінансовий стан підприємства. Тому дані про
наявність грошових коштів та їх еквівалентів доцільно наводити у
Балансі одним рядком, а інформацію про склад, переведення та
хеджування іноземної валюти відображати у Примітках до річної
фінансової звітності, як того і вимагають Міжнародні стандарти
фінансової звітності.
Аналізуючи думки вчених-дослідників даної теми, зокрема
науковця Грілицької А.В., варто зазначити, що саме для раціональної
побудови Плану рахунків доцільно змінити назви окремих рахунків і
субрахунків, адже це може
дозволити точніше відображати
призначення рахунків і об‘єкти, що обліковуються на них. Зокрема,
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варто змінити назву рахунка 30 ―Каса‖ на ―Грошові кошти в касі та їх
еквіваленти‖ і передбачити субрахунки: 301 ―Грошові кошти в касі в
національній валюті‖, 302 ―Грошові кошти в касі в іноземній валюті‖,
303 ―Еквіваленти грошових коштів в національній валюті‖, 304
―Еквіваленти грошових коштів в іноземній валюті‖. В свою чергу, за
рахунком 35 ―Поточні фінансові інвестиції‖ відповідно слід
обліковувати тільки об‘єкти поточних фінансових інвестицій [9, 183].
Крім того, викликає сумнів необхідність використання рахунку
33 ―Інші кошти‖. Адже поштові марки, сплачені проїзні документи,
сплачені путівки до санаторіїв тощо, розміщуються в касі
підприємства, а грошові суми, внесені у вечірні каси банків або
поштові відділення для подальшого їх зарахування на розрахункові
рахунки, так звані кошти в дорозі, вже формально знаходяться в банку
і лише ―чекають‖ подальшого зарахування на поточний рахунок. Тому
для того, щоб повноцінно і адекватно відобразити дані активи на
рахунках бухгалтерського обліку, доцільно розмежувати грошові
документи та кошти в дорозі із віднесенням їх на окремі субрахунки:
- 305 ―Грошові документи в національній валюті‖;
- 306 ―Грошові документи в іноземній валюті‖;
- 315 ―Грошові кошти в дорозі в національній валюті‖;
- 316 ―Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті‖.
Можна сказати, що такі зміни призведуть до більшої
раціоналізації грошових коштів та їх еквівалентів.
Як відомо, на сьогоднішній день законодавство не висуває вимог
щодо цільового використання готівки, а штраф за нецільове
використання грошових коштів було скасовано, виникає потреба у
видаленні деяких реквізитів первинних документів. Це стосується
прибуткових та видаткових касових ордерів (код цільового
призначення, код аналітичного обліку), адже вони забирають час та
відволікають увагу бухгалтерів та перевіряючи органи. Саме ці
реквізити є зайвими [13, 38].
Безліч суперечок між підприємствами та податковими та іншими
контролюючими органами викликають питання дотримання ліміту
залишку готівки в касі. Перевагу в судах в даній проблемі отримують
як підприємства, так і контролюючі органи. Так, за перевищення
ліміту готівки в касі підприємства передбачено застосування
фінансових санкцій, передбачених абзацом другим ст. 1 Указу № 436
[5]. Проте деякі підприємства із такими рішеннями не погоджуються й
оскаржують його в судовому порядку.
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Ретельне вивчення нормативної бази дає можливість зробити
висновки, що застосування даних штрафних санкцій, підпадають під
дію ст. 238 Господарського кодексу [1], і є адміністративно-господарськими, тобто відповідно до ст. 250 даного кодексу можуть бути
застосовані тільки протягом року після порушення. Постає питання
про вдосконалення нормативної бази, а саме Положення №637 та
Указу №436, адже з даною проблемою може стикнутися будь-яке
підприємство
Висновки. Отже, звертаючи увагу на викладені проблеми,
організацію та нормативне регулювання операцій з грошовими
коштами, перспективним є подальший розвиток нормативної бази, що
регулює порядок ведення обліку грошових активів, зокрема, необхідно
внести корективи до ―Положення про ведення касових операцій в
національній валюті в Україні‖ щодо зведення до мінімуму розміру
розрахунків готівкою, особливо при постачанні тих самих товарів, у
зв‘язку з тим, що в практичній діяльності підприємств спостерігаються
деякі зловживання, в наслідок чого відображаються доходи і
сплачуються податки не в повному обсязі. Також доцільно внести
додаткову інформацію до щодо термінів застосування та порядку
стягнення штрафних санкцій за порушення порядку ведення касової
дисципліни, зокрема у питаннях дотримання ліміту залишку готівки в
касі. Крім того кожному підприємству необхідно систематично
розробляти план раціонального управління грошовими потоками.
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Актуальність теми. Функціонування підприємства – це
складний динамічний процес, що є результатом неперервного руху
грошових потоків.
У вітчизняному доробку бракує окремих комплексних
досліджень з питань управління грошовими потоками, які б
запропонували конкретні шляхи виходу підприємства зі стану
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неплатоспроможності.
Грошові кошти – це найліквідніші активи, важливість вивчення
яких обумовлюється тим, що вони супроводжують всю господарську
діяльність підприємства в усіх її напрямках. А тому, від якісного
управління грошовими потоками залежить подальший розвиток
підприємства та кінцевий результат його господарської діяльності.
Аналіз наукових досліджень.
Дослідженню сутності,
формування та руху грошових потоків присвятили свої роботи
українські вчені – Ф.Ф. Бутинець, І.О. Бланк, О. Дзюблюк, Л.О.
Коваленко, Л.М. Ремньова, О.М. Сорокіна, О.О. Терещенко, Р.Б. Тян,
Л.С. Яструбецька, російські фахівці – Є.В. Бикова, В.В. Бочаров, Т.А.
Бочарава, та зарубіжні економісти – Ю. Брігхем, Дж. Ван. Хорн, Б.
Койлі та ін.
Не зважаючи на значну практичну значимість проведених
досліджень, варто відмітити, що сучасною науковою школою ще не
вироблено єдиного підходу до тлумачення поняття ―грошові потоки ‖.
В економічній літературі вчені приділяють увагу проблемі
регулювання грошових потоків переважно з позицій управління
грошовими коштами, ліквідність та фінансовою стійкістю. Як
самостійний об`єкт аналізу та управління грошові потоки фахівцями
практично не розглядаються. Це ускладнює формування обліково аналітичної інформації з метою управління грошовими потоками.
Механізми управління грошовими потоками, які розроблені
зарубіжними економістами мають невисоку практичну цінність для
впровадження підприємствами України.
Цілі статті. Достатня кількість вчених вивчали це питання, але в
сучасних умовах цього недостатньо ми спробуємо детальніше
ознайомитись з сутність поняття ― грошові потоки‖, спробуємо
оцінити стан та перспективи покращення якості організації управління
грошовими потоками на підприємствах України.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день вітчизняні
та закордонні вчені по – різному трактують визначення поняття
―грошовий потік ‖ підприємства і внаслідок цього по – різному
підходять до управління ним.
На думку Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник, дослідження грошових
потоків підприємства дозволяє усвідомити увесь механізм його
функціонування, так як грошові потоки мають зовнішні ознаки всього
комплексу функціональних зв`язків, які розвиваються на підприємстві
в процесі його діяльності [1].
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Автор Ясишена В. довела, що застосування грошового потоку як
одного з елементів аналізу доходів і витрат стає неможливим через
часову різницю в надходженні й витрачанні грошових ресурсів та
віднесені їх на фінансовий результат від господарської діяльності
підприємства [3] .
Запропоноване Терещенком О. визначення поняття ―грошовий
потік‖ не є комплексним, оскільки в ньому не знайшли відображення
такі фінансові поняття, як прибутковість, рентабельність, ділова
активність тощо – результати ефективного управління грошовими
потоками підприємства. Водночас Терещенко визначив, що чистий
грошовий потік від операційної діяльності, визначається як критерій
внутрішнього потенціалу фінансування підприємства й є основою для
оцінки його фінансового стану та кредитоспроможності [2].
Хибним є визначення автора Дзюблюка О. про те, що
дебіторська заборгованість не є складником грошового потоку
підприємства, тому що існує достатня ймовірність перетворення її на
сумнівну або безнадійну, а є наслідком перетворення її в наявні
грошові ресурси [4].
Бочаров В. вважає, що грошовий потік підприємства – це рух
грошових коштів, який прагне до нуля, оскільки негативний результат
від одного з видів господарської діяльності підприємства має
компенсуватись позитивним від іншого. В противному випадку
підприємство може стати банкрутом [5].
Взагалі існує дві позиції щодо визначення грошових потоків.
Прихильники однієї з них, а саме – І.А. Бланк, В.В. Бочаров , Н. Тян ,
визначають грошові потокі як різницю між отриманими і виплаченими
підприємством грошовими коштами за певний період часу [5, 6, 7].
Представники іншої позиції представляють грошові потоки як рух
грошових коштів на підприємстві.
На нашу думку, більш логічним є виклад положення другої течії
та визначення грошового потоку як руху грошових коштів, адже ―
потік ‖ - це і є ― рух ‖, тобто надходженн і використання грошових
коштів.
Таким чином, поняття ―грошовий потік ‖ характеризує рух
капіталу, грошових фондів як готівкових, так і безготівкових, а також
оборот окремих фінансових інструментів.
Підсумовуючи викладене ми хочемо запропонувати власне
визначення поняття ―Грошовий потік ‖. Отож, на нашу думку, ―
Грошовий потік ‖ – це безперервний рух грошових коштів на
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підприємстві, в результаті здійснення ним фінансово - господарської
діяльності; він виступає індикатором
платоспроможності та
кредитоспроможності підприємства..
Поступовий перехід до нових форм господарювання зумовив
гостру потребу розроблення адаптованої до сучасної практики
механізмів управління їх фінансово-господарською діяльністю, серед
яких особливої уваги заслуговує організація управління грошовими
потоками.
Ефективне управління грошовими потоками дозволяє
підприємству реалізувати стратегічні цілі його діяльності, забезпечити
високий рівень оборотності капіталу, ритмічність діяльності,
підвищити ступінь фінансової рівноваги та отримати додатковий
прибуток, а також сприяє формуванню додаткових інвестиційних
ресурсів для здійснення фінансових інвестицій.
Професійне управління грошовими потоками базується на
ефективній системі управлінського обліку та є запорукою високої
платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.
На сучасному етапі розвитку підприємництва в Україні зростає
роль та значення стратегічного управління грошовими потоками, яке
неможливо уявити без проведення стратегічного аналізу. Даний вид
аналізу зосереджений на комплексному досліджені позитивних і
негативних чинників, які можуть вплинути на економічне становище
підприємства у перспективі, виявлені концептуальних напрямів його
функціонування та розвитку.
Як вважає Л.С. Яструбецька, чистий грошовий потік є одним із
індикаторів результативності функціонування підприємства та
значною мірою визначає його фінансове становище, а основними
стратегічними цілями управління грошовими потоками є досягнення
стану фінансової рівноваги та максимізація чистого грошового потоку
господарського суб`єкта. Однак додатне значення сукупного чистого
грошового потоку не завжди є гарантом фінансової стійкості
підприємства. Грошові потоки тісно пов`язують усі сфери діяльності
підприємства – операційну, фінансову та інвестиційну. В зв`язку з
цим, пропонується використовувати показник чистого грошового
потоку не як сукупний результат, а в розрізі видів діяльності.
Висновок. Отже опрацювавши праці вчених ми дійшли
висновку, що грошовий потік відіграє велике значення у системі
управління підприємством, адже грошові кошти супроводжують всю
господарську діяльність підприємства, в усіх її напрямках з моменту
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його створення до припинення діяльності. Слід зазначити, що при
вивчені досліджень зарубіжних і вітчизняних вчених щодо сутності
поняття ― грошові потоки ‖, постає проблема розбіжності в підходах
стосовно тлумачення змісту грошових потоків. В сучасних умовах
важливим є постійне вдосконалення процесу управління грошовими
потоками та контролю за рухом грошових коштів на підприємстві.
Тому дане питання потребує подальшого вивчення.
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і місцевого самоврядування, що опікуються питаннями освіти, дозволяють
використати позитивний досвід для поліпшення ситуації в Україні.
Ключові слова: освіта, якість світи, стандартизація, професійно-технічна
освіта, вища освіта.
The impact of the general civilization of trends in educational development in the
relevant processes in Ukraine. The theoretical, statistical and others. materials for heads of
state bodies and local authorities dealing with the issues of education, allowing use positive
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Постановка проблеми у загальному вигляді її зв'язок з
важливими науковими та практичними завданнями. В умовах
глибоких суспільних перетворень в Україні освіта є важливим
чинником людського розвитку і економічного зростання. Але в
теперішній час розвиток освіти є досить великою проблемою, тому що
кількість навчальних закладів які наявні в нашій області не мають
змоги забезпечити освітніми послугами, ту кількість дітей які мають
бажання здобути освіту.
Динамічні зміни в українському суспільстві, які характерні для
всіх сфер буття, є неможливими без системного реформування
національної системи освіти. При цьому модернізаційні перетворення
мають здійснюватись відповідно до загальноцивілізаційних тенденцій
розвитку національних освітніх систем. Населення України прагне
високого рівня життя, а досягти цього можна тільки шляхом
забезпечення рівного доступу її громадян до якісної освіти.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Необхідність вивчення тенденцій розвитку
системи освіти
в Україні у своїх працях обґрунтовували І.
Вакарчук,[1] Л. Ващенко, І. Гавриш,[2] В. Євдокимов, О. Коваленко,
В. Кремен, О. Локшина та інші. В. Кремень наголошує, що
трансформація освіти в Україні - це не просто зміна полюсів її
адекватності параметрам суспільно-політичного життя. Це, по суті,
реакція на стратегічні імперативи освіти третього тисячоліття з її
орієнтацією не на державу, а на людину, на фундаментальні
загальнолюдські цінності, на послідовну демократизацію всього
освітянського процесу й усієї освітньо-педагогічної ідеології загалом.
З точки зору Д. Дзвінчука [3], серед сучасних завдань освітніх систем
є поєднання розширеної підготовки молоді, спроможної створювати і
використовувати високі технології, з формуванням міцних моральних
засад, розвиненої цивілізаційної культури, відповідальності і
толерантності.
Цілі статті. Дана стаття покликана в певній мірі висвітлити
результати економіко-статистичного аналізу динаміки охоплення
населення Волинської області зокрема освіти та вивчити
результативність їх роботи з позицій підготовки кадрів, необхідних
для стабільного розвитку господарського комплексу регіону. А це в

179
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

свою чергу, передбачає вирішення наступних завдань:
- аналізу змін кількості та структури загальноосвітніх закладів та
чисельності учнів;
- проведення групування адміністративно-територіальних
одиниць Волинської області за кількістю навчальних закладів;
- вивчення закономірностей зміни показників підготовки кадрів
та потребою підприємств на заміщення вільних робочих місць.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. За результатами
аналізу закладів освіти у 1990-2009 роках в розрізі окремих видів
навчання у Волинській області можна зробити висновок, що , що у
2009 році порівняно з 2000 роком кількість закладів освіти
зменшилась на 41 заклад, у порівнянні з 2008 роком – на 9 закладів.
Щорічно кількість загальноосвітніх навчальних закладів в середньому
зменшувалась в 0,990 рази. Аналізуючи вечірні навчальні заклади
можна зробити висновок, що в 2006 році кількість вечірніх закладів
зросла на 1 заклад і становила 3, протягом 2006-2009 років вони
залишалися незмінними. Щодо ВНЗ III-IV рівнів акредитації то
кількість цих загальноосвітніх навчальних закладів в середньому
зменшувалась в 0,923 рази.
Таблиця 1
Аналіз зміни кількості та структури загальноосвітніх закладів та
чисельності учнів за період 2000-2010 рр.
Кількість

Питома
вага,%

Кількість

Питома
вага,%

2009/2010

Питома
вага,%

2008/2009

Кількість

2007/2008

Питома
вага,%

Кількість

2000/2001

3

4

5

6

7

8

9

Показники
1

2

Кількість закладів

830

100

803

100

799

100

791

100

I ступеня

213

25,66

191

23,79

187

23,40

181

22,88

I–II ступеня
I–III ступеня

266
338

32,05
40,72

254
344

31,63
42,84

254
345

31,79
43,18

253
344

31,98
43,49

II–III ступеня
спеціальні школи
(школиінтернати)

–

-

1

0,12

1

0,13

1

0,13

13

1,57

13

1,62

12

1,50

12

1,52
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Кількість учнів у
закладах, тис.
осіб

164

100

140

100

135

100

130

100

I ступеня

3,8

2,32

3,2

2,29

3,0

2,22

3

2,15

I–II ступеня

23,2
135,
4

14,15

19,3

13,79

13,78

18

13,58

82,56

115,9

82,79

18,6
111,
4

82,52

108

82,73

0,1

0,07

0,1

0,07

0

0,08

1,5

1,07

1,9

1,41

2

1,46

I–III ступеня
II–III ступеня
спеціальних
школах (школахінтернатах)

–

1,6

0,98

Провівши аналіз структури загальноосвітніх закладів (табл.1)
можна зробити висновок про те, що серед цієї кількості закладів у
2000/2001навчальному році найбільшу частку займали заклади I–III
ступеня що становило 40,72%, а частка учнів які тут навчалися
складала 82,56%, найменшу частку займали спеціальні школи (школиінтернати) -1,57% де навчалось 0,98% дітей. З кожним роком кількість
закладів I–III ступеня зростала, що й призводило до зменшення
закладів I ступеня, I–II ступеня і спеціальних шкіл. У 2009/2010
навчальних роках частка закладів I ступеня складала 22,88%, I–II
ступеня -31,98%, I–III ступеня-43,49%, де навчалось 82,73% дітей.
За даними (табл.1) проаналізуємо структурні зрушення у
кількості загальноосвітніх закладів протягом 2007-2010 років на основі
індексу структурних зрушень.
Індекс структурних зрушень у 2010 році порівняно з 2000 роком:
L10/00=(|22,88–25,66|+|31,98–32,05|+|43,49–40,72|+|0,13–0|+|1,52–
1,57)/5∙100%=5,72%
Індекс структурних зрушень у 2010 році порівняно з 2008 роком:
L10/08=(|22,88–23,79|+|31,98–31,63|+|43,49–42,84|+|0,13–
0,12|+|1,52–1,62)/5∙100%=4,04%.
Індекс структурних зрушень у 2010 році порівняно з 2009 роком:
L10/09=(|22,88–23,40|+|31,98–31,79|+|43,49–43,18|+|0,13–
0,13|+|1,52-1,50)/5∙100%=2,08%
За отриманими результатами можна зробити висновок, що в
середньому по всіх досліджуваних значеннях у структурі відбулись
нестабільні структурні зрушення, тому що в 2010 році індекс
структурних зрушень порівняно з 2000 роком становив 5,72%, а
порівняно з 2008 і 2009 роками 4,04% і 2,08%.
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Провівши статистичне групування по показниках денних
загальноосвітніх навчальних закладах у містах і районах можна
зробити висновки про те, що в 1990/1991 навчальних рокахвід 7 до 25
денних загальноосвітніх закладів мали чотири міста Волинської
області, що становить 21,05%. Вісім районів нашої області мали від 38
до 52 денних загальноосвітніх закладів, або 42,11%. В 2008/2009
навчальних роках кількість загальноосвітніх навчальних закладів
зменшилась. Частка районів які мали від 8 до 23 закладів становила
15,79%, а також 3 райони Волинської області мали від 24 до 37
закладів. Найбільшою була частка районів які мали від 37 до 52
закладів і вона становила 42,11%. П‘ять районів нашої області в
2008/2009 навчальному році мали найбільшу кількість закладів (53-66
закладів), що становить 26,32%
Порівняльний аналіз охоплення дітей дошкільними закладами
освіти свідчить про те що найбільше охопленням дітей дошкільними
закладами освіти у 2009 році було у м. Луцьку – 73%, а у 1990 році 64%. Найменші показники ми спостерігаємо у Ковельському,
Володимир - Волинському і Маневицькому районах. Це пов‘язується
низьким рівнем розвитку інфраструктури, економічною занедбаністю
районів.
Поліноміальна
y = -0,0175x2 + 146,72x - 302729

Потреба підприємств у
працівниках

6000

R2 = 0,9751
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3000
2000
1000
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

Випущено осіб ВНЗ

Рис.1 Взаємозвязок між кількістю випущених осіб ВНЗ і
потребою підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих
місць у Волинській області
Порівняльний аналіз зміни показників випущених осіб у ВНЗ
ІІІ–ІV рівнів акредитації і потребою підприємств у працівниках на
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заміщення вільних робочих місць, вакантних посад за 2008/2009
навчальний рік також дав змогу виявити певні закономірності зміни
цих показників.
Більш ґрунтовне дослідження їх взаємозв‘язку, проведене за
допомогою методики кореляційного аналізу та прикладних програм
редактора електронних таблиць Microsoft Excel (рис.1), показало, що
найбільше значення коефіцієнта детермінації (R2) досягається при
виборі лінії регресії, що характеризує поліноміальну залежність між
показником і фактором.
За результатами дослідження бачимо, що зі збільшенням
кількості випущених осіб у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації понад 4000
тис. осіб потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних
робочих місць, вакантних посад зменшується, тобто потрібно
регулювати число випускників, щоб не збільшувався рівень безробіття
в регіоні.
Висновки. Отже, проведені дослідження дають змогу зробити
висновок, що одними із важливих проблем сьогодення є
удосконалення територіальної організації освітнього комплексу,
підвищення рівня освіти населення в регіонах, раціоналізація
структури регіональних освітніх комплексів в Україні. Суттєвого
вдосконалення потребує нормативна база системи управління освітою,
яка в цілому сьогодні відпрацьована у відповідних Законах і
підзаконних актах
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Українська академія банківської справи НБУ
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІКУ ТИМЧАСОВИХ
СПОРУД
© Гвоздикова С. М.
У статті проаналізовано проблеми обліку тимчасових титульних (не
титульних) споруд та будівель. Внесено конкретні пропозиції щодо визначення та
обліку витрат, пов‘язаних з експлуатацією тимчасових будівель та споруд.
Ключові слова: необоротні та оборотні активи, тимчасові титульні
(нетитульні) споруди та будівлі, собівартість об‘єкту будівництва.
The article analyzes the problems of keeping temporary title (not title) of structures
and buildings. Made specific suggestions for identifying and accounting expenses related to
the operation of temporary buildings.
Key words: non-current and current assets, temporary cover (netytulni) facilities and
buildings, the cost of construction project.

Постановка проблеми. В сучасних умовах жодне будівництво
не відбувається без спорудження тимчасових будівель. На сьогодні
тимчасові споруди на будівництві виконують допоміжну роль. Вони
призначені для складання інструменту, матеріалів, зберігання певних
засобів праці, які можуть бути використані на будівництві. Одночасно,
з виникненням потреби у таких спорудах підприємство несе витрати
на їх будівництво. В залежності від об‘єкту, який необхідно збудувати
ці витрати можуть досягати досить великого розміру. Звичайно, кожне
підприємство намагається підвищити свою рентабельність за рахунок
зменшення витрат, тому постає нагальна потреба у визначенні
можливості списання цих витрат на собівартість забудовуваного
об‘єкту. Тобто, виникає питання чи можна включити ці витрати у
рахунок, який виставлятиметься замовнику. Якщо ж таки витрати
можна включати до собівартості об‘єкту будівництва, то у якому
розмірі і як це відображатиметься в обліку.
Аналіз останніх публікацій. Проблеми відображення обліку
тимчасових споруд розглядаються у працях багатьох авторів, таких як:
Ольга Папиріна, Ганна Зябченкова, Валентина Горностаєва, Оксана
Куліченко та ін.
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Мета статті полягає у визначенні порядку визнання та обліку
тимчасових споруд та розробки рекомендацій щодо їх удосконалення.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні категорія «тимчасова
споруда» має достатньо нечітке визначення, законодавчо дана
категорія не закріплена. Багато авторів уникають давати визначення
тимчасової будівлі в загальному сенсі, а одразу переходять до поділу
тимчасових будівель на титульні та нетитульні. Отже, надамо власне
тлумачення даної категорії: тимчасові споруди – це будівлі та споруди,
які будуються та пристосовуються на період будівництва для
обслуговування працівників будівництва та виконання будівельномонтажних робіт. Такі споруди носять допоміжний, виробничий,
складський, житловий і суспільний характер. Зауважимо, що під
«спорудами» можуть розумітися не тільки власне споруди, але й деякі
види робіт та механізмів.
Згідно з Законом України «Про планування і забудову
територій» від 20.04.2000 р. № 1699-III для створення тимчасових
споруд підприємству необхідний спеціальний дозвіл, який надається
Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та її
територіальними органами. Він надається для робот зі створення
тимчасових і побутових споруд, необхідних для організації та
обслуговування будівництва, підведення тимчасових інженерних
мереж, облаштування під'їзних шляхів, складування будівельних
матеріалів.
Даний дозвіл видається безкоштовно на термін не більше 1 року
і анулюється при отриманні замовником дозволу на виконання
будівельних робіт.
Тимчасові будівлі і споруди розподіляються на титульні та
нетитульні тимчасові будівлі та споруди. Терміни «титульні тимчасові
споруди» і «нетитульні тимчасові споруди» законодавчо не визначено.
Але якщо проаналізувати спеціалізовані будівельні норми, можна
з‘ясувати, що титульні тимчасові споруди вимагають тривалішого
часу монтажу або спорудження, залучення кваліфікованих
спеціалістів, використання дорожчих матеріалів і, можливо, більш
тривалого строку використання. Для наочності порівняймо огорожу
при розплануванні будівлі, яка відноситься до не титульних
тимчасових споруд і улаштування тимчасових доріг, що відноситься
до титульних тимчасових споруд.
За давними традиціями, розподіл за ознакою «титульності»
ґрунтувався на тому, чи включено формально ті або інші об‘єкти
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власне до титулу будови. Тобто за ознакою того, чи буде відповідне
зведення фінансувати безпосередньо замовник. Титул у будівництві –
стисла характеристика будови (об‘єкта), яка містить розкриття
основних її показників: назву, джерела фінансування, технічні
показники тощо; як правило, зазначається на одному аркуші.
Як зазначалось раніше, термін «тимчасові нетитульні споруди»
законодавчо не визначений, однак у спеціалізованих будівельних
стандартах наводиться досить місткий перелік нетитульних
тимчасових споруд. Такий перелік важко визнати вичерпним. Те ж
саме стосується терміну експлуатації таких споруд і норм списання – у
законодавстві вони теж не визначені. Тому на практиці залежно від
обсягів будівництва, його складності та строків, і головне – об‘єкта
будівництва, підприємству доцільно самостійно визначати для себе
прийнятним термін експлуатації та перелік нетитульних споруд.
Після того, як підприємство визначиться з тим, до яких саме
об‘єктів йому відносити тимчасову споруду, виникає питання порядку
відображення в обліку цієї споруди.
Раніше зазначалось, що титульні споруди можуть мати строк
корисного використання більше п‘яти років, відповідно до цього їх
можна віднести до необоротних активів, а саме до основних засобів.
Згідно з Інструкцією № 291 для титульних споруд можуть бути
використані субрахунки рахунку 10 «Основні засоби».
Не менш важливим є питання щодо обліку витрат, пов‘язаних з
експлуатацією тимчасових нетитульних споруд. Слід звернути увагу
на те, що бухгалтерський облік нетитульних споруд більш цікавить
підрядні організації. Оскільки замовник будівництва отримує готовий
об‘єкт певної вартості та не може вимагати отримання у власність
тимчасові нетитульні споруди, які використовувались у процесі
будівництва.
Згідно з Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку
основних засобів тимчасові нетитульні споруди відносяться до групи
основних засобів – «Інші необоротні матеріальні активи» і
обліковуються на субрахунку 113 «Тимчасові (нетитульні) споруди».
У цьому контексті у підрядників може виникнути питання: у
чому відмінність нетитульних споруд (які використовуються на
декількох об'єктах) відрізняються від звичайних об'єктів основних
засобів: будівель і споруд (субрахунок 103), інструментів, приладів та
інвентарю (субрахунок 106), інших основних засобів (субрахунок 109).
Зазначаємо, що оскільки чітких критеріїв немає, підрядник може

186
Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

встановити їх самостійно в наказі про облікову політику. Досить
вдалим в цьому випадку може бути вартісна ознака.
При цьому, не слід забувати і про ті тимчасові нетитульні
споруди, які використовуються менше року або операційного циклу,
якщо він коротший за рік. На нашу думку, такі тимчасові нетитульні
споруди обліковуються на рахунку 22 (МШП) як оборотні активи
підприємства.
Наступним спірним питанням є можливість віднесення витрат на
спорудження тимчасових будівель до собівартості продукції.
Так, у Державних будівельних нормах Д.1.1-1-2000 зазначено,
що витрати зі спорудження, складання, розбирання, амортизації,
поточного ремонту і переміщення нетитульних тимчасових будівель і
споруд враховуються в загальновиробничих витратах. У Методичних
рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
зазначено, що до загальновиробничих витрат включаються тільки ті,
витрати, які включаються у кошторис на будівництво об‘єкта. У той
же час, відповідно до даних рекомендацій витрати, пов‘язані із
спорудженням, ремонтом, розбиранням тимчасових не титульних
споруд, відносяться до інших прямих витрат.
На нашу думку, зазначені витрати необхідно обліковувати на
окремому субрахунку рахунка 23 «Виробництво» і вже з нього
списувати у дебет рахунка 90 «Собівартість реалізації» для організації,
які застосовують 9-й клас рахунків.
Висновки. Таким чином, тимчасові споруди призначені для
зберігання інструментів, матеріалів, відпочинку працівників, тощо.
Даний вид витрат необхідний для нормального функціонування
будівництва. У той же час, у деяких випадках витрати, понесені на
експлуатацію таких витрат, є досить суттєвими і відповідно постає
питання про правильне відображення цих витрат в обліку. Нами були
запропоновані певні рішення щодо визначення та формування цих
витрат в обліку, які б дозволили підвищити рентабельність
виробництва, за рахунок перенесення таких витрат на собівартість
об‘єкту будівництва.
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In this article we have analysed the role of the control in forestry of Ukraine, its
structure and its place in process of management of forestry enterprise. These shortcomings
in the present state of control and the ways of its further improvement.
Keywords: management of forestry, control, previous control, current control, final
control, state organs of management by forestry.

Особливості лісового господарства зумовлюють потребу
розгляду процесу управління на підприємствах цієї галузі.
Необхідність приведення у відповідність механізму управління такими
підприємствами до вимог сучасної економіки доводить об'єктивно
існуючу потребу в дослідженні та вдосконаленні функції контролю на
них.
Значний внесок у розвиток наукової думки про управління та
контроль зробили такі автори, як М.Т. Білуха, В.В. Бурцев, Ф.Ф.
Бутинець, Є.В. Калюга, Є.О. Кочерін, Л.М. Крамаровський, М.В.
Кужельний, А.М. Кузьмінський, В.Ф. Максімова, Л.В. Нападовська,
В.П. Пантелеєв, В.В. Сопко, І.В. Сіменко, Б.Ф. Усач, М.Г. Чумаченко,
В.О. Шевчук, О.А. Шпіг.
Питання управління лісовим господарством України поки є
малодослідженими, тому для вдосконалення цього процесу на
лісогосподарських підприємствах в українській практиці були випадки
залучення зарубіжного досвіду.
Метою даної статті є аналіз стану контролю за діяльністю
підприємств як суб‘єктів господарювання в лісовії галузі, виявлення
недоліків та вузьких місць, пропозиції щодо вдосконалення функції
контролю в процесі управління лісовим господарством.
Насамперед слід з‘ясувати суть терміну «управління лісовим
господарством». Це поняття правомірно застосовувати, якщо суб'єкт
управління поряд з управлінськими функціями здійснює виробничу
діяльність, оскільки виробнича діяльність завжди є господарською
діяльністю.
В лісовому кодексі подано вузьке тлумачення контролю як
забезпечення дотримання всіма державними, громадськими органами,
підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами
вимог лісового законодавства [2].
Згідно з теорією менеджменту, контроль - це система
спостереження та перевірки процесу функціонування та фактичного
стану об'єкта управління з метою виявлення обґрунтованості й
ефективності прийнятих управлінських рішень, інформування про ці
явища керівників органів та усунення несприятливих ситуацій [5].
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Таким чином, контроль виконує інформаційну та корекційну
функції. На інформаційному етапі контрольної діяльності
здійснюється пошук та збирання інформації про об'єкт управління,
порівнюється фактичне виконання з накресленими цілями, а на
колекційному - встановлюють спосіб та розробляють конкретні заходи
щодо усунення виявлених розбіжностей, приймають рішення щодо
нормалізації діяльності підконтрольного об'єкта.
Ефективна реалізація затверджених напрямів державної
політики в лісовій галузі на макрорівні може бути досягнута шляхом
аналізу та контролю за діяльністю суб'єктів лісового господарства.
Таких контроль має здійснюватись постійно, багатогранно, а також із
застосуванням всіх його видів.
Види контролю встановлюються залежно від об'єкту, суб'єкту,
та процесу контролю. Найбільш поширеною є класифікація контролю
за процесом попереднім, поточним і заключним [1, 3, 4].
Під час попереднього контролю повинні перевірятися плани та
стандарти ведення лісового господарства на їх відповідність
міжнародним документам, ратифікованим Україною, національній
екологічній та лісовій політиці, а також інтересам місцевого
населення. Під час попереднього контролю потрібно забезпечити
контроль з боку населення за відповідністю запланованих заходів його
інтересам. Лісовий кодекс України передбачає проведення
громадського контролю за веденням лісового господарства шляхом
залучення громадських інспекторів, повноваження яких не
визначаються.
Поточний контроль, як правило, здійснюється безпосереднім
керівником в ході проведення робіт. Він базується на принципі
зворотного зв'язку, тобто вимірюванні фактичних результатів після
проведення роботи, оцінці масштабу відхилення від заданих
параметрів. У разі перевищення цих відхилень від допустимих значень
спрацьовує механізм коректувальних дій контролю. Поточний
контроль у лісовому господарстві повинен здійснюватися на рівні
лісових підприємств, об'єднань або управлінь лісового господарства.
Видом поточного контролю в цій галузі є перманентна таксація, суть
якої полягає в тому, що за кожним лісовим підприємством
закріплюється таксатор, що перевіряє процес виконання планів
ведення лісового господарства, а також займається складанням таких
планів на рік, їх коригуванням.
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Заключний контроль за своєю суттю подібний до поточного, але
він не дає змогу вплинути на результати роботи, оскільки
здійснюється по її завершенню. Корисність заключного контролю
полягає в тому, що: по-перше, на його основі можна зробити висновок
про адекватність складених планів; по-друге, цей вид контролю дає
змогу встановити зв'язок з функцією мотивації. Завдяки результатам
заключного контролю у персоналу буде простежуватися чітка
залежність між результатами роботи і мотиваційною винагородою.
Заслуговує розгляду вид державного контролю - відомчий
контроль, який поширюється на конкретні галузі діяльності і
виконується спеціальними підрозділами міністерств та відомств [2].
Відомчий контроль в галузі управління лісами та лісовим
господарством в Україні, в основному, покладено на Державний
комітет лісового господарства. Він також пов'язаний з тим, що землі
лісового фонду закріплені, крім цього комітету, за іншими
підприємствами, установами, організаціями, зокрема Міністерством
аграрної політики України, Міністерством освіти і науки України,
Міністерством оборони України та іншими, яким ці землі надані для
виконання їх основних завдань.
Розподіл повноважень між суб'єктами лісогосподарської
діяльності (табл.1) на сьогоднішній день передбачає здійснення
Державним комітетом лісового господарства, з одного боку,
планування, встановлення стандартів, впливає на визначення
напрямків лісової політики, а з іншого боку ведення господарської
діяльності в державному лісовому фонді та проведення контролю за
дотриманням своєї діяльності встановленим стандартам, планам,
напрямкам лісової політики.
Для вдосконалення процесу контролю в управлінні лісовим
господарством потрібно здійснити наступні заходи:
• розмежувати функцію встановлення стандартів, планування,
інвентаризації лісів, моніторингу від функції ведення господарювання
в лісовому фонді. Найоптимальнішим варіантом для реалізації цього
рішення в даний момент є передача Українського державного
проектного
лісовпорядного
виробничого
об'єднання
в
підпорядкування Міністерству охорони навколишнього природного
середовища;
• розмежувати функцію ведення господарської діяльності та
контролю за виконанням планів розвитку лісового господарства,
дотримання встановлених норм та лімітів;
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• розробити дієвий механізм громадського контролю у фазі
попереднього (відповідність планів, стратегій, програм тощо інтересам
населення) та заключного контролю (контроль за діяльністю
державних лісових підприємств, об'єднань через звіти про їх
діяльність за певний період);
• впровадження лісової сертифікації дасть змогу отримати
незалежний, об'єктивний контроль та оцінку діяльності лісових
підприємств. Окрім цього підвищить рівень довіри населення та дасть
змогу вийти на міжнародні ринки сертифікованої продукції.
Таблиця 1
Розподіл функції контролю між суб'єктами управління
лісогосподарською діяльністю та лісами в Україні
№
п/п

Назва суб'єкта
управління

1

Верховна Рада України

2

Кабінет Міністрів
України

3

Обласні, районні, міські,
селищні та сільські Ради
народних депутатів

4

Міністерство охорони
навколишнього
природного середовища

5

Державний комітет
лісового господарства

Дії, що виконуються суб'єктами
управління в рамках функції контролю
Складання стратегічних програм та
планів розвитку лісового господарства,
розробка лісової політики
Складання стратегічних програм та
планів розвитку лісового господарства,
розробка лісової політики
Розробка стандартів, правил, вимог до
технології здійснення господарських та
лісоексплуатаційних заходів
Контроль за охороною, захистом,
використанням та відтворенням лісів
Складання стратегічних програм та
планів розвитку лісового господарства,
розробка лісової політики
Розробка стандартів, правил, вимог до
технології здійснення господарських та
лісоексплуатаційних заходів
Встановлення норм, лімітів на
використання лісових ресурсів
Контроль за охороною, захистом,
використанням та відтворенням лісів
Складання стратегічних програм та
планів розвитку лісового господарства,
розробка лісової політики
Розробка стандартів, правил, вимог до
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6

Державний комітет
лісового господарства

7

Державні
лісогосподарські
об'єднання та управління
лісового господарства

технології здійснення господарських та
лісоексплуатаційних заходів
Облік лісового фонду, ведення лісового
кадастру, моніторинг стану лісів
Встановлення норм, лімітів на
використання лісових ресурсів
Контроль за виконанням планів,
стратегічних програм розвитку лісового
господарства, відповідності діяльності
встановленій лісовій політиці
Контроль за дотриманням чинного
законодавства на території лісового
фонду
Контроль за охороною, захистом,
використанням та відтворенням лісів
Видача дозволів на користування
лісовими ресурсами
Контроль за виконанням планів,
стратегічних програм розвитку лісового
господарства, відповідність діяльності,
що встановлена лісовою політикою
Контроль за дотриманням чинного
законодавства на території лісового
фонду
Контроль за охороною, захистом,
використанням та відтворенням лісів

Зазначені суб‘єкти управління здійснюють зовнішній контроль
за діяльністю суб‘єктів господарювання лісової галузі. Однак, як і для
будь-якого підприємства, для управління конкретною господарською
одиницею значну роль відіграє внутрішній контроль. В цьому випадку
функція внутрішнього контролю заслуговує на особливу увагу,
оскільки специфіка функціонування підприємств лісової галузі
передбачає віддаленість первинних даних від місця їх обробки. Це
зумовлює зростання ролі внутрішньогосподарського контролю для
посилення ефективності управління підприємством, що здійснюють
свою діяльність за принципом госпрозрахунку.
Отже, перспективними напрямами підвищення ефективності
контролю в управлінні лісовим господарством є розмежування
функцій
між
суб‘єктами
управління
та
впровадження
внутрішньогосподарського контролю безпосередньо на підприємствах.
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УДК 314.04 (477)
Голик А.В
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІКО – СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І
ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА ПРИРОДНОГО РУХУ
НАСЕЛЕННЯ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
© Голик А.В.
Питання наявності та природного руху населення завжди було і
залишатиметься актуальним, так-як ці показники безпосередньо впливають один на
одного і дають можливість оцінити тенденції їх зміни, порівняти інтенсивність цих
процесів у регіональному аспекті, вивчити динаміку та структуру природного руху
тощо. За допомогою статистичного методу, методу розрахунку у статті описуються
показники природного руху та наявності населення і їх вплив один на одного. Як
результат дослідження здійснено прогнозування кількості населення на період 2011
року.
Ключові слова: природний рух населення, постійне населення, наявне
населення, прогнозування чисельності населення, демографічні процеси.
A question of presence and natural motion of population always was and it will
remain actual, так-як these indexes directly influence on each other and enable to estimate
the tendencies of their change, compare intensity of these processes in a regional aspect, to
learn a dynamics and structure of natural motion and others like that. By means of statistical
method, in the article the indexes of natural motion and presence of population and their
influence are described the method of calculation on each other. As a result of research
prognostication of amount of population is carried out on the period of 2011.
Key words: natural motion of population, permanent population, present population,
prognostication of quantity of population, demographic processes.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та іі зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Загострення
демографічной ситуації в Україні зумовило посилення інтересу
органів державного управління всіх рівнів, політиків, науковців,
громадських організацій,пересічних громадян до демографічної
проблеми насамперед на регіональному рівні. У публікаціях на цю
тему часто йдеться про демографічну кризу, найвиразнішим виявом
якої є помітне зменшеня чисельності населення.
Демографічні процеси у світовому вимірі мають суперечливий
характер. Розвинутим країнам, як і Україні, притаманні загальні
тенденції, що проявляються сьогодні у зниженні народжуваності,
репродуктивної активності населення, подальшому його ―старінні‖,
довготривалому зниженні чисельності і збереженні такої ситуації у
перспективі
Наявність достовірної демографічної інформації є необхідним
елементом забезпечення нормальної життєдіяльності суспільства.
Адже всі економічні та соціальні процеси так чи інакше стосуються
інтересів населення та відображаються в демографічних показниках.
Отже, потрібно проаналізувати реальну демографічну ситуацію на
регіональному рівні, залучивши арсенал сучасних методів різних наук,
у тому числі і статистичних.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Розробці методологічних і методичнич засад дослідження
сучасної демографічної ситуації, виявленню причин та наслідків
демографічної кризи, тенденцій демографічних процесів та їх
регіональних
особливостей присвячували наукові праці багато
вчених, зокрема, Д. Богиня, В. Джаман, Е. Лібанова, Е. Лібанова, Ю.
Муромцева, І. Прибиткова, С. Пирожков, В. Стешенко, С. Стеценко,
Н. Гринчук, Н. Лакіза-Сачук, В. Новіков, С. Цапок, Л. Ноджак, Ю.
Дехтяренко, П. Шевчук, Н. Фойгт та ін.
Цілі статті. Мета даного дослідження полягає у проведенні
економіко-статистичного аналізу природного руху населення та
прогнозування його зміни на найближчу перспективу на прикладі
окремого регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основними
категоріями статистики населення є демографічна подія та
демографічний процес. Демографічними подіями є факти народження,
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смерті, укладання шлюбу або його припинення. Сукупність таких
подій формує відповідний демографічний процес.
Основними категоріями населення, за якими реєструється його
чисельність, є наявне та постійне населення.
До наявного населення відноситься населення, яке знаходиться
на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово
проживаючих.
Постійне населення – це особи, які постійно проживали в даному
приміщенні, включаючи тимчасово відсутніх, якщо їх відсутність не
перевищила 12 місяців, а також безпритульні, які не могли вказати
іншого місця проживання. До постійного населення відносяться
військовослужбовці, особи в місцях позбавлення волі та на закритих
територіях.
Демографічний процес, як процес руху населення, може
набувати однієї з трьох форм: природного, механічного та соціального
руху.
Головними складовими природного руху населення є
народжуваність та смертність, а також ті складові, що впливають на
нього: шлюбність і розлюченість. Отже, об‘єктом дослідження
природного руху населення є такі статистичні сукупності: чисельність
померлих, чисельність народжених, а також чисельність всього
населення та його окремих контингентів (дітородний контингент
жінок, шлюбоздатне населення).
Відомості про народжених, померлих, містяться у відповідних
книгах реєстрації актів у відділах ЗАГСу,
у свідоцтвах (про
народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу), які видаються
населенню. Деякі відомості беруться з даних перепису населення,
особливо про явища або стани, які реєструються на підставі
самовизначення населення.
Природний рух населення підлягає вивченню з метою
визначення його абсолютних розмірів, оцінки рівнів та ступенів
поширення серед окремих контингентів населення, тенденцій зміни
природного руху та його складових, а також порівняння інтенсивності
цих процесів у регіональному аспекті.
Негативні тенденції в демографічних процесах, такі як деформація статево-вікової структури, скорочення середньої очікуваної
тривалості життя населення та погіршення його здоров'я,
характеризують демографічну ситуацію як кризову [2].
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Природний приріст завжди відігравав вирішальну роль у
формуванні чисельності населення Волинського регіону, тоді як вплив
міграції залишався незначним. Показники зміни населення в цілому по
області, за період з 2001 по 2009 рр. значно відрізняються (табл. 1).
З даних, наведених у таблиці 1, можна зробити неоднозначні
висновки щодо тенденцій відтворення населення в Волинській області.
Насамперед слід відмітити, що кількість народжених у 2008 і 2009
роках в порівнянні з 2001 роком збільшилась з 10,8 до 14,8 , кількість
померлих у 2008 і 2009 роках в порівнянні з 2001 роком збільшилась,
відповідно природний приріст у2009 році в порівнянні з 2001
збільшився з -3,1 до 0,7, тобто вперше за декілька років став
позитивним, що є одним з найкращих показників в Україні загалом.
Таблиця 1
Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного
приросту населення Волинської області
(на 1000 осіб наявного населення)
Роки
Кількість
народжених

2001

2008

2009

10,8

14,8

14,8

Кількість померлих

13,9

15

14,1

Природний приріст

–3,1

–0,2

0,7

Важливим завданням статистики населення є не лише аналіз
існуючої демографічної ситуації, але й її прогнозування.
Демографічний
прогноз
є
важливою
складовою
макроекономічного прогнозування. Він використовується також у
багатьох урядових програмах, спрямованих на поліпшення
соціального захисту, зокрема, при розробці пенсійних програм.
Точність та детальність таких розрахунків залежить не тільки від
методики та якості обчислень, а значною мірою й від тривалості
прогнозного періоду. Чим він коротший, тим точніші та детальніші
його результати. Короткострокові перспективні розрахунки
виконуються за припущення, що зберігається існуючий постійний
режим відтворення населення на період прогнозу. Середньо- та
довгострокові розрахунки здійснюються за припущення змінного
режиму відтворення.
Переписи населення дають досить точні дані про чисельність
населення у цілому по країні та її регіонах. Однак переписи
проводяться з періодичністю один раз у 10 років. Тому для
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використання чисельності населення на різні міжпереписні дати
можна отримати за допомогою розрахунків [1].
Для детальнішого дослідження тенденцій зміни населення на
прикладі окремого регіону можуть використовуватись регресійні
моделі, на основі яких можна здійснювати прогнозування даного
показника. Використовуючи засоби редактора MS EXCEL і, зокрема,
редактор ―Лінія тренду‖ отримали наступну лінію регресії (рис 1 ).
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Рис 1. Аналіз тенденцій змін постійного населення за 2000-2009
роки та прогнозування до 2011 року
За результатами дослідження бачимо, що в 2000 році у
Волинській області чисельність постійного населення становила
1064,4 тис. осіб. У наступних роках чисельність населення поступово
зменшувалась, досягнувши у 2009 році рівня 1033,5 тис. осіб. За
прогнозом, отриманим на основі побудованої лінії регресії у вигляді
многочлена 2-го степеня з високим рівнем ймовірності (R2=0,988)
можна передбачити, що цей показник продовжить зменшуватись і у
2011 році і становитиме приблизно 1027,0 тис. осіб.
Висновки. Демографічний процес, як процес руху населення,
може набувати однієї з трьох форм: природного, механічного та
соціального руху. Внаслідок такого руху відбуваються процеси
збільшення або зменшення чисельності населення.
У Волинській області, спостерігається стійка тенденція до
зменшення чисельності населення, хоча темпи зниження поступово
послаблюються.
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В цілому зменшення чисельності населення в Волинській області
негативно впливатиме на зростання економіки регіону, так як одним із
чинників економічного зростання є трудовий потенціал населення.
Зменшення чисельності населення вказує на те, що поступово
зменшується кількість працездатного населення, кількість пенсіонерів
чи кількість зайнятих. Через зменшення чисельності населення на
Волині зменшується чисельність економічно активного населення.
Отже, зменшення чисельності населення може спровокувати спад
економіки.
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В статті проаналізовано шляхи оптимізації експортно-імпортних операцій
шляхом укладання договорів зовнішньоекономічної діяльності: комісія, консигнація
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The article analyzes the ways of optimizing the export-import operations by
contracting of foreign economic activity: the commission, consignment, and others. Solved
estimate income and expenses in concluding these agreements.
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Вступ. Способів оптимізації податкових зобов‘язань, які
дозволяють цілком легально економити на cплаті податків
підприємства існує безліч з огляду на недосконале українське
законодавство. Саме застосування договорів комісії дає достатньо
можливостей оптимізувати податкові зобов‘язання. Розкриттю
вищезазначеної проблеми присвячена дана стаття.
Постановка проблеми. В сучасній економічній ситуації, коли
підприємства вже не мають змоги користуватися легко доступними
банківськими ресурсами, проблема недостатності оборотного капіталу
стає дедалі болючішою. Тому аналіз доцільності посередницьких угод
та оптимізація податкових зобов‘язань підприємства, які дозволяють
цілком легально економити на cплаті податків стає нагальною
потребою.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Аналіз основних
досліджень і публікацій. Сучасний етап характеризується для
України постійним зростанням обсягів та розширенням масштабів
міжнародної торгівлі, ускладненням та посиленням динамізму
торговельних процесів проте , проблема оптимізації оборотного
капіталу регулювання бази оподаткування експортно - імпортних
операцій підприємства залишаються недостатньо висвітлені в
літературі. . Зокрема Хом‘як Р.Л. ―Бухгалтерський облік в Україні‖,
Багрова М. В. ― Зовнішньоекономічна діяльність підприємств ‖.
Науковці
найчастіше
досліджують
теоретичний
аспект
функціонування посередницьких угод, не приділяючи достатньої
уваги практичним проблемам, що виникають у господарюючого
суб‘єкта.
Мета дослідження. Завданням дослідження є аналіз обліку
експортно- імпортних операцій за договорами комісії та розкриття
можливих
шляхів
оптимізації
прибутку
при
здійсненні
вищезазначених операцій.
Результати дослідження. Однією з основних закономірностей
сучасної епохи є зростання ролі зовнішньоекономічних зв‘язків у
народному господарстві кожної держави. Поступове зближення
економіки різних країн все відчутніше впливає на темпи і характер
економічного та соціального розвитку, на загальну політичну
обстановку у сучасному світі, відкриває нові можливості для
практичного мирного співробітництва країн.
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Щоб законно використати переваги в оподаткуванні
посередницьких операцій перед звичайними операціями купівліпродажу, необхідно правильно складати і оформляти документи, які
підтверджують господарські операції і податкові події. Відповідно до п.
9 ст. 1 Закону України ―Про зовнішньоекономічну діяльність‖ від 16
квітня 1991 р. № 959-ХІІ під поняттям зовнішньоекономічного
договору розуміють матеріально оформлену угоду двох чи більше
суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних
контрагентів, спрямовану на встановлення, зміну чи припинення їхніх
взаємних прав та обов‘язків у зовнішньоекономічній діяльності. ЗЕД
договір (контракт) є консенсуальним і укладається в письмовій формі
суб‘єктами, які мають право на його укладення відповідно до
законодавства України, або місця укладення договору (контракту).
Місце укладення договору визначається відповідно до законів
України. [1]
Розглянемо нижче найпоширеніші види договорів в ЗЕД. Договір
комісії є одним із видів договорів надання послуг однією особою іншій.
Переважно він використовується у разі надання торгових послуг шляхом
укладання угоди однією особою для та в інтересах іншої особи, що
фактично є торговим посередництвом. Згідно з ст.395 ЦК за договором
комісії одна сторона (комісіонер) зобов‘язується здійснити за дорученням
іншої сторони (комітента) за винагороду одну, або кілька операцій від свого
імені, але за рахунок комітента. Згідно з таким договором тільки
комісіонер є представником інтересів комітента перед третіми особами,
з якими комісіонер на виконання договору комісії укладає угоду за
рахунок комітента, комісіонер є самостійним учасником господарських
операцій. Тільки по договорах комісії в ЗЕД дозволено визначати
комісійну винагороду у вигляді різниці між ціною, зазначеною
комітентом, і тією, більш вигідною ціною, за якою комісіонер може
здійснити угоду. Договір консигнації є різновидом договору комісії, але
укладається, як правило, тільки у зовнішньоекономічній діяльності.
Згідно з таким договором здійснюються операції з реалізації товарів,
відповідно до яких одна сторона (консигнатор) зобов‘язується за
дорученням іншої сторони (консигнанта) протягом певного часу (строку
погашення консигнації) за обумовлену винагороду продати з консигнаційного
складу від свого імені товари, які належать консигнанту. Однією з головних
особливостей договору консигнації є те, що консигнатор проводить продаж
поставленого консигнантом товару, а не укладає в інтересах консигнанта
будь-які інші угоди, здійснення яких є можливим у разі укладення договору
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комісії. Крім того, постачання такого товару консигнантом має проводитися на спеціально створений для консигнаційної діяльності
консигнаційний склад, що не передбачено у разі виконання договорів
комісії. Згідно з ЦК договір доручення – це цивільно-правовий договір,
відповідно до якого одна сторона (повірений) зобов‘язується здійснити від
імені та за рахунок іншої сторони (довірителя) певні юридичні дії: придбання,
або продаж майна (товарів), обмін товарами, представлення інтересів тощо.
Сторонами за договором доручення є довіритель і повірений, якими можуть
виступати, як юридичні, так і фізичні особи. Договори доручення і комісії
багато в чому схожі, але між ними існують і відмінності. Так, якщо за
договором комісії комісіонер укладає договір від свого імені, то за
договором доручення повірений виступає від імені довірителя. У
зовнішньоекономічній діяльності найактивніше використовується торгове
посередництво, пов‘язане з імпортом і експортом товарів (робіт, послуг),
тобто комісія. Особливістю здійснення, оподаткування і обліку таких
операцій є одночасне виконання законодавчо встановлених норм і
вимог і для всіх учасників договору. При імпорті та експорті товарів
(робіт, послуг) можливі такі схеми операцій:
- купівля у нерезидента (продавця) резидентом (комітентом, або
довірителем) через резидента (комісіонера, повіреного);
- купівля резидентом (комітентом, або довірителем) через
нерезидента (комісіонера, повіреного) у будь-якого продавця;
- продаж нерезидентом (комітентом, консигнантом) через
резидента (комісіонера, консигнатора) будь-якому покупцю;
- продаж резидентом (комітентом, або довірителем) через
резидента (комісіонера, повіреного) нерезиденту (покупцю);
- продаж резидентом (комітентом, або довірителем) через
нерезидента (комісіонера, повіреного) будь-якому покупцю;
- купівля нерезидентом (комітентом) через, резидента (комісіонера)
у будь-якого покупця.[4]
З урахуванням запропонованих схем розглянемо особливості
податкового і бухгалтерського обліку таких операцій. Відображення
даних операцій в бухгалтерському обліку у комітента-резидента
проходить наступним чином:
З урахуванням запропонованих схем розглянемо особливості
податкового і бухгалтерського обліку таких операцій.
Відображення даних операцій в бухгалтерському обліку у
комітента-резидента проходить наступним чином:
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1. Сума доходу від реалізації товарів, робіт, послуг
відображається в момент його визнання.
2. Сума витрат на оплату послуг комісіонера:
а) при комісії на купівлю – сума винагороди відображається в
інших операційних витратах (якщо витрати визнані в іншому звітному
періоді вже після реалізації товарів, робіт, послуг), або відноситься на
вартість товарів, робіт, послуг (якщо витрати визнані в тому ж періоді,
коли відображається собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг);
б) при комісії на продаж – сума винагороди відображається, як
витрати на збут.
3. Якщо згідно з договором розрахунки між комітентом і
комісіонером здійснюються в іноземній валюті, то заборгованість
комісіонера перед комітентом (наприклад, за відвантажений товар) і
комітента перед комісіонером (сума винагороди) відображається в
інвалюті, перерахованій у гривні за курсом НБУ на дату виникнення
заборгованості.
Якщо розрахунок по заборгованості передбачений грошовими
коштами(монетарні статті), то суми заборгованості перераховуються
при зміні валютного курсу на дату розрахунку і на дату балансу. У
зв‘язку із цим проводиться нарахування курсових різниць. Якщо
розрахунок між сторонами договору передбачений у формі іншій, ніж
грошова, то перерахунок сум заборгованості при зміні валютного
курсу не здійснюється і відповідні курсові різниці не обчислюються.
Відображення даних операцій в бухгалтерському обліку у комітента резидента проходить наступним чином:
Дохід визначається тільки в сумі комісійної винагороди
2. У статтях балансу звичайно відображається заборгованість
перед комітентом і покупцем. Аналогічно обліку у комітента
обчислення курсових різниць із заборгованості здійснюється, якщо
вони є монетарними статтями.
Додаткові витрати, понесені для виконання доручення комітента,
не визнаються витратами періоду, а відображаються, як борг комітента
і відшкодовуються останнім згідно з умовами договору.
4.Вартість товарів, отриманих від комітента для продажу,
відображається на позабалансовому рахунку і в статтях балансу
комісіонера не відображається.
Відображення даних операцій в податковому обліку у комітента
у проходить наступним чином:
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1.При комісії на продаж валовий дохід відображається за
правилом першої події: або на дату отримання попередньої оплати від
комісіонера, або покупця (залежно від порядку розрахунку, передбаченого договором), або на дату відвантаження товару комісіонером
покупцеві (підстава – звіт комісіонера).
2.При комісії на купівлю валові витрати відображаються за
правилом першої події: або на дату перерахування авансу продавцеві
за товари, роботи, послуги, що придбаваються, або на дату отримання
товарів від комісіонера, або прямо від продавця (залежно від умов
договору).
3.Якщо розрахунки з комісіонером передбачено здійснювати в
іноземній валюті, то суми заборгованості в інвалюті, перераховані в
гривні за курсом НБУ на момент їх відображення, повинні при зміні
валютного курсу перераховуватися за курсом НБУ на дату їх
погашення і на останню дату звітного періоду. У зв‘язку із цим у
податковому обліку будуть відображені суми курсових різниць (пп.
7.3.3 і 7.3.6 Закону про прибуток). Відображення даних операцій в
податковому обліку у комісіонера проходить наступним чином:
1.Валовий дохід комісіонера – це сума комісійної винагороди.
Суми грошових коштів і майно, залучені комісіонером для виконання
доручень комітента, не є його валовим доходом і валовими витратами
(пп. 7.9.1 і 7.9.2 Закону про прибуток). Валовий дохід відображається
за правилом першої події: або на дату отримання попередньої оплати
від комітента, або на дату фактичного надання послуг (підстава – акт
виконаних робіт).
2.Заборгованість в інвалюті, відображена в обліку комісіонера
(перед комітентом, продавцем, покупцем), не підлягає перерахунку
при зміні валютного курсу на дату їх погашення і на останню дату
звітного періоду (виняток становить заборгованість у сумі комісійної
винагороди). Основні суми по купівлі-продажу не відображаються ні у
валовому доході, ні у валових витратах комісіонера (пп. 7.3.3 Закону
про прибуток). Тому курсові різниці в податковому обліку комісіонера
можуть бути відображені тільки від перерахунку заборгованості в сумі
винагороди.
3.Суми додаткових витрат, понесених комісіонером для
виконання договору комісії, не є його валовими витратами. При
відшкодуванні цих витрат комітентом їх суми не включаються до його
валового доходу.[3]
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Варто зазначити, що при комісії на експорт застосовується
нульова ставка оподаткування ПДВ. При комісії на імпорт товарів
суму ПДВ при митному декларуванні товарів може сплачувати
комітент (власник товару), і комісіонер, якому дано доручення
здійснити всі платежі при декларуванні вантажу. Якщо прийняте
рішення, що ПДВ сплачує комісіонер, то на підставі ВМД, у якій
імпортером зазначений комітент, а фінансовим посередником –
комісіонер, комітент проведе нарахування податкового зобов‘язання.
Право ж на податковий кредит у комітента з‘явиться тільки після
сплати суми ПДВ комісіонеру на підставі пред‘явленої ВМД. У
комісіонера у цьому випадку не повинно виникати ні податкових
зобов‘язань, ні податкового кредиту, оскільки ввезення товарів
відбувається в рамках договору комісії. Якщо прийнято рішення, що
імпортний ПДВ сплачує власник товару – імпортер, то податкове
зобов‘язання виникне у нього на дату оформлення ВМД, а право на
податковий кредит – на дату перерахування ПДВ на рахунок митниці
(пп. 7.3 І 7.5.2 Закону про ПДВ).[2]
Висновки. Найбільш ефективним, з точки зору оптимізації
податкових платежів, є укладання посередницьких договорів комісії
замість договорів купівлі-продажу. Можна відзначити деякі переваги
такого підходу – до комісіонера не переходить право власності на
товар (у разі укладення договору комісії на продаж) чи кошти (в разі
укладення договору комісії на придбання). По-перше, у комісіонера
облік товарів, отриманих за договором комісії, буде відображений
тільки на позабалансовому рахунку, і операції з продажу товару не
впливатимуть на валовий дохід та валові витрати. Оскільки комісіонер
не ставить собі на баланс комісійний товар, відпадає проблема із
залишками на складі. По-друге, комісіонер не включає до валового
доходу попередню оплату від комітента, отриману для придбання
товару. І по-третє, валовий дохід на суму комісійної винагороди
виникає після виконання доручення, але це треба обумовити в
договорі. Оскільки операції посередництва у зовнішньоекономічній
діяльності пов‘язані з розрахунками в іноземній валюті, виникають ще
два об‘єкти податкового обліку: іноземна валюта і заборгованість в
іноземній валюті. А через те, що розрахунки з нерезидентами
здійснюють посередники, купуючи за гривні іноземну валюту, яка
фактично їм не належить, працівники податкової служби вважають
неправомірним відносити до складу валових витрат курсові різниці у
зв‘язку із зміною валютного курсу. Проте на сьогодні норму пп.7.3.6 ст.7
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3акону про прибуток
не змінено, що дозволяє перераховувати
заборгованість в іноземній валюті на кінець податкового періоду і
різницю між результатом перерахунку і балансовою вартістю
заборгованості відображати в податковому обліку. Окрім цього існує
можливість запроваджувати пільгові податкові ставки, цілком
скасовувати окремі місцеві податки і збори, або звільняти від їх сплати
певні категорії платників, а також відстрочувати їх сплату мають
право в межах своєї компетенції органи місцевого самоврядування.
Звичайні ціни допоможуть зекономити. Вигідними також є маневри зі
звичайними цінами. Згідно з законодавством керівникові підприємства
достатньо видати наказ про маркетингові заходи, про те, що фірма
вивчає ринок і під час його вивчення проводить експеримент: удвічі
знижує всі ціни на цей тиждень. І всі знижені ціни теж будуть
звичайними.
Застосування договорів комісії дає можливість оптимізувати
податкові зобов‘язання: відстрочення терміну виникнення податкових
зобов‘язань (валовий дохід формується в момент отримання
компенсації за продані посередником нерезидентові товари), передача
податкових зобов‘язань іншим особам – платникам податків,
зменшення податкових зобов‘язань.
Варто зауважити, що
практично не існує універсальних
рецептів, як платити менше податків. Кожному підприємству потрібно
виробити свою схему оптимізації податків залежно від його
індивідуальних особливостей. Наостанку хотілося б додати, що
питання ЗЕД договору є важливим елементом будь-яких ЗЕД взаємин,
нехтування яким може призвести до негативних наслідків у
майбутньому.
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У статті проведено порівняльний аналіз суми та структури доходів і витрат
населення в Україні, визначення основних проблем у цій сфері.
Ключові слова: заробітна плата, доходи і витрати населення, структура
доходів і витрат, середньомісячні доходи.
The article is a comparative analysis of the amount and structure of income and
expenditures of population in Ukraine, identifying the main problems in this area.
Key words: wages, income and expenses of population, structure of income and
expenditures, the average monthly income.

Постановка проблеми. Забезпечення гідного рівня життя
населення – одна з найважливіших функцій держави. Доходи
населення є важливим індикатором, який відображає не лише
достаток, але і рівень соціально-економічного розвитку країни.
Забезпечення зростання рівня доходів – основа програм політичних
партій та їхніх коаліцій, які беруть участь у виборах практично в усіх
країнах світу. Навіть незначне зменшення цього показника, яке
позначається на життєвому рівні громадян країни, призводить до
соціальних обурень.
Рівень доходів населення, зокрема заробітної плати,
безпосередньо залежить від рівня виробництва, тому оцінка добробуту
є важливою складовою державної регуляторної політики України.
Беручи до уваги сучасний стан соціально-економічного розвитку
України, незначний рівень доходів населення, можна констатувати, що
дана тема дослідження є актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам доходів і
витрат населення присвятили свої праці відомі зарубіжні вчені: Дж. К.
Гелбрейт, Дж. Р. Коммонс, Ф. Коуел, П. Дж. Ламберт; серед
російських – Л. Абалкін, В. Бобкова, С. Тарасова, Р. Яковлєв. Цю
проблему досліджували також українські вчені: О. Амоша, А.
Базилюк, Д. Богиня, С. Гриневська, С. Полякова, та ін.
Метою дослідження є економіко-статистичний аналіз тенденцій
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зміни доходів і витрат населення, визначення ролі заробітної плати в
сталості доходу та розробці можливих шляхів її реформування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Життя суспільства
так чи інакше пов‘язане із повсякденною потребою задовольняти свої
особисті та суспільні потреби. При цьому, розглядаючи даний аспект,
особливу увагу необхідно приділити формуванню доходів та витрат
населення як в цілому так і по окремим категоріям населення.
Порівняємо рівень доходів населення України, Росії і Білорусі,
зіставивши місячні середньодушові доходи населення цих країн (табл.
1).
Таблиця 1
Рівень середньомісячних доходів населення України, Росії та
Білорусії*
(грн.)

2006

2007

2008

2009

Україна

845,98

1124,25

1531,96

1633,3

Росія

1896,46

2495,39

3193,49

4374,86

Білорусія

833,8

1007,8

1296,4

1510,3

* Джерело [1, 2, 3]

Наведені дані свідчать, що рівень доходів населення України за
останні чотири роки практично збігається з рівнем доходів населення
Білорусі, але значно поступається цьому показнику в Росії. Для
забезпечення зростання доходів населення України у Бюджетній
декларації на 2011р. передбачено:
- системно підвищити мінімальну заробітну плату, посадовий
оклад (тарифну ставку) працівника І тарифного розряду Єдиної
тарифної сітки, прожитковий мінімум та рівень забезпечення прожиткового мінімуму;
- надати соціальну допомогу, включаючи пільги, залежно від
матеріального становища сім‘ї, а також підготувати пропозиції щодо
поступової монетизації пільг на проїзд у транспорті;
- надати пільги та компенсації за професійною ознакою
відповідним категоріям громадян з урахуванням їхнього матеріального
становища та фінансування їх за рахунок коштів підприємств і установ;
- збільшити допомогу при народженні дитини [4].
Про середній рівень життя населення можна судити за
структурою доходів. Джерела доходів, якими володіє людина
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різноманітні, але основною їх складовою є заробітна плата.
Державною соціальною гарантією у сфері доходів населення є
мінімальна заробітна плата, розмір якої протягом 2008-2009 рр.
підвищився з 515 грн. (станом на 01.01.2008 р.) до 669 грн. (станом на
01.12.2009 р.), або на 29,9%.
На наступному етапі проаналізуємо зміну структури доходів і
витрат населення (табл. 2) [1].
2006

2007

2008

2009

2009/2006

Доходи - всього
в тому числі:
заробітна плата

100

100

100

100

0

43,45

44,76

43,33

41,90

-1,56

прибуток та змішаний доход

14,66

15,27

15,51

14,63

-0,03

доходи від власності (одержані)

2,94

3,22

3,36

3,88

0,95

соціальні допомоги та інші
одержані поточні трансферти

38,96

36,75

37,80

39,59

0,64

100

100

100

100

0

придбання товарів та послуг

81,70

81,75

82,26

79,39

-2,31

доходи від власності (сплачені)

1,77

2,72

3,60

4,07

2,29

поточні податки на доходи,
майно та інші сплачені поточні
трансферти

7,16

7,87

7,99

7,36

0,19

нагромадження
активів

1,52

1,59

3,49

1,30

-0,22

7,85

6,07

2,66

7,89

0,04

Витрати та
всього
в тому числі:

заощадження

-

нефінансових

приріст фінансових активів

За даними таблиці 2 можна сказати, що найбільшу питому вагу в
сукупному доході населення займає заробітна плата, соціальні
допомоги та інші поточні трансферти. При цьому з 2007 по 2009 рік
спостерігається тенденція зростання соціальної допомоги та інших
поточних трансфертів при зниженні питомої ваги заробітної плати. Як

209
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

показали розрахунки із 2007 по 2009 рік, спостерігається чітка
тенденція скорочення питомої ваги заробітної плати з 44,76% у 2007
році до 41,90% у 2009 році. За цей же період зростає питома вага
соціальних допомог та інших поточних трансфертів з 36,75 у 2007 році
до 39,59% у 2009 році.
У структурі витрат найбільшу питому вагу займають витрати на
придбання товарів та послуг, в 2009 році їх питома вага склала 79,39%
проти 81,70% у 2006 році, тобто скоротилась на 2,31%. З 2006 року по
2008 вони мали тенденцію зростання, а в 2009 – зниження. А
найменшу – нагромадження фінансових активів, частка яких в 2009
році порівняно з 2008 роком знизилась на 2,19%.
Значною залишається диференціація заробітної плати в
регіональному розрізі.
Аналіз рівнів зарплати за січень-вересень 2009 р. показує, що
вищою за середній рівень по країні вона була зафіксована лише в 5
регіонах: у м. Києві (3101 грн.), Донецькій (2060 грн.), Київській (1941
грн.), Дніпропетровській (1914 грн.), Запорізькій (1805 грн.) областях.
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській
(1378 грн.), Херсонській (1450 грн.), Волинській (1398 грн.),
Чернігівській (1443 грн.) областях. Фактично мешканці цих регіонів
отримують у 2,2-2,4 рази менше за мешканців столиці.
Упродовж січня–листопада 2009р. загальна сума заборгованості
з виплати заробітної плати збільшилася на 38,1%, або на
452,3 млн.грн., і на 1 грудня 2009р. досягла 1,6 млрд.грн., що дорівнює
7,8% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2009р.
Збільшення загальної суми заборгованості зумовлено головним
чином зростанням боргів працівникам економічно активних
підприємств. Упродовж січня–листопада 2009р. заборгованість перед
працівниками цієї категорії підприємств зросла на 45,1% (на 343,0
млн.грн.) і на 1 грудня становила 1,1 млрд.грн.
Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення
суми невиплаченої заробітної плати зафіксовано на економічно
активних
підприємствах
промисловості
(на 113,9 млн.грн.),
транспорту та зв‘язку (на 76,6 млн.грн.), будівництва (на 67,1
млн.грн.), сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу
та надання послуг підприємцям (на 39,5 млн.грн.).
Кількість працівників економічно активних підприємств, яким
вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 грудня 2009р. становила
380,2 тис. осіб, або 3,7% від загальної кількості штатних працівників.
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Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2498
грн., що на 27,8% більше від середнього розміру заробітної плати за
листопад 2009р [1].
Висновки. Таким чином, на основі проведеного аналізу можна
дійти висновку, що доходи і витрати є важливим елементом для
визначення рівня життя населення. Основною складовою доходів є
заробітна плата, вагомою причиною низького рівня якої в Україні є
малий розмір мінімальної заробітної плати, що не досягає й одного
прожиткового мінімуму. Населення найбільшу частину своїх доходів
витрачає на придбання товарів і послуг.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток
житлово-комунального господарства є одним із найважливіших
завдань державної соціально-економічної політики. Для його
розв‘язання необхідне обгрунтування відповідних шляхів та засобів
регулюючого впливу на цю сферу діяльності, оскільки вона
безпосередньо стосується як інтересів населення, так і національного
господарства України в цілому.
Реформування галузі житлово-комунального господарства та
зміни у законодавчо-нормативній базі сприяють підвищенню
ефективності її функціонування. Важливу роль в системі управління
підприємствами ЖКГ відіграє управління витратами, оскільки витрати є
основою для формування тарифів..
На підприємствах житлово-комунального господарства, які
надають послуги, мають місце специфічні проблеми формування і
обліку витрат. Необхідність визначення не тільки виробничої, а й
повної собівартості послуг, що обумовлюється державним
регулюванням тарифів, робить актуальним завдання вдосконалення
методології формування та обліку витрат у галузі.
Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення
проблеми. Методологію формування та обліку витрат висвітлено у
працях багатьох вчених, зокрема Ф. Бутинця, С. Голова, О.
Кобилянської, М. Коцупатрого, В.Пархоменка [ 1 ]. Проте всі питання
обліку витрат у ЖКГ не знайшли повного відображення
Цілі статті. Розкрити особливості формування витрат та
відображення їх в обліку на підприємствах житлово-комунального
господарства.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів.
Житлово-комунальне господарство - одна з важливих та
пріоритетних галузей економіки, яка забезпечує життєдіяльність усіх
населених пунктів і впливає на розвиток економічних взаємовідносин у
державі. В сфері житлово-комунального господарства зайнято майже 5
відсотків працездатного населення країни і задіяно майже 25 відсотків
основних фондів національної економіки. Понад 14 тис. суб'єктів
господарювання різних форм власності надають споживачам послуги з
утримання житлового фонду, опалення, гарячого і холодного
водопостачання, водовідведення, санітарної очистки, озеленення
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населених пунктів, зовнішнього освітлення, утримання дорожньошляхового господарства, перевезення міським електротранспортом тощо.
За даними статистичних звітів щорічний обсяг житлово-комунальних
послуг, що надаються споживачам, становить 7,6 млрд. грн., що у
розрахунку на 1 особу міського населення складає близько 145 гривень [ 5
].
Слід зазначити, що на житлово-комунальних підприємствах окрім
загально відомих витрат є специфічні. До них відносяться витрати [ 5 ]:
– теплового господарства на утримання територій санітарних зон,
використання води на технологічні цілі (заповнення теплових мереж,
промивка фільтрів тощо), витрати на енергоносії, на ремонт,
промивку, наладку котлоагрегатів, теплових мереж тощо, на
обстеження технічного стану теплових мереж, обладнання приладами
обліку теплової енергії тощо;
– водопровідно-каналізацийного господарства на воду для
власних потреб, на утримання територій санітарних зон, на аварійновідновлювальні роботи, за винятком аварій, що відносяться до
надзвичайних ситуацій;
– підгалузі санітарної очистки міст на вивезення сміття,
захоронення, знищення;
– витрати, які включаються до квартирної плати, затверджені
Постановою № 939, зокрема:
- на утримання обслуговуючого персоналу — оплата праці
двірників, прибиральниць та ін., праця яких пов'язана з утриманням
внутрішньо-будинкових приміщень і прибудинкової території, та
відрахування на соціальні потреби від цих витрат;
- на експлуатацію будинкового господарства — освітлення та
утримання місць загального користування, вивезення сміття, снігу,
дезинфекція, озеленення, протипожежні заходи (в основному ці
витрати сплачуються відповідним стороннім організаціям);
- на амортизацію основних засобів, крім житлового фонду;
- на капітальний ремонт основних засобів, крім житлового
фонду;
- на поточний ремонт житлового фонду.
Можна визначити такі особливості формування витрат на
підприємствах ЖКГ:
– специфіка структури витрат житлових організацій, які
відшкодовуються за рахунок квартирної плати (плати на утримання
будинків);
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– наявність взаєморозрахунків між різними підприємствами
ЖКГ;
– необхідність визначення повної собівартості послуг і деякі
проблеми, щодо включення до собівартості інших операційних витрат,
визначенні державним регулюванням тарифів;
– проблематичність розподілу загальновиробничих витрат,
обумовлена залежністю від нерівномірного споживання послуг.
Витрати підприємств ЖКГ відшкодовують населення та
підприємства як складову затвердженого тарифу. При цьому
підприємства ЖКГ, які надають комунальні послуги, отримують
оплату безпосередньо за ці послуги [ 4].
Тарифи на житлово-комунальні послуги регульовані, тому при їх
визначенні необхідно передбачити відшкодування не тільки прямих, а
й усіх операційних та інших витрат.
За способом включення до собівартості витрати поділяють на
витрати на продукцію – прямі та загальновиробничі, з яких
складається виробнича собівартість послуг, та витрати періоду.
Відповідно до сучасної методології бухгалтерського обліку
собівартість реалізованої продукції складається з виробничої
собівартості.
Особливо важливим є визначення не тільки виробничої, а й
повної собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) для галузей з
регульованими тарифами, до яких належить і житлово-комунальне
господарство. Для цього потрібно керуватися Методичними
рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у
промисловості, якими передбачено складання калькуляції виробничої
та повної собівартості з метою ціноутворення [ 4 ].
Правильне визначення витрат на виробництво і собівартості
одиниці продукції має важливе значення для обчислення кінцевого
фінансового результату та ефективності діяльності підприємства
Як і у всіх галузях, витрати підприємств ЖКГ обліковують
окремо за різними видами діяльності підприємства: операційні,
фінансові (рахунок 95, 96), інші витрати (рахунок 97), витрати на
сплату податку на прибуток (рахунок 98).
Облік та групування витрат за статтями підприємства житловокомунального господарства здійснюють згідно П(С)БО 16
―Витрати‖[2]: прямі (рахунок 23) і загальновиробничі витрати
(рахунок 91), які разом становлять виробничу собівартість продукції
(робіт, послуг), та інші витрати, що не включаються до собівартості
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продукції (робіт, послуг) – адміністративні витрати (рахунок 92),
витрати на збут (рахунок 93), інші операційні витрати (рахунок 94). У
ЖКГ на багатьох підприємствах не визначають окремо витрати на
збут, а також здебільшого не виокремлюють загальновиробничі
витрати.
Висновки. Аналіз складу витрат і особливостей їх обліку на
підприємствах житлово-комунального господарства дає можливість
визначити проблемні питання в обліку ЖКГ і певні напрями їх
вирішення, зокрема обґрунтування необхідності визначення не тільки
виробничої а й повної собівартості житлово-комунальних послуг для
встановлення відповідних тарифів.
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The question of role and value of operative control is considered in a modern
management, the necessity of his introduction is well-proven for practice of domestic
enterprises.
Key words: operative control, operative checking system, economic use of
resources, financial result.

Постановка проблеми. В ринкових економічних умовах
господарювання зростає потреба в оперативному контролі
виробничим процесом. На сучасному етапі він стає важливим засобом
зниження інформаційного ризику і фактором стабільного розвитку
підприємства. Оперативний контроль є невід‘ємним елементом
системи управління, від якого залежить якість прийнятих рішень. Він
здійснюється на всіх стадіях розробки та виконання управлінських
рішень, дозволяє виявити відхилення від встановлених норм,
забезпечує достовірність інформації, сформованої в системі
бухгалтерського обліку.
Актуальними постають ряд проблем, вирішення яких сприятиме
впровадженню системи оперативного контролю на підприємствах.
Зокрема, немає єдиного підходу до сутності, класифікації, мети,
організації та фактичного здійснення оперативного контролю. У
наукових дослідженнях із питань оперативного контролю автори не
приділяють достатньо уваги методичному, організаційному та
технічному забезпеченні оперативного контролю.
Цілі статті. Отже, вважаємо за доцільне обґрунтувати роль і
значення оперативного контролю в управлінні промисловими
підприємствами в сучасних умовах.
Аналіз літературних джерел. Питання щодо оперативного
контролю є досить дискусійним у сучасній економічній літературі та
наукових виданнях. Розгляд даної теми зробили такі українські
науковці, а саме: Л.В. Нападовська, С.Ф. Голов, Л. Слюсарчук, Н.
Ткаченко, С. Ковтун, В.С. Лень, Т. Кришталева, О. Самойленко, М.
Білуха, С. Іваніна та інші.
Можна наголосити, що в економічній літературі досі немає
єдиної думки щодо визначення оперативного контролю. Існує
об‘єктивна необхідність розгляду проблеми правильної організації
контролю матеріальних витрат на промислових підприємствах.
Виклад основного матеріалу. У системі управління
підприємством і його підрозділами важливу роль відіграє контроль. На
підприємстві контролю підлягають усі матеріальні та грошові потоки,
виробничі процеси, діяльність людей, витрати ресурсів і результати
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[1]. Такий глобальний контроль дає змогу з‘ясувати наскільки
діяльність підрозділів усіх ієрархічних рівнів відповідає чинному
регламенту, встановленим завданням і наскільки він ефективний.
Оперативний контроль здійснюється повсякденно паралельно з
ходом виробництва на основі даних оперативного і бухгалтерського
обліку. Ціль його – здійснювати систематичне спостереження за
виконанням планів виробничих завдань і дотриманням ліміту витрат.
Даний контроль дає можливість вчасно виявити негативні відхилення
у виконанні планів, аналізувати їх причини і вживати заходи для
усунення недоліків, недопущення їх надалі.
В ході здійснення оперативного контролю об‘єктами
спостереження є не самі по собі виробничі ресурси і внутрішній
економічний механізм, а дії людей — працівників господарства,
відповідальних за забезпечення збереження й ефективне використання
засобів виробництва, раціональне використання трудових ресурсів і
дотримання законності в процесі виробництва[5]. З цього випливає
винятково важливий практичний висновок: за будь-яке порушення
фінансової дисципліни або господарських договорів, недотримання
встановленої технології виробництва, що привело до недоодержання
запланованої (очікуваної) кількості продукції, незабезпечення
збереження переданих їм ресурсів, невиконання планових завдань,
перевитрата коштів і т.д. повинні нести відповідальність
(дисциплінарну, матеріальну, а у визначених випадках і карну)
конкретні
особи,
що
заподіяли
своїми
неправильними
(неправомірними) діями або ж бездіяльністю збиток господарству.
Оперативний облік та контроль покликаний відображати стан та
хід виконання переважно виробничо-господарської діяльності на
кожному підприємстві. Контроль за ходом виробництва має на меті
виявлення відхилень від встановлених планових завдань і календарних
графіків виробництва, неполадок в роботі різних підрозділів.
Контроль за ходом виробництва визначає вимоги щодо
оперативності у виявленні чинників, причин і величин відхилень від
календарних планів (графіків) і внутрішньозмінного ритму при
виконанні виробничих завдань.
Оперативний контроль на великих підприємствах має
здійснюватися повсякденно спеціалізованим відділом, окрім
бухгалтерії та головного бухгалтера. У невеликих фірмах обов'язки
такого контролю покладаються на ревізійну комісію, яка
призначається засновниками. З метою проведення детального
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оперативного контролю можна також залучати професіональних
аудиторів зі спеціалізованих фірм.
На промислових підприємствах оперативний контроль
здійснюють служби внутрішнього контролю. Вони мають здійснювати
такі завдання [2]:
- проводити постійний аналіз виробництва та фінансової
діяльності
підприємства,
повноти
та
надійності
ведення
бухгалтерського
та податкового
обліку,
оперативного
та
адміністративного контролю;
- забезпечувати постійний контроль за дотриманням
робітниками підприємства встановленого графіку документообігу,
процедур проведення операцій, функцій та повноважень - згідно з
покладеними на них обов'язками;
- розглядати факти порушень робітниками чинного
законодавства, нормативно-правових документів, які регулюють і
визначають стратегію діяльності підприємства;
- рекомендувати керівникові підприємства вживати заходи для
недопущення дій, результатом яких може стати порушення чинного
законодавства, інших чинних нормативно-правових актів;
- розробляти рекомендації та вказівки щодо усунення виявлених
порушень, покращення системи внутрішнього аудиту та здійснювати
контроль за їх використанням і виконанням;
- забезпечувати документування кожного факту перевірки,
оформлювати письмово висновки, де мають бути відображені усі
питання, вивчені в ході перевірки, та рекомендації, дані керівникові
підприємства.
Під час організації оперативного контролю повинні бути чітко
визначені та розподілені обов'язки окремих працівників для перевірки
різних напрямків звітності, а також встановлені межі їхніх
повноважень згідно з покладеними обов'язками. Не можна
припускати, щоб одна особа контролювала всю операцію з початку до
кінця. Керівником служби внутрішнього контролю мають проводитись
постійні ротації внутрішніх контролерів з метою запобігання
зловживань. Не допускається, щоб один і той же контролер проводив
перевірку одного підрозділу підприємства двічі підряд.
Працівники, які мають право здійснювати оперативний контроль
на підприємстві, як правило, мають такі права [5]:
- отримувати усно або письмово від керівників підрозділу, який
перевіряється, необхідні документи, пояснення, а також інші
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матеріали, пов'язані з діяльністю цього підрозділу;
- визначати відповідність дій та операцій, що здійснюються
співробітниками підприємства, згідно з вимогами чинного
законодавства України, іншими нормативно-правовими актами,
рішеннями керівників органів підприємства, які визначають політику
та стратегію його діяльності, процедуру прийняття і реалізації рішень,
організацію обліку та звітності;
- перевіряти розрахунково-касові документи, контракти
підприємства, фінансову і статистичну звітність, іншу документацію,
а, в разі необхідності, наявність у структурному підрозділі товарноматеріальних цінностей;
- надсилати документацію третім особам, суб'єктам
підприємницької діяльності з питань відповідності чинному
законодавству господарських та фінансових операцій, які проводяться
підприємством;
- залучати, у разі необхідності, співробітників інших
структурних підрозділів підприємства для виконання завдань,
поставлених перед службою внутрішнього контролю (аудиту);
- мати безперешкодний доступ до виробничих, складських,
торгових та інших приміщень підрозділу, а також у приміщення, що
використовуються з метою зберігання документів, готівки та
коштовностей, отримувати інформацію, яка зберігається на магнітних
носіях;
- з дозволу керівництва підприємства знімати копії з одержаних
документів, у т. ч. копії файлів, копії будь-яких записів, що
зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних
комп'ютерних системах, а також розшифровувати ці записи;
- за виявлення грубих порушень чинного законодавства,
випадків розкрадання коштів та майна, допущених працівниками
підрозділів, рекомендувати керівникові підприємства усунути їх від
виконання службових обов'язків.
Найважливішою формою детального оперативного контролю на
промислових підприємствах є інвентаризація майна, коштів і
розрахунків.
Перевіряючи
виконання
плану
проведення
інвентаризацій, контролер має встановити: чи правильно визначений
склад постійно діючої комісії і чи затверджений він наказом керівника
підприємства; чи встановлений порядок створення робочих
інвентаризаційних комісій і чи своєчасно результати інвентаризації
відображаються в бухгалтерському обліку [2].
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Своєчасність
проведення
контролю
ревізор
визначає,
зіставляючи дати проведення контрольних дій за планом і час
фактичного здійснення перевірок, зазначених у актах. Кількість
проведених ревізій визначається за поданими актами. При цьому слід
з'ясувати, чи розглядаються керівництвом підприємства і трудовим
колективом висновки ревізій та перевірок [2].
У висновках з результатів контролю має бути вказано про
недоліки, порушення та зловживання, що характеризують проведення
відповідних господарських операцій. Акцентується увага на
позитивному досвіді роботи підрозділу, який можна використати на
інших дільницях. Необхідно також викласти причини, особливо
організаційного характеру, які створили умови для порушень і
зловживань, та подати свої пропозиції щодо їх усунення.
Таким чином, уся система оперативного контролю має
забезпечити послідовну та ефективну роботу підприємства,
збереження власності, своєчасне та повне відображення господарських
та фінансових операцій у бухгалтерському обліку.
При існуючій практиці організації контролю матеріальних
ресурсів, основними центрами організації контролю стану і
використання матеріальних ресурсів є відділ матеріально-технічного
забезпечення, склади, структурні підрозділи, місця використання
ресурсів, бухгалтерія та деякі інші функціональні підрозділи.
Слід відзначити, що оперативний контроль використання
матеріальних ресурсів в цехах підприємств, які мають широку
номенклатуру статей матеріальних витрат, практично не ведеться.
Лише послідуючий контроль згідно даних бухгалтерського обліку веде
бухгалтерія після закінчення звітного періоду, а отже і терміну
використання вказаних ресурсів.
Важливим етапом покращення контролю за матеріальними
витратами є їх нормування, тобто використання елементів
нормативного методу калькулювання витрат на собівартість продукції.
Це є досить ефективним, саме для контролю за матеріальними
витратами, тому що при створенні одиниці продукції, як правило,
відомі питомі витрати сировини та матеріалів. Норма забезпечує
оцінку витрат на 1 одиницю виробництва, а кошторис - оцінку витрат
на весь обсяг виробництва. Нормативний метод обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції особливо яскраво проявляє
інтеграцію обліку і контролю.
Недоліком даної системи оперативного контролю за
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матеріальними ресурсами є також те, що на сучасних підприємствах
майже відсутній контроль за зовнішніми ресурсами, на ціну яких
підприємство ніяк не може вплинути: газ, вода, пар, електроенергія та
інше. Система обліку таких ресурсів також повинна контролюватись,
тому що всі ці показники впливають на величину собівартості
продукції на промислових підприємствах.
Важливим засобом попередження і зниження матеріальних втрат
є посилення з боку всіх працівників підприємства оперативного
контролю за правильністю і законністю списання втрат матеріалів
понад норми природного збитку, розкриття причин виявлення винних
осіб для погашення ними заподіяної шкоди. У системі оперативного
контролю втрати повинні визначатися в комплексі як розмір втрат під
час навантаження, розвантаження, перевалки і транспортування
матеріалів, від зниження їх якості, додаткові витрати зі збереження
неходових і залежаних матеріалів, втрати від псування, нестачі і
розкрадання матеріальних цінностей, втрати тари тощо. Для цього
необхідно зосередити контроль на таких критичних точках, як
необхідність зменшення розмірів природного збитку завдяки
поліпшення умов збереження матеріалів і організації операцій,
пов‘язаних із підготовкою матеріалів до використання у виробництві;
зменшенні нормованих відходів з деяких матеріалів; попередження
псування матеріалів у результаті незабезпеченості умов їх зберігання.
Висновки.
Оперативний
контроль
на
промисловому
підприємстві має суттєве значення, оскільки без своєчасно прийнятого
рішення втрачається можливість ефективного управління діяльністю
підприємства та отримання бажаного фінансового результату
(прибутку). Особливо зростає його значення в період економічної
кризи, коли потрібне гнучке маневрування ресурсами, повсякденний
контроль за їх використанням, тому його подальше вивчення й
дослідження є перспективними напрямками науки й практики.
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В публікації досліджуються питання аналітичного забезпечення процесу
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The questions of the analytical providing of process of management of circulating
assets are investigated in a publication. The ways of improvement of management of
circulating assets are certain.
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Вступ. На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах
трансформації національної економіки серед проблем, які пов‘язані з
подоланням економічної кризи як на макро-, так і на макрорівні,
важливе місце займають задачі формування ефективного механізму
управління капіталом підприємств.
Структурна перебудова економіки, перш за все, позначилася на
механізмі формування та використання оборотного капіталу,
обумовила необхідність наукового аналізу та теоретичного
обґрунтування низки проблемних питань. Актуальність таких проблем
підсилюється тим, що в Україні за період з 2001-2009 рр. відзначено
стрімке зростання обсягу оборотного капіталу підприємств – у 1,6
разів. Ситуація, що склалася, вимагає теоретичного обґрунтування та
практичної реалізації заходів щодо підвищення ефективності
формування та використання оборотного капіталу в умовах ринку
шляхом запровадження нових дієвих механізмів управління
оборотним капіталом.
Аналіз досліджень і публікацій. Значний внесок у вирішення
окремих проблем, пов‘язаних з розробкою методологічних,
організаційних, інформаційних аспектів розвитку економічного
аналізу в цілому, і аналізу оборотного капіталу зокрема, зробили такі
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вчені як І.О.Бланк, В.В.Ковальов, Є.С.Стоянова, В.В.Бочаров,
О.В.Єфімова, А.М.Павліковський, В.В.Сопко та інші.
Виклад основного матеріалу. У переважній частині робіт
оборотний капітал розглядається або як виключно економічна
категорія, і тоді на перший план висувається матеріально-речовинна
сторона оборотного капіталу; або як суто фінансова категорія, і тоді
переважна увага приділяється джерелам формування оборотного
капіталу. Між тим, двоїстість природи капіталу полягає у його як
матеріально-речовинній, так і у вартісній (грошовій) характеристиках,
у тому, що капітал є і джерелом, і результатом діяльності
підприємства незалежно від специфіки виробничої діяльності, тобто у
тому, що оборотні активи завжди відображають характер розміщення
інвестованого у процес господарської діяльності капіталу.
Найбільш цілісне визначення сутності управління оборотним
капіталом можна дати, ознайомившись з роботами відомого науковця
І.О.Бланка, за яким управління оборотним капіталом являє собою
систему принципів та методів розробки і реалізації управлінських
рішень, пов'язаних із встановленням оптимальних параметрів його
обсягу і структури, задоволенням потреб підприємства в окремих його
видах та залученням з різних джерел і в різноманітних формах для
здійснення господарської діяльності підприємства, забезпеченням
умов оптимізації процесу його обертання.[1]
Необхідно зазначити, що у вітчизняній теорії та практиці
управління оборотним капіталом підприємства досить повно та
цілісно визначено зміст, цілі й завдання, а також функції фінансового
менеджменту в сфері оборотного капіталу підприємства. [2] Проте, на
нашу думку, система управління оборотними активами підприємства
потребує подальших досліджень, спрямованих на удосконалення та
конкретизацію її функцій з позиції адаптації до сучасного етапу
розвитку фінансів та економіки України в цілому.
На думку Поддєрьогіна А.М. механізм управління оборотним
капіталом являє собою систему елементів, що регулюють процес
розробки та реалізації управлінських рішень в цій сфері. [3]
Виходячи із загальновідомих підходів до управління
господарською діяльністю підприємства, що застосовуються для
розв‘язування конкретних завдань управління, Колодяжна К.А.
відзначає такі основні системи проведення аналізу оборотного
капіталу підприємства: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз,
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порівняльний аналіз, аналіз ризиків, аналіз коефіцієнтів, інтегральний
аналіз. [4]
Аналіз стану оборотних активів підприємства дозволяє оцінити
в короткостроковому періоді (наприклад, за минулий місяць, квартал,
рік) структуру оборотного капіталу, його абсолютну величину та
абсолютну величину окремих видів оборотних активів, оцінити
величину чистого оборотного капіталу.
Аналіз структури капіталу є передумовою щодо визначення
ефективності
його
використання.
Функціонування
капіталу
характеризується його постійним кругообігом, в момент якого він
може перебувати у будь-який час на різних стадіях.
Аналіз ефективності використання оборотних активів
підприємства має велике значення для оцінки фінансового стану
підприємства, оскільки швидкість обороту коштів безпосередньо
впливає на ліквідність активів та платоспроможність підприємства.
Крім того, збільшення швидкості кругообігу оборотних коштів, за
інших рівних умов, відбиває зростання виробничо-технічного
потенціалу підприємства.
Наукові дослідження в сфері оцінки економічної ефективності
використання оборотних активів проводяться давно та відображені в
монографіях багатьох зарубіжних вчених, таких як: І. Ансофф, Ю.
Брігхем та Л. Гапенськи, Б. Коласс, Ю. Землякова. Серед вітчизняних
економістів, які присвятили свої праці цьому питанню, відмітимо І.
Бланка, В. Кігеля, А. Руденка, Л. Лахтіонову та ін. Узагальнюючи
дослідження згаданих вчених можна визначити систему показників
для характеристики ефективного використання оборотних активів на
підприємствах, найважливішим з яких є швидкість обертання. Вона
обчислюється в днях і характеризується періодом, за який оборотні
кошти підприємства здійснюють один оборот.

O

СД
Р

(1)
де О — термін обертання оборотних коштів, днів;
С — середні залишки нормованих оборотних коштів, грн.;
Д — тривалість періоду, за який обчислюється обертання, днів;
Р — обсяг реалізації продукції, грн.
Тривалість обертання коштів — це показник, який здатний
відображати результат процесу матеріального відтворення і
ефективність використаних матеріальних засобів і коштів.
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Обертання оборотних активів обчислюється за планом і
фактично.
Для
ефективності
використання
оборотних
активів
використовується коефіцієнт обертання:

Ko 

P
C

(2)
де Ко — коефіцієнт обертання оборотних коштів;
Р — обсяг реалізованої продукції, грн.;
С — середні залишки нормованих оборотних коштів, грн.
Він характеризує кількість оборотів коштів за звітний період.
Коефіцієнт завантаження оборотних коштів обчислюється за такого формулою:

Kз 
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Р

(3)
де Кз — коефіцієнт завантаження оборотних коштів, коп. Цей
показник характеризує величину оборотних коштів на 1 грн. реалізованої продукції.
Для характеристики ефективного використання оборотних
активів використовується коефіцієнт ефективності. Він обчислюється
за формулою:

Kе 

П
С

(4)
де Ке — коефіцієнт ефективності оборотних коштів, коп.;
П — прибуток від реалізації товарної продукції, грн.
Як будь-який вид активів, оборотні активи повинні генерувати
певний прибуток при їх використанні у виробничо-збутовій діяльності
підприємства. Разом з тим, окремі види оборотних активів здатні
приносити підприємству прямий дохід в процесі фінансової діяльності
і у формі процентів та дивідендів (короткострокові фінансові
вкладення). Тому аналіз рентабельності оборотних активів також
повинен стати складовою частиною управління оборотними активами.
Більш високу доходність оборотного капіталу можна одержати в
результаті підвищення коефіцієнта прибутковості продажу продукції
або коефіцієнта оборотності оборотних активів. Коефіцієнт
прибутковості можна підвищити шляхом скорочення витрат або
підвищення продажних цін. Проте при зростанні продажних цін
можливе падіння попиту й наступного за цим зменшення показника
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оборотності активів. Якщо більш високі ціни призведуть до зниження
товарообігу, то збільшення коефіцієнта прибутковості може
компенсуватися падінням оборотності активів, тому загальна
доходність оборотного капіталу може не покращитися.
Не менш важливим об‘єктом, ніж рентабельність оборотних
активів, при аналізі використання оборотного капіталу виступає їх
ліквідність, а предметом такого дослідження є аналіз впливу на
фінансовий стан підприємства розміщення оборотних активів.
Функціонування оборотних коштів розпочинається з моменту їх
формування і розміщення. Раціональне розміщення як складова
управління оборотним капіталом має певні особливості не лише в
різних галузях, а навіть і на різних підприємствах однієї галузі. Визначальними тут є такі чинники: вид господарської діяльності, обсяг
виробництва; рівень технології та організації виробництва; термін
виробничого циклу; система постачання необхідних товарно-матеріальних цінностей і реалізації продукції та ін.
Отже, фінансово стійким є такий суб'єкт господарювання, який
за рахунок власних коштів покриває кошти, вкладені в активи, не
допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості,
своєчасно розраховується за своїми зобов'язаннями. Основою
фінансової стійкості є виважена, раціональна організація й ефективне
використання оборотних коштів.
Висновок. Таким чином, аналітичне забезпечення відіграє
важливу роль в системі управління оборотними активами
підприємства. Ефективність управління оборотним капіталом
залежить від рівня організаційності та узгодженості процесів аналізу
оборотних активів підприємства в попередньому періоді, планування
оборотного капіталу, контролю за виконанням планів та прийняттям
управлінських рішень щодо підвищення ефективності використання
оборотного капіталу. Розробка шляхів поліпшення управління
оборотним коштами включає в себе: аналіз оборотних активів,
оптимізацію складу оборотних активів, прискорення оборотності
оборотних активів, забезпечення підвищення рентабельності,
забезпечення мінімізації втрат в процесі їх використання, формування
принципів фінансування.
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Розглянуто трансакційні витрати, особливості їх формування та обліку на
підприємствах України, проблеми облікового забезпечення управління цими
витратами. Обґрунтовано необхідність подальших наукових досліджень у напрямі
вдосконалення методології бухгалтерського обліку щодо трансакційних витрат.
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Transaction costs, features of their formation and the accounting at the enterprises of
Ukraine, problems of registration maintenance of management by these charges are
considered. Necessity of the further scientific researches in improvement of accounting
methodology relative to transaction costs is proved.
Keywords: transaction costs, formation of transaction costs, accounting of
transaction costs.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливиминауковими чи практичними завданнями. В період
здійснення трансформаційних процесів в економіці України
відбувається зміна існуючих та формування нових інституційних
структур. Класифікаційні ознаки об'єктів дослідження в економічній
теорії, теорії бухгалтерського обліку та теорії менеджменту часто
різняться, послаблюючи тим самим дієвість методології економічної
науки
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток теорії
трансакційних витрат знайшов своє відображення в працях таких
відомих зарубіжних вчених-економістів, як О.Е. Вільямсон, Е. Сото,
Д. Ален, Д. Норт, Дж. Уолліс, Р.І. Капелюшніков та інших. З
розвитком ринкових відносин в Україні все більше уваги до
трансакційних витрат приділяється вітчизняними вченими. Серед них
С.І. Архієреєв, Н.Ю. Іванова, В.П. Кузьменко, В.І. Милошик. Та
переважна більшість досліджень щодо трансакційних витрат
здійснюється в межах економічної теорії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на
значні обсяги цих витрат в сучасній українській економіці та їх
суттєвий вплив на фінансові результати, в системі управління та
обліку
дослідження
трансакційних
витрат
практично
не
здійснювались.
Недостатнє
вивчення
трансакційних
витрат
призводить до їх неконтрольованості, а недостатня інформація щодо їх
розміру, причин виникнення – до неефективного управління ними.
Одним із перших звернув увагу на виключну важливість обліку
трансакційних витрат в умовах розвитку та ускладнення механізмів
господарювання в Україні професор Г.Г. Кірейцев. За його словами,
виявлення класифікаційних ознак трансакційних витрат складатиме
основу розробки методології їх обліку, аналізу та контролю як
найважливіших функцій управління [1, 35].
Важливість дослідження трансакційних витрат в період
трансформації і структурної перебудови підтверджують процеси
невпинної глобалізації економіки. Причини злиття і поглинання одних
підприємств іншими через вертикальну інтеграцію розкрив Р. Коуз у
своїй статті «Природа фірми». Він зазначив, що створення таких
інтеграційних структур
пов‘язане
з
прагненням
економії
трансакційних витрат, а межа зростання фірми залежить від того, в
який момент її накладні витрати починають перевищувати
трансакційні витрати вільного ринку. Це ще раз доводить необхідність
систематичного обліку трансакційних витрат та здійснення їх
порівняльного аналізу з внутрішньофірмовими накладними витратами.
В економічній літературі зустрічається декілька визначень
трансакційних витрат. Сам Р. Коуз так пояснює їх сутність: «Покупці і
продавці мають знаходити один одного; покупці повинні вивчити те,
що продавці можуть їм запропонувати, а продавці – що покупці хочуть
придбати; обидві сторони мусять вивчити ціни, за якими інша сторона
погодиться здійснювати операції, сторони повинні вести переговори,
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виробляти контракти, забезпечувати їх виконання і так далі.
Створюватимуться ринки і з‘являтимуться спеціалісти – дилери і
брокери – для забезпечення процесу обміну. Саме витрати такої
діяльності я називаю трансакційними витратами» [2, 33].
Часто у визначенні трасакційних витрат використовується
поняття права власності. Д. Ален характеризує їх як витрати на
встановлення і забезпечення права власності. Демшець вважає, що
трансакційні витрати – це витрати, що виникають при передачі права
власності. На противагу цьому А.Н.Олейник зазначає, що це витрати,
пов'язані з обміном та захистом правочинностей.
Зустрічаються і інші підходи до трактування трансакційних
витрат: як витрати, пов‘язані з координацією та взаємодією суб‘єктів
господарювання; як ціни, яку платить економічна система за
недосконалість її ринків; як еквіваленту тертя в системах механіки.
Виходячи з наведених визначень до трансакційних витрат в
економічній теорії найчастіше відносять наступні їх групи:
1. Витрати пошуку інформації (витрати на пошук покупців чи
продавців, витрати на отримання інформації про них, на отримання
інформації щодо ситуації на ринку тощо).
2. Витрати, пов‘язані з веденням переговорів та укладанням угод.
Ці витрати включають витрати на переговори щодо умов трансакції,
на юридичне вивчення та оформлення угод.
3. Витрати вимірювання якості. Це витрати на оцінку якості
продукції. До них, в основному, відносять витрати на спеціальну
техніку, що дозволяє контролювати якість, витрати на стандартизацію.
На нашу думку, до цих витрат можна віднести витрати на одержання
права випускати продукцію під відомою торговою маркою, оскільки
це зобов‘язує підприємство дотримуватись якісних норм,
встановлених підприємством-інтегратором.
4. Витрати специфікації та витрати на захист прав власності.
Вони включають витрати на встановлення прав власності, втрати від
неякісної специфікації прав власності, втрати від порушення прав
власності та їх відновлення. Знову ж таки, для України як держави, де
відсутній надійний правовий захист, параметри цієї групи витрат
будуть досить значними.
5. Витрати опортуністичної поведінки. Опортуністичною
вважається поведінка ухиляння від виконання умов угоди з метою
отримання прибутку за рахунок інтересів партнерів. Витрати
опортуністичної поведінки включають витрати на контроль за
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виконанням угод, на страхування ризиків їх невиконання, витрати на
запобігання такій поведінці контрагентів.
6. Витрати захисту від третіх осіб. Тобто витрати на захист від
інших осіб (крім учасників угоди), які претендують на частку користі
від реалізації положень угоди.
Розглянувши групи трансакційних витрат, можна констатувати,
що практично всі вони є високими на підприємствах України.
Причиною цього є недостатній розвиток ринків, несформована
структура інституцій, складне та неоднозначне законодавство, значний
податковий тиск та факти корумпованості.
Отримати інформацію про трансакційні витрати апарат
управління може лише за допомогою системи обліку. Така інформація
дасть можливість приймати управлінські рішення, спрямовані на
можливу зміну форм ринкової взаємодії та економію трансакційних
витрат, що дозволить підприємству успішно конкурувати на ринку.
Першим етапом у виправленні цієї ситуації є здійснення
фундаментальних досліджень в теорії бухгалтерського обліку щодо
визначення, групування трансакційних витрат та позиціонування їх як
окремого об‘єкту бухгалтерського обліку. Наступним етапом є
розробка механізму та інструментарію первинного, синтетичного та
аналітичного обліку трансакційних витрат, а також методики їх
аналізу і контролю для прийняття управлінських рішень щодо вибору
чи змін ринкової взаємодії підприємства (рис. 1).
ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНФОРМАЦІЄЮ УПРАВЛІННЯ НИМИ

Здійснення фундаментальних досліджень в теорії бухгалтерського обліку
щодо визначення, групування трансакційних витрат та позиціонування їх як
окремого об‘єкту бухгалтерського обліку
Розроблення методики обліку трансакційних витрат
Розробка системи первинного, синтетичного та аналітичного обліку
трансакційних витрат
Розроблення методики аналізу і контролю трансакційних витрат

Рис. 1. Етапи дослідження трансакційних витрат
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Визначення первинних документів для оформлення кожного
виду трансакційних витрат є важливою передумовою формування
необхідної для управління інформації (рис. 2).
Перш за все, для можливості функціонування і здійснення будьяких операцій підприємство повинно бути ідентифіковане як
юридична особа. Грошові витрати і витрати часу на реєстрацію
підприємства є досить суттєвими і різняться залежно від
організаційно-правової форми створюваного суб'єкта діяльності.
Потребують певних витрат отримання дозволів на здійснення
діяльності, відкриття рахунків в банках та інші формальності,
пов‘язані з початком діяльності.
На наступному етапі укладання угоди для здійснення вигідної
трансакції підприємству необхідно здійснити певні витрати на
вивчення ринку; попиту та пропозиції на ньому; ціни на необхідні для
виробництва товарно-матеріальні цінності чи послуги та на продукцію
власного виробництва; витрати на отримання інформації про
фінансовий стан покупців, їх платоспроможність, ділову репутацію
тощо.
Після аналізу отриманої інформації відбувається вибір
контрагента за тією чи іншою трансакцією.
При цьому здійснюються витрати на оцінку якості продукції,
товарів, робіт, послуг, які будуть придбані чи продані в результаті цієї
трансакції.
Процес підготовки укладання угоди потребує здійснення витрат,
пов‘язаних з веденням переговорів щодо умов договору.
В зв‘язку з ненадійністю правового захисту в Україні, нечіткого
законодавства в процесі підготовки угоди підприємству необхідно
затратити значні ресурси і час на те, щоб його права власності при
здійсненні майбутньої трансакції не порушувались. Крім того, на
даному етапі підприємство повинно подбати про свій захист від
можливої майбутньої опортуністичної поведінки партнера.
Витрати, притаманні даному етапу здійснення угоди, повинні
бути спрямовані на формування та формулювання такого договору, що
задовольняє обидві сторони і може бути витлумачений однозначно. В
угоді для обмеження опортунізму можуть бути передбачені санкції за
невиконання умов договору та заохочення при, наприклад,
дострокових виконаннях зобов‘язань.
Процедура укладення господарського договору є досить
складною і також потребує витрат.
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Етапи трансакцій

Реєстрація
підприємства
(юридичної
особи) та
виконання
пов‘язаних з
цим формальностями
Пошук
інформації
про
потенційних
партнерів по
трансакціях

Трансакційні витрати

Первинні документи

Витрати специфікації
(витрати на реєстрацію підприємства, на
отримання ліцензій, на
отримання юридичної
адреси, на відкриття
рахунків в банку)

Довідки про
реєстрацію
підприємства в
державних органах,
ліцензії, квитанції,
платіжні доручення

Витрати на пошук
партнерів, на отримання інформації про
потенційних покупців
чи продавців, втрати
від недостатності
такої інформації

Рахунки, платіжні
документи пов‘язані з
представницькими
витратами, витратами
отримання інформації;
аналітичні розрахунки
Документи на
придбання техніки,
приборів для
оцінювання якості
продукції; рахунки
спеціалізованих
установ з оцінки
якості; договір
франчайзингу

Вибір
партнерів по
трансакціях

Витрати на
оцінювання якості
продукції, товарів, робіт, послуг з приводу
яких здійснюється передача права власності

Підготовка
до укладання
угоди

Витрати на ведення
переговорів щодо умов трансакції; витрати
із захисту прав
власності; витрати на
запобігання опортуністичній поведінці

Укладання
угоди

Витрати на юридичне
оформлення угоди

Рахунки, платіжні
документи за
юридичні послуги,
послуги зв‘язку, на
представницькі
витрати; господарські
договори

Витрати на моніторинг виконання умов
договору та на заходи
щодо притягнення до
відповідальності іншої
сторони в результаті
їх порушення

Документи на оплату
праці осіб, в чиї
обов‘язки входить
контроль за
виконанням угод,
рішення судових
органів

Контроль
виконання
угоди
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Рис. 2. Оформлення етапів трансакції первинними документами
На етапі контролю за виконанням угод здійснюються витрати на
моніторинг виконання умов договору та на заходи щодо притягнення
до відповідальності іншої сторони в результаті їх порушення, тобто
витрати, пов‘язані з попередженням опортунізму партнерів по угоді.
Висновок. Таким чином, практично всі види трансакційних
витрат є високими на підприємствах України. Незважаючи на це, в
теорії та практиці обліку і менеджменту вони практично не
досліджуються. В бухгалтерському обліку відсутнє визначення
трансакційних витрат та їх класифікація. Це доводить необхідність
здійснення наукових досліджень в напрямку вдосконалення
методології бухгалтерського обліку щодо витрат.
Дослідження
початкового
етапу
облікового
процесу
трансакційних витрат – їх первинного обліку доводить, що чинна
система документування не дає можливості отримати чи відокремити
інформацію про них, що в подальшому призводить до неможливості
окремого аналітичного та синтетичного обліку трансакційних витрат,
та до зниження ефективності управлінських рішень, пов‘язаних з
ринковою взаємодією.
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В даній статті розглядається проблема банкрутства. На сьогодні однією з
найактуальніших в українській економіці є проблема банкрутства вітчизняних
підприємств. Адже банкрутство окремого суб‘єкта господарювання має суттєві
негативні наслідки як для самого підприємства, так і для відповідної галузі й
економіки країни в цілому.
Ключові слова: банкрутство, кризове становище,загроза банкрутств,
діагностика банкрутства.
The problem of bankruptcy is examined in this article. For today one of
aktual'nishikh there is a problem of bankruptcy of domestic enterprises in the Ukrainian
economy. In fact bankruptcy of separate subject of menage has substantial negative
consequences both for an enterprise and for the proper industry and economy of country on
the whole.
Keywords: bankrustvo, crisis position, threat of bankruptcies, diagnostics of
bankruptcy.

Постановка проблеми. Банкрутство, як елемент ринкових
відносин, стало реальністю і сучасної української економіки. Практика
показує, що в умовах нестабільності економіки, грошового дефіциту,
стрибків цінової політики, часто змінюваного законодавства, багато
підприємств стають неплатоспроможними, що може призвести до їх
банкрутства.
Особливої уваги потребує детальне вивчення причин
виникнення банкрутства. Це в свою чергу допомогло б у розробці
конкретних шляхів недопущення банкрутства, що є вкрай необхідним
у сучасних умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дану тему
досліджували такі вчені, як Шеремет О. О., Рибалка О., Талан Л.,
Шапурова О. О. та Чумак О. Також дослідження у галузі
антикризового управління при загрозі банкрутства відображені у
працях вітчизняних і зарубіжних учених: Р. Акоффа, І. Ансоффа, Є. Ф.
Брігхема, І. О. Бланка, О. М. Бондар, Т. С. Клебанової, Л. О.
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Лігоненко, О. В. Раєвнєвої, Л. С. Ситник, О. О. Терещенка, Е. А.
Уткіна та ін.
Постановка завдання. Дослідження теоретичних аспектів
банкрутства та шляхи попередження розвитку банкрутства в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Банкрутство – складний процес,
який може бути охарактеризований з різних боків: юридичного,

управлінського, організаційного, фінансового, обліково – аналітичного
тощо. Процедура банкрутства є кінцевою стадією невдалого
функціонування підприємства, якій, як звичайно, передують стадії
нормальної ритмічної роботи і фінансових ускладнень. На практиці
здійснення банкрутства, згідно з Законом «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», від
14.05.92 року показало його спрямованість на ліквідацію підприємств і
як наслідок – скорочення робочих місць, зменшення надходжень до
бюджету, розпад сталих економічних зв‘язків.
Згідно із законом, банкрутство – це визнана арбітражним
судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і
задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через
застосування ліквідаційної процедури.
Хоча банкрутство підприємства є юридичним фактом, бо тільки
арбітражний суд може визнати факт банкрутства підприємства, в його
основі лежать переважно фінансові причини, серед яких:
– серйозне порушення фінансової стійкості підприємства, яке
перешкоджає нормальному здійсненню його господарської діяльності;
– істотна незбалансованість об‘ємів грошових потоків;
– тривала неплатоспроможність підприємства, спричинена
низькою ліквідністю його активів.
У законодавчій і фінансовій практиці виділяють наступні види
банкрутства підприємств. Це є реальне банкрутство, яке характеризує
повну нездатність підприємства відновити в майбутньому періоді
свою фінансову стійкість і платоспроможність через реальні втрати
капіталу.
Технічне банкрутство характеризує стан неплатоспроможності
підприємства, спричинений істотним простроченням його дебіторської
заборгованості. При цьому розмір дебіторської заборгованості
перевищує розмір кредиторської заборгованості підприємства, а сума
активів значно перевершує об‘єм фінансових зобов‘язань.
Умисне банкрутство характеризує навмисне створення
керівником або власником підприємства його неплатоспроможності;
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нанесення ним економічного збитку підприємству в особистих
інтересах або на користь інших осіб; свідомо некомпетентне фінансове
управління.
Фіктивне банкрутство характеризує свідомо помилкове
оголошення підприємством про свою неспроможність з метою
введення в оману кредиторів для отримання від них відстрочення
виконання своїх кредитних зобов‘язань або знижки з суми кредитної
заборгованості [1].
Головною умовою визнання підприємства банкрутом є його
неспроможність вчасно розрахуватися за своїми зобов‘язаннями.
Загрозу неплатоспроможності та банкрутства підприємства на
практиці пов‘язують із фінансовою кризою.
Фактори, які можуть зумовити фінансову кризу на підприємстві
доцільно поділити на зовнішні та внутрішню
До зовнішніх чинників відносять: економічні причини – спід
виробництва, збільшення кількості збиткових підприємств, зростання
дебіторської та кредиторської заборгованості; політичні причини –
політична нестабільність держави, високий рівень податків;
демографічні причини – структури населення, рівень добробуту.
Внутрішніми причинами виникнення банкрутства підприємства
можуть бути: дефіцит власних оборотних активів, недосконалість
механізму ціноутворення, відсутність контролю за договірними
відносинами, неефективне використання ресурсів, збиткова діяльність
підприємства. Необхідна діагностика банкрутства, що передбачає
використання сукупності методів аналізу для своєчасного розпізнання
симптомів фінансової кризи на підприємстві та оперативного
реагування на початкових стадіях з метою зниження ймовірності
повної фінансової неплатоспроможності суб‘єктів господарювання [1].
Ринкова економіка виробила обширну систему фінансових
методів попередньої діагностики і можливого захисту підприємства
від банкрутства та кризових явищ, яка одержала назву „системи
антикризового фінансового управління‖. Суть цієї фінансової системи
управління полягає в тому, що загроза банкрутства діагностується ще
на ранніх стадіях її виникнення. Це дозволяє своєчасно задіяти
спеціальні фінансові механізми або обґрунтувати необхідність певних
процедур реорганізацій. Якщо ці механізми і процедури через
невчасне або недостатньо ефективне їх здійснення не призвели до
фінансового оздоровлення підприємства, воно повинне в
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добровільному або примусовому порядку припинити свою
господарську діяльність і розпочати ліквідаційні процедури [2].
Система антикризового фінансового управління підприємством
базується на певних принципах. До цих принципів відносяться такі:
1) постійна готовність до можливого порушення фінансової
рівноваги підприємства;
2) діагностика кризових явищ на початкових етапах фінансової
діяльності підприємства;
3) диференціація індикаторів кризових явищ за ступенем їхньої
небезпеки для фінансового розвитку підприємства;
4) терміновість реагування на окремі кризові явища у
фінансовому розвитку підприємства;
5) адекватність реагування підприємства на ступінь реальної
загрози його фінансовій рівновазі;
6) повна реалізація внутрішніх можливостей виходу
підприємства з кризового фінансового стану;
7) використання за необхідності відповідних форм санації
підприємства для запобігання його банкрутству.
На нашу думку, дані принципи повністю відображають
швидкість, адекватність, а, отже, і позитивність реагування
керівництва підприємства на прояви у господарській діяльності
кризового періоду стану підприємства [3].
Основною метою антикризового фінансового управління є
розробка і реалізація заходів, спрямованих на швидке відновлення
платоспроможності та достатнього рівня фінансової стійкості
підприємства, що забезпечить його вихід з кризового стану.
З урахуванням цієї мети на підприємстві розробляється
спеціальна політика антикризового фінансового управління при
загрозі банкрутства.
Політика антикризового фінансового управління є частиною
загальної фінансової стратегії підприємства, яке полягає в розробці
системи методів попередньої діагностики загрози банкрутства та
задіянні механізмів фінансового оздоровлення підприємства, що
забезпечують його вихід із кризового стану [4].
Реалізація політики антикризового фінансового управління
підприємством передбачає здійснення постійного моніторингу
фінансового стану підприємства з метою раннього виявлення ознак
його кризового розвитку; визначення масштабів кризового стану
підприємства; дослідження основних чинників, які характеризують
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кризовий розвиток підприємства; формування системи цілей виходу
підприємства з кризового стану, адекватних його масштабам; вибір і
використання дієвих внутрішніх механізмів фінансової стабілізації
підприємства, які повинні забезпечити реалізацію термінових заходів
із відновлення платоспроможності та фінансової рівноваги
підприємства за рахунок внутрішніх резервів; вибір ефективних форм
санації підприємства і, нарешті, забезпечення контролю за
результатами розроблених заходів щодо виведення підприємства з
фінансової кризи, що покладається, як правило, на керівників
підприємства [2].
Висновки. Можна дійсно визнати банкрутство негативним
феноменом у підприємницькій практиці українського господарства,
що не тільки є наслідком глибокої фінансової кризи, а й значно
послаблює ґрунт для розвитку всієї економіки України в подальшому,
а тому потребує серйозного ставлення і термінового викорінення цієї
проблеми з господарського життя України.
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В статті здійснено кореляційно-регресійний аналіз розвитку ринку праці
Волинської області та прогнозування зміни одного із найважливіших показників
ринку праці – зайнятості населення.
Ключові слова: ринок праці, зайнятість населення, кореляційно-регресійний
аналіз.
The article by correlation and regression analysis of labor market development in
Volyn region and forecasting changes in one of the most important indicators of the labor
market – employment.
Key words: labor market, employment, correlation and regression analysis.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Зміни в
економіці України за останні роки вимагають вирішення проблеми
формування конкурентоспроможного ринку праці, оскільки він є
важливою складовою всієї ринкової системи господарювання.
Сучасний ринок праці досить суперечливий, оскільки у ньому
сполучені нерегламентована зайнятість, низька мотивація до праці і
заробітна плата, погіршення якості робочої сили, приховане
безробіття.
Економічна криза в Україні сприяла загостренню проблеми
зайнятості населення, зокрема зростанню напруги на ринку праці,
неефективному регулюванню попиту і пропозиції робочої сили [4].
Таким чином, на сьогодні досить суттєвим є проведення детального
економіко-статистичного дослідження ринку праці та тенденцій його
розвитку із застосуванням методів кореляційно-регресійного аналізу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано вирішення проблеми. В економічній літературі
питанням дослідження тенденцій розвитку ринку праці присвячено
чимало публікацій. Вагомих наукових результатів при дослідженні
зазначених проблем досягли провідні українські вчені-економісти: А.
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Ачкасов, С. Бандур, Д. Богиня, В. Васильченко, В. Герасимчук, О.
Левченко, Е. Лібанова, В. Онікієнко, В. Петюх, У. Садова, В.
Секретарюк, Л. Семів, Ю. Туранський, Л. Фільштейн, а також
російські дослідники: О. Бєлокрилова, В. Буланов, Н. Волгін, А.
Заіченко, Б. Збишко, В. Ішін, А. Нікіфорова та інші [3].
Цілі статті. Провести кореляційно-регресійний аналіз розвитку
ринку праці Волинської області та сформувати прогнози тенденції
його зміни на найближчу перспективу.
Виклад основного матеріалу дослідження з певним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ринок праці в
Україні являє собою складну систему, яка постійно розвивається і
вдосконалюється. Впродовж останніх років ситуація на національному
ринку праці формувалась під впливом позитивної динаміки
макроекономічних показників, вона є наслідком послідовного
здійснення заходів державного регулювання зайнятості та
характеризується зростанням зайнятості населення та адекватним
зменшенням безробіття [4].
Стратегічною метою державної політики зайнятості є
удосконалення
системи
соціально-трудових
відносин
через
підвищення якості робочої сили, посилення мотивації до легальної
продуктивної праці, ефективності використання робочого часу та
забезпечення належної оплати праці працівників, визначення
економічних передумов для розвитку нових робочих місць, підтримка
самостійної зайнятості населення.
Велике значення при дослідженні ринку праці має вивчення
попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці за професійними
групами, а саме такий показник як навантаження на одне вільне
робоче місце, вакансію.
У2009 році спостерігаємо зменшення попиту на окремі професії:
різке зменшення замовлення на технічних службовців, скорочення
попиту на робітників у сфері обслуговування та торгівлі, на
складальників устаткування та машин. Цьому сприяло скорочення
виробництва, закриття заводів [2].
Статистичне вивчення ринку праці можна проводити на основі
аналізу
причинно-наслідкових
зв‘язків
шляхом
побудови
багатофакторних моделей (вплив двох і більше факторів на показник).
На чисельність зайнятого населення також впливає розмір
соціальної допомоги та інших одержаних поточних трансфертів, та
кількість осіб, навантажених на одне вільне робоче місце, вакансію.

240
Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

Проаналізуємо як впливає розмір соціальної допомоги та інших
одержаних поточних трансфертів (фактор Х1) і кількість осіб,
навантажених на одне вільне робоче місце, вакансію (фактор X2) на
чисельність зайнятого населення. Вихідні дані наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Вихідні дані для побудови багатофакторної моделі
Роки
Зайняті, тис. осіб (Y)
Соціальні допомоги та
інші одержані поточні
трансферти, млн. грн.
(X1)
Навантаження на одне
вільне робоче місце,
вакансію, осіб (X2)

2000
486,2

2005
429,9

2006
430,2

2007
433,9

2008
438,6

2009
428,0

2760

2764

3406

4356

5906

6594

55

11

6

5

13

13

Для побудови багатофакторної моделі спочатку побудуємо
кореляційну матрицю (табл. 2), використовуючи дані таблиці 1.
За даними таблиці ми бачимо, що між даними факторами
(соціальна допомога та інші одержані поточні трансферти і
навантаження на одне вільне робоче місце, вакансію) існує слабкий
взаємозв‘язок (менше 0,5). Тому дані фактори доцільно
використовувати для подальшого дослідження.
В результаті дослідження ми отримали багатофакторну модель
впливу розміру соціальної допомоги та інших одержаних поточних
трансфертів і кількість осіб, навантажених на одне вільне робоче
місце, вакансію на чисельність зайнятого населення. Дана модель є
адекватною початковим даним з рівнем значимості F=0,0117.
Взаємозв‘язок між показником і даними факторами є достатньо
щільний, тому що коефіцієнт детермінації є досить високим (R2=
0,948) з достатнім рівнем ймовірності (95%).
Таблиця 2
Кореляційна матриця багатофакторної моделі
Показники
Зайняті, тис. осіб (Y)
Соціальні допомоги та
інші одержані поточні
трансферти, млн. грн.
(X1)

Зайняті, тис.
осіб (Y)

Соціальні
допомоги та інші
одержані поточні
трансферти, млн.
грн. (Х1)

1
-0,420287489

1

Навантаження
на одне вільне
робоче місце,
вакансію, осіб
(X2)
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Навантаження на одне
вільне робоче місце,
вакансію, осіб (X2)

0,970957378

-0,361572698

1

В результаті проведених розрахунків отримали наступні
значення параметрів регресійної моделі:
а0=426,603;
а1= -0,001;
а2=1,119.
Можна вважати, що між показником Y та факторами X1 і X2 існує
кореляційний зв‘язок, який описується лінійним рівнянням
двохфакторної лінії регресії:
Y=426,603-0,001∙х1+1,119∙х2.
При зміні чисельності осіб, навантажених на одне вільне робоче
місце, вакансію на одну особу чисельність зайнятого населення
збільшиться на 1,119 тис. осіб. Отже, дану модель можна
використовувати для подальшого прогнозування.
Для більш детального дослідження тенденцій зайнятості
населення на прикладі окремого регіону можуть використовуватись
регресійні моделі, на основі яких можна здійснювати прогнозування
даного показника. Інформаційною базою побудови регресійної моделі
є сталі дані про кількість зайнятого населення за 2000-2009 роки (табл.
3).
Таблиця 3
Зайняте населення у 2000-2009 роках
Рік
Зайняті,
тис. осіб

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

489,5

490,3

452,7

423,9

429,9

430,2

433,9

438,6

428,0

Використовуючи засоби редактора MS EXCEL і, зокрема,
редактор ―Лінія тренду‖ отримали наступну лінію регресії (рис. 1).
За результатами дослідження можна зробити висновок, що за
прогнозом, отриманим на основі побудованої лінії регресії у вигляді
многочлена 2-го степеня з високим рівнем ймовірності (R2=0,836)
можна передбачити, що цей показник збільшиться у 2011 році, проте
не перевищить рівня 2001-2002 років.
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Зайняте населення, тис. осіб

500
490
489,5

y = 2,145x2 - 8 607,875x + 8 637 051,905

490,3

480

R2 = 0,836

470
460
452,7

450

433,9

440
430

423,9
2001

2002
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428,0

429,9

420
2000

438,6

430,2

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

прогн. прогн.

Роки

Рис. 1. Аналіз тенденцій змін зайнятості населення за 2001-2009
роки та прогнозування до 2011 року
Для підвищення чисельності зайнятого населення необхідно,
щоб:
1) державне регулювання не перешкоджало реалізації вимог
економічної ефективності, котрі передбачають мобільність робочої
сили, вивільнення зайвих працівників;
2) забезпечення високого ступеня зайнятості населення
відбувалось за рахунок створення нових робочих місць, зниження
потреби населення в нових робочих місцях, забезпечення інноваційних
форм зайнятості;
3) у рамках державної та з урахуванням регіональної політики
зайнятості необхідно розробляти адресні програми, спрямовані на
забезпечення зайнятості кожного конкретного сегменту ринку праці
[1].
Висновки. Незважаючи на економічне зростання в Україні,
сьогодні ринок праці залишається деформованим і не здатним
забезпечити паритет між попитом та пропозицією робочої сили,
особливо на рівні окремих регіонів. Недосконалим є і соціальноекономічний механізм регулювання ринку праці, що виявляється у
порушенні ринкових регуляторів зайнятості, все ще у високому рівні
прихованого
безробіття,
низькій
продуктивності
праці,
малоефективній соціальній політиці держави у підтримці зайнятості на
регіональному рівні.
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Ситуація, що склалась на ринку праці Волинської області у 2009
році порівняно з 2008 роком характеризувалась наступними
тенденціями:
– зменшення рівня зайнятості населення у віці 15-70 років з
58,8% до 57,4%;
– збільшення рівня безробіття населення у віці 15-70 років (у
визначенні МОП) з 8,3% до 9,4%;
– зменшення рівня зареєстрованого безробіття на кінець року з
4,1% до 2,1%.
У найближчі роки передбачається поступове зростання
чисельності зайнятого населення.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВА:
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливиминауковими
чи
практичними
завданнями.
Із
впровадженням комп'ютерних інформаційних облікових систем, що
ґрунтуються на сучасних інформаційних технологіях, бухгалтери та
управлінці отримують численні переваги і виграє підприємство в
цілому. Однак проблема створення або впровадження таких систем на
підприємстві залишається однією з найскладніших не тільки в Україні,
а й у світі.
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Особливістю розвитку економіки в останні десятиріччя є те, що
поряд з матеріалами та енергією предметом праці стала інформація,
що зумовило появу нового типу технологій інформаційних. На
теперішній час ці технології стрімко розвиваються, відбувається їх
вдосконалення, зокрема, шляхом впровадження нових, більш
потужних засобів збору, оброблення, зберігання та передачі
інформації. Тому актуальність питання полягає в оцінці доцільності та
ефективності впровадження на підприємстві інформаційних
технологій, формування, обліку та контролю вират на їх
впровадження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти
обліку витрат на впровадження інформаціїних технологій та контролю
необоротних активів, складовою яких є інформаційні технології,
знайшли відображення у працях вчених: М.Т. Білухи, І.А. Бігдан,
О.С Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Н.Г. Виговскої, С.Ф. Голова,
В.П. Завгороднього, Я.Д. Крупки, В.Я. Лінника, М.Ю. Манухиної,
В.Б. Мосаковського, Ю.І. Осадчого, М.С. Пушкаря, В.В. Сатовського,
В.В.Сопка, С.В. Шульги та ін.; вчених зарубіжних країн:
Х.А. Андерсона, Е.А. Арренса, М.Ф. Ван Бреда, Д. Колдуелла, Б. Лева,
Дж.К. Лоббека, Б. Нидлза, В.Ф. Палія, Е.С. Хендріксена та ін.
Проте питання визначення методичних підходів до обліку та
контролю витрат на впровадження інформаційних технологій,
визначення вартості цих технологій є недостатньо дослідженим як з
практичної, так і з теоретичної точок зору.
Цілі статті. Основною метою цієї роботи є встановлення
доцільності та ефективності впровадження на підприємстві
інформаційних технологій, а також визначення особливостей обліку та
контролю витрат на їх впровадження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Впровадження
інформаційних технологій як інструмент вирішення бізнес-завдань
підприємства завжди несе в собі як вигоди, так і ризики.
Вигода або невигода впровадження інформаційних технологій
означає відповідність або невідповідність результатів роботи системи
меті й задачам підприємства. Вибір інформаційної системи, а також
постановку задач необхідно проводити, виходячи з рамок
довгострокового стратегічного планування. Основними вигодами від
упровадження інформаційних технологій (ІТ) є: зниження операційних
і управлінських витрат, економія обігових коштів, зменшення циклу
реалізації продукції, зниження комерційних витра. Класичним
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ефектом упровадження ІТ є зниження витрат на підвищення якості
контролю собівартості продукції за рахунок точної їх деталізації.
Таким чином, переваги від упровадження інформаційних технологій
на підприємствах суттєві, хоча й відрізняються за характером і
обсягом залежно від завдань проекту автоматизації, які можуть бути
такими: автоматизація діяльності підприємства в цілому;
автоматизація винятково бухгалтерії (фінансового та податкового
обліку); автоматизація бухгалтерського обліку, але з метою отримати
також інформаційний інструмент, який би давав змогу вирішувати
поточні управлінські завдання. Часто рішення про впровадження
інформаційних технологій приймається для того, щоб замінити
інформаційні технології, які вже не відповідають умовам бізнесу, що
змінилися, або з метою отримати конкурентні переваги.[4]
Впровадження сучасних інформаційних технологій на підприємствах
забезпечує такі економічні ефекти:
– зростання ефективності виробничих потужностей;
– економія оборотних засобів;
– зниження виробничого браку;
– зниження страхових запасів на складах;
– зниження транспортно-заготівельних витрат;
– скорочення витрат на адміністративно-управлінський апарат
тощо.[1,2]
Сукупна вартість інформаційних технологій включає суму всіх
первинних і подальших витрат. В аналізі сукупних витрат необхідно
орієнтуватися на виникаючі витрати на всіх етапах життєвого циклу
інформаційних технологій.
До прямих витрат відносять:
– витрати на апаратне та програмне забезпечення;
– витрати на сіткове та системне адміністрування;
– витрати на технічну підтримку та навчання користувачів;
– витрати на розробку документів та супроводження;
– витрати на оплату сіткових засобів комунікації.
До непрямих витрат відносять:
– витрати, пов‘язані з втратами за запланованими або
незапланованими перервами;
– інші витрати.[3,6]
Проте, у процесі впровадження інформаційних технологій,
неминуче з‘являються певні ризики, сама наявність яких робить
значний вплив на зменшення ефективності процесу упровадження ІТ.
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Серед основних ризиків проекту впровадження ІТ можна виокремити
такі: неадекватність функцій системи меті й задачам підприємства;
зниження ефективності підприємства в результаті невдалого
впровадження ІТ, втрата інструментів контролю; відхилення
фактичної ефективності впровадження системи від заданої,
короткостроковість ефектів; ризики, пов‘язані з ―людським
чинником‖; ризик перевитрати бюджету проекту, ризики упущеної
вигоди в результаті вибору неправильної конфігурації інформаційних
технологій.
Організація системи контролю затрат на впровадження
інформаційних технологій повинна передбачати наступні об'єкти
контролю:
 1) встановлення норм затрат на впровадження інформаційних
технологій та їх дотримання;
 3) дотримання термінів впровадження інформаційних
технологій;
 4) чітке розмежування затрат на впровадження інформаційних
технологій між структурними підрозділами підприємства в обліку;
 5) виконання функціональних обов'язків посадовими особами
підрозділів задіяних в процесах впровадження інформаційних
технологій. [7,8]
Висновок.
Реалізація заходів щодо впровадження на підприємстві
інноваційних інформаційних технологій потребує попереднього
ретельного обчислення економічних результатів такого впровадження
з подальшим їх зіставленням з розміром потрібних інвестицій для
здійснення таких заходів. Запропоновані рекомендації з організації
контролю затрат на впровадження інформаційних технологій
дозволяють побудувати систему контролю, яка допоможе своєчасному
виявленню та усуненню відхилень, сприяючи підвищенню
ефективності діяльності підприємства.
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МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ:
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЄДНОСТІ ЧИ РОЗМЕЖУВАННЯ?
© Досій Т. І.
У статті звертається увага на методи обліку витрат та калькулювання. В
основному приділяється увага полеміці, щодо доцільності співвідношення понять
«облік витрат» і «калькулювання», що полягає в питанні їх об‘єднання чи розподілу.
Ключові слова: калькулювання, метод, систематизація, витрати на
виробництво,класифікація.
The article draws attention to the methods of cost accounting and costing. Mainly
focuses on the debate regarding the appropriate ratio of the terms "cost accounting" and
"calculation" that is the question of unification or division.
Key words: calculation, method, ordering, production costs, classification.

Методологія, організація бухгалтерського обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції підприємства та їх
удосконалення тривалий час перебувають у центрі уваги спеціалістів,
але досі проблема співвідношення понять «облік витрат» і
«калькулювання» залишається дискусійною. Відповідно виникає
питання про об‘єднання чи розмежування методів обліку витрат і
калькулювання.
В економічній літературі в основному увага приділяється двом
підходам до співвідношення методів обліку витрат і методів
калькулювання. Перший підхід ґрунтується на розмежуванні і
окремому дослідженні методів калькулювання та методів обліку
витрат. Другий підхід являє собою дослідження методів обліку витрат
і калькулювання в цілому.
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Прихильниками першого підходу є В.Ф. Палій, С.І. Селезньов,
О.О. Тарбєєв та інші. На їх думку, облік витрат і калькулювання
потрібно розглядати відокремлено, тому вони відокремлюють методи
обліку витрат і калькулювання, які виконують різні функції. Зокрема,
на думку проф. В.Ф. Палія, метод обліку витрат повинен
характеризувати з необхідною повнотою та деталізацією процес їх
виникнення і хід формування в конкретному виробничому процесі [6,
с. 196], а метод калькулювання – це «сукупність способів аналітичного
обліку витрат на виробництво за калькуляційними об‘єктами та
прийомів обчислення собівартості калькуляційних одиниць» [6, с.
223]. Виходячи з цього, ми вважаємо що автор з однієї сторони виділяє
відмінності обліку витрат і калькулювання, відповідно, і їх методів, а з
іншої - не зазначає чіткого визначення методу обліку витрат.
Також, такі науковці як С.І. Селезньов та О.О. Тарбєєв, до
методів калькулювання відносять економічні прийоми визначення
собівартості окремих видів продукції, тобто об‘єктів калькулювання, а
до методів обліку витрат вони відносять технічні прийоми
відображення витрат на виробництво окремих видів продукції
(об‘єктів обліку) [8, с. 164]. Також дослідники виділяють нормативний
і ненормативний методи обліку витрат на виробництво і методи
калькулювання собівартості продукції з аналогічною назвою [8, с.
165]. На нашу думку, позиція даних науковців є некоректною. Вона
проявляється в тому, що є незрозумілість та відсутність відмінностей у
класифікації між методами калькулювання та методами обліку витрат
на виробництво.
Науковці, які дотримуються другого підходу, облік витрат
розглядають як калькулювання у тій чи іншій формі. Зокрема,
професор А.Ш. Маргуліс вважає, що метод обліку витрат і
калькулювання – це «єдиний процес дослідження витрат підприємств
певних типів на виробництво та реалізацію продукції з позицій
вимірювання, контролю, визначення собівартості виробів і робіт» [4, с.
26].
Проте, професор П.С. Безруких надає більш точне визначення
поняття, який під методом обліку витрат і калькулювання собівартості
розуміє сукупність прийомів організації документування і
відображення виробничих витрат, які забезпечують визначення
фактичної собівартості продукції і необхідної інформації для
контролю за процесом формування собівартості продукції [1, с. 291].
Виходячи з даного визначення, ми можемо сказати те, що основна
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увага приділяється обліку витрат, який розглядається як основа для
калькулювання. Також, В.Є. Кєримов в розділі «Методи обліку витрат
та калькулювання собівартості продукції» надає класифікацію методів
обліку витрат [3, с. 114-130].
Професор М.С. Пушкар виокремлює методи калькуляції,
розуміючи під ним систему науково обґрунтованих прийомів
розрахунку собівартості продукції, робіт і послуг з метою визначення
ефективності організації і технології виробництва, роботи окремих
ланок виробничого процесу (бригад, дільниць, цехів, служб) [7, с. 248].
Академік М.Г. Чумаченко
та
професор П.П. Новиченко
виділяють насамперед такі методи розрахунку собівартості, як:
прямого розрахунку; розподілу витрат; виключення витрат; сумування
витрат, що по суті вони являються тотожними до методів
калькулювання. [9, с. 95; 5, с. 34].
М.Д. Врублевський виділяє окремо методи калькулювання
собівартості окремих видів продукції в комплексних виробництвах та
методи калькулювання собівартості готової продукції. Перші методи
автор класифікує на: 1) методи виключення витрат виробництва на
побічні види продукції (методи залишкової вартості); 2) методи
розрахунково-аналітичного калькулювання собівартості продукції чи
розподілу
витрат
виробництва
між
окремими
об‘єктами
калькулювання; 3) методи кількісно-вартісного калькулювання
собівартості продукції; 4) методи сумісного (комбінованого)
калькулювання собівартості продукції [2, с. 279]. Ознаками
класифікації методів калькулювання собівартості готової продукції
М.Д. Врублевський
визначив:
оперативність
контролю
за
формуванням витрат та об‘єкти їх обліку [2, с. 294].
Таким чином, огляд літератури, систематизація і аналіз результатів
досліджень науковців дозволили визначити те, що про методи обліку
витрат варто говорити з погляду досягнення визначеної мети або
розв‘язання конкретного завдання. Вирішення більшості завдань обліку
витрат забезпечується шляхом групування даних, отриманих на етапі
документування. Визначення собівартості об‘єкту калькулювання
певною мірою також можна розглядати як деяке групування витрат. Але,
крім групування витрат значною мірою впливає також наявність
спеціальних методів обробки вихідної інформації про витрати, методи
калькулювання.
Значна група науковців виділяють основні методи обліку витрат
і калькулювання такі, як позамовний, попередільний та нормативний.
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На нашу думку, дана класифікація є головною, тому що в основі
класифікації повинна бути єдина ознака. Якщо вибір перших двох
методів пов‘язаний з періодом калькулювання, то нормативний метод
не може застосовуватися відокремлено від будь-якого з цих двох
методів.
Для вирішення проблеми класифікації методів обліку витрат і
калькулювання відмітимо, що одні й ті ж методи різні науковці
відносять або до методів обліку витрат, або до методів калькулювання,
виходячи із тлумачення їх сутності. Це не дозволить нам вирішити
проблему повністю. Ми вважаємо, що конкретний розгляд
класифікації і кожного методу зокрема, дасть нам більш повну
інформацію та відповідь на поставлені проблеми. Відповідно це дає
нам підґрунтя для майбутніх досліджень у даному напрямку.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
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Проаналізовано переваги і недоліки існуючих методів нарахування
амортизаційних відрахувань в сільськогосподарських підприємствах, проведено
альтернативні розрахунки щодо вибору ефективного методу амортизації.
Ключові слова: витрати на відтворення основних засобів, амортизація, методи
нарахування амортизації, основні засоби, первісна вартість, ліквідаційна вартість,
залишкова вартість.
The advantages and disadvantages of existing methods of calculating depreciation in
agricultural enterprises carried out calculations on the choice of alternative effective method
of depreciation.
Keywords: costs of reproduction of fixed assets, depreciation, amortization methods,
fixed assets, historical cost, residual value, residual value.

Вступ. Нажаль питання вибору оптимального методу
нарахування амортизації не регламентуються стандартами і в
практичній діяльності вирішуються зовсім не з позицій доцільності, а з
намаганням мінімізувати витрати часу та фінансів, обираючи
найпростіші варіанти. За статистикою в Україні сільськогосподарські
підприємства здебільшого віддають перевагу прямолінійному методу.
Питанням вдосконалення амортизаційної політики підприємств
присвячено багато праць. Однак питання нарахування амортизації
основних засобів в сільськогосподарських підприємствах розглянуто
недостатньо. Альтернативні розрахунки щодо вибору методу
амортизації на цих підприємствах не проводяться.
Постановка завдання. Метою нашого дослідження є виявлення
переваг і недоліків існуючих методів нарахування амортизаційних
відрахувань в сільськогосподарських підприємствах та проведення
альтернативних розрахунків щодо вибору ефективного методу
амортизації.
Результати. У питанні вибору методу нарахування амортизації
пропонуємо виходити з двох позицій:
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1. Принцип обачності.
2. Очікуваний спосіб отримання економічних вигод від
використання об‘єктів.
Важливим моментом, який суттєво впливає на величину
нарахованої
амортизації,
є
визначення
строку
корисного
використання. Надана свобода в цьому питанні приводить до того, що
на однаковий об‘єкт на різних підприємствах такий строк може
суттєво відрізнятись.
Для прикладу нами взято сільськогосподарське підприємство
Глобинського району ТОВ «Новомосковськ Агро», яке як і більшість
підприємств даної галузі в Україні використовує прямолінійний метод
нарахування амортизації, що є затверджено в його наказі «Про
організацію бухгалтерського обліку та облікову політику».
Розглянемо особливості нарахування амортизації об‘єкта
основних
засобів
використовуваним
прямолінійним
та
альтернативними методами (за умови незмінності первісно визначених
облікових оцінок). Прослідкуємо це на прикладі підприємства.
Підприємство придбало вантажний автомобіль ГАЗ 3302: 1) первісна
вартість – 87500 грн.; 2) очікуваний строк корисного використання
обладнання – 10 років; 3) ліквідаційна вартість обладнання – 7000 грн.;
4) очікуваним пробігом до 400000 км.
Прямолінійний метод. Сума амортизації визначається діленням
вартості основних засобів, що амортизується, на очікуваний період
часу використання об‘єкта основних засобів. [7.,с.189] За рік в нашому
випадку це становитиме (25000 - 7000) : 10 =8050 грн. Суму
нарахованої амортизації також можна розраховувати як добуток
вартості основних засобів, і норми амортизації. Річна норма
амортизації за цим методом є величиною зворотною очікуваному
строку використання об‘єкта у відсотках:
1/10 х 100 % = 10%.
Звідси річна сума амортизації дорівнює:
(87500 - 7000) х10 % = 8050 грн.
Сума річної амортизації на всі десять років наведено в таблиці 1.
Цей метод використовується для тих об‘єктів основних засобів,
які виконують відносно постійний обсяг роботи впродовж всього
строку служби і для яких основним чинником, який обмежує строк
служби, є їх фізичне старіння. [7.,с.90] Цей метод не є досить
доцільним для автомобіля.
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Таблиця 1
Нарахування амортизації прямолінійним методом
Балансова
Сума
Сума
(остаточна)
амортизаційних накопиченої
Рік
вартість об‘єкту
відрахувань
амортизації,
основних засобів,
вартість, грн.
грн.
грн.
1
8050,00
8050,00
79450,00
2
8050,00
16100,00
71400,00
3
8050,00
24150,00
63350,00
4
8050,00
32200,00
55300,00
5
8050,00
40250,00
47250,00
6
8050,00
48300,00
39200,00
7
8050,00
56350,00
31150,00
8
8050,00
64400,00
23100,00
9
8050,00
72450,00
15050,00
10
8050,00
80500,00
7000,00
Метод зменшення залишкової вартості. Згідно з цим методом
річна сума амортизації визначається як добуток річної норми
амортизації на залишкову вартість об‘єкта основних засобів на
початок звітного року (або первісна вартість на початок нарахування
амортизації).
Річна норма амортизації дорівнює:
10

7000 / 87500 х100%=22,3%.

Сума амортизації на перший рік експлуатації становить
87500х22,3%=19512,5 грн. Сума річної амортизації на всі десять років
наведено в таблиці 2.
Коли амортизація нараховується не з початку звітного року,
залишкова вартість наприкінці запланованого строку експлуатації не
досягає ліквідаційної вартості. У зв'язку з цим підприємство може
прийняти рішення про зміну строку амортизації й доамортизувати
частину вартості, що залишилася, або ж вважати залишкову вартість
об'єкта ліквідаційною вартістю.
Таблиця 2
Нарахування амортизації методом зменшення залишкової вартості
Сума
Накопичена
Залишкова
Рік
амортизаційних
амортизація, грн.
(первісна)
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відрахувань, грн.

вартість,
грн.
0
—
—
87500
1
19512,50
19512,50
67987,50
2
15161,21
34673,71
52826,29
3
11780,26
46453,97
41046,03
4
9153,26
55607,24
31892,76
5
7112,09
62719,32
24780,68
6
5526,09
68245,41
19254,59
7
4293,77
72539,19
14960,81
8
3336,26
75875,45
11624,55
9
2592,28
78467,72
9032,28
10
2014,20
80481,92
7018,08
Метод прискореного зменшення залишкової вартості. При
розрахунку даним методом використовується подвійна ставка
амортизаційних відрахувань, розрахована методом прямолінійного
списання.
Таблиця 3
Нарахування амортизації методом прискореного зменшення
залишкової вартості
Залишкова
Сума
Сума
Норма
Рік (первісна)
амортизаційни накопиченої
амортизації
вартість
х відрахувань
амортизації
1
87500,00
0,20
17500,00
17500,00
2
70000,00
0,20
14000,00
31500,00
3
56000,00
0,20
11200,00
76300,00
4
11200,00
0,20
2240,00
85260,00
5
2240,00
0,20
448,00
87052,00
6
448,00
0,20
89,60
87410,40
7
89,60
0,20
17,92
87482,08
8
17,92
0,20
3,58
87496,42
9
3,58
0,20
0,72
87499,28
10
0,72
0,20
0,14
87499,86
Річна норма амортизації при даному методі дорівнює:

100%
 2 =20%.
10
В таблиці 3 наведено розрахунок суми річної амортизації на всі
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десять років. Даний метод нарахування амортизації не припускає
обов'язкової «наявності» ліквідаційної вартості об'єкта основних
засобів. При цьому дотримується правило, при якому сума амортизації
останнього року розраховується таким чином, щоб залишкова вартість
об'єкта в кінці експлуатаційного періоду була не менша його
ліквідаційної вартості. [4, с. 25]
Кумулятивний метод. Річна сума амортизації в цьому методі
визначається як добуток амортизуючої вартості й кумулятивного
коефіцієнта.
Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості
років, що залишилась до кінця строку корисного використання об'єкта,
на суму чисел років корисного використання цього об'єкта.
Так як очікуваний строк корисного використання об'єкта
основних засобів 10 років, то сума чисел дорівнює:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8+ 9 + 10= 55.
Виходячи з того, що амортизуюча вартість дорівнює 875007000=80500(грн.), розрахуємо суму амортизації (табл. 4.)
Таблиця 4
Нарахування амортизації кумулятивним метод
Амортизу
Сума
Кумулятивн
Сума
юча
накопиченої
Рік
ий
амортизаційних
вартість,
амортизації,
коефіцієнт
відрахувань, грн.
грн.
грн.
1
8050,00
10/55
14636,36
14636,36
2
8050,00
9/55
13172,73
27809,09
3
8050,00
8/55
11709,09
39518,18
4
8050,00
7/55
10245,45
49763,64
5
8050,00
6/55
8781,82
58545,45
6
8050,00
5/55
7318,18
65863,64
7
8050,00
4/55
5854,55
71718,18
8
8050,00
3/55
4390,91
76109,09
9
8050,00
2/55
2927,27
79036,36
10
8050,00
1/55
1463,64
80500,00
Виробничий метод. Виробничу ставку амортизації обчислюють
діленням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції
(робіт, послуг), який підприємство очікує виробити з використанням
об'єкта основних засобів. [1, п.18] Припустимо, що у звітному періоді
пробіг становить 5000 км.
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Виходячи з наведених даних, сума амортизаційних відрахувань у
звітному періоді складе:
5000 км х (87500 грн. - 7000 грн.) : 400000 км. = 1006,25 (грн.)
Для автомобіля використання даного методу є досить
ефективним, так як не складно дізнатися яку відстань він проїхав чи
яку кількість продукції перевіз за певний період. Але нажаль, цей
метод не є ефективним у використанні в цілому на
сільськогосподарському підприємстві.
За результатами проведених розрахунків наведено графік (рис.
1), на якому зображено зміну амортизаційних відрахувань на обраний
нами для прикладу об‘єкт, чотирма методами нарахування
амортизації, протягом його використання. Виробничий метод не
відображено на графіку так, як проведені за допомогою нього
розрахунки дуже відносні і лише за короткий період, та можна
зауважити що він мав би вигляд хвилястої кривої, яка поступово б
спадала.
За час експлуатації об‘єкта основного засобу у перші роки сума
амортизації має бути більша, оскільки новий об‘єкт експлуатується
інтенсивно, а в останні роки ─ менша, так як об‘єкт вже фізично
зношений і ефективність його використання менша.
Аналіз впливу обраних методів нарахування амортизації (рис.1)
свідчить, що для різних груп основних засобів доцільно застосовувати
не один, а кілька методів нарахування амортизації, тобто їх
комбінацію. Для цього слід внести відповідні пункти в наказ про
облікову політику. В досліджуваному прикладі найбільш доцільним є
кумулятивний метод, який найефективніше переносить вартість
об‘єкта на створювану ним продукцію з метою формування грошового
фонду для подальшого відтворення зношених основних засобів в
натуральній формі.
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Рис.1. Розрахунок амортизаційних відрахувань з використанням
різних методів
Висновки. Проведений аналіз показав, що доцільним було б
використання для різних груп об‘єктів основних засобів різні методи
нарахування амортизації. Але як спрощений варіант, ефективно також
було б змінити прямолінійний метод на кумулятивний або зменшення
залишкової вартості, що дало б можливість:
− у перші роки, коли інтенсивність використання об‘єкту
максимальна, амортизувати більшу частину його вартості ;
− у перші роки накопичити кошти для заміни об'єкта, що
амортизується;
− забезпечити можливість збільшення частини витрат на ремонт
об'єктів, що амортизуються, що приходиться на останні роки
експлуатації без відповідного збільшення витрат виробництва
(собівартості продукції) за рахунок того, що сума нарахування
амортизації в ці роки зменшується.
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В работе предложены теоретические подходы к обсуждению экономикоэкологических аспектов развития системы промышленной безопасности.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важнейшими научными и практическими задачами. Ускорение
научно-технического прогресса углубление глобального техногенноэкологического кризиса исключает прежние стратегии проб и ошибок
и выдвигает новые требования к ответственности человечества за
судьбу планеты. В этих условиях на первый план выдвигается
необходимость формирования новых теорий, нового уровня научной
обоснованности и доказательности принимаемых решений в контексте
формирования системы экологического образования.
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По нашему мнению, данная ситуация актуализирует вопрос
формирования теорий промышленной безопасности, которая
позволяла бы показывать скрытые тенденции обострения
противоречивости в системе человек-природа-техника.
Анализ последних исследований, в которых раскрыто
решение проблемы по теме исследований показывает, что в
последние десятилетия различные опасности (и угрозы) в
теоретическом плане исследовались прежде всего по следующим
направлениям: теория конфликтов (В.М. Гаврилов [1], В.В. Дружинин,
Д.С. Конторов [2-4], В.Ф. Крапивин [5], Томас Л. Саати [6]); теория
катастроф (Рене Томас, Тим Постон, Иэн Стюарт, И.А. Арнольд), в
рамках которой используется идея геометризации физики; теория
катастроф, на основе которой предприняты попытки создания
универсального языка описания сложных систем (в данном случае
используются методы Г. Крона [7]).
Цели статьи: предложить теоретическое обоснование внедрения
экономико-экологических аспектов в промышленную безопасность.
Изложение основного материала. В настоящее время ресурсноэкологическая ситуация в Украине характеризуется следующими
проблемами: уменьшением запасов и качества добываемых полезных
ископаемых, увеличением опасности нарушения среды вследствие
добычи; образованием огромной массы отходов; изменением
структуры земельных ресурсов из-за непомерного освоения земель для
различных хозяйственных нужд, активизацией вследствие этого
негативных природных процессов (эрозия, абразия, карст, суффозии и
проседание почв, подтопление, заболачивание и т.д.); снижением
плодородия почв вследствие вымывания гумуса, засоления,
подтопления, а также загрязнения почв тяжелыми металлами,
пестицидами и другими химическими веществами; уменьшением
запасов и загрязнением поверхностных и подземных вследствие
усиленного водозабора, сбросов загрязненных промышленных и
коммунальных вод, нарушения правил использования средств
химизации сельского хозяйства; загрязнением воздуха и изменения его
состава вследствие промышленных, транспортных и иных выбросов;
сокращением ландшафтного и биологического разнообразия,
генофонда, снижением продуктивности природных и природноантропогенных ландшафтов, прежде всего из-за необоснованного или
несоблюдаемого
режима
хозяйствования;
ухудшением
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геоэкологических
и
санитарно-эпидемиологических
условий
жизнедеятельности населения.
Все перечисленные проблемы характеризуются тенденцией к
ухудшению ситуации практически на всей территории Украины. Не
смотря на длительный спад и сокращение объемов производства,
закрытие огромного количества предприятий, проведение конверсии
военной промышленности, объем выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников существенно не уменьшился.
Сбросы загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
не только не уменьшились, но и возросли в 1,25 раза.
Причинно-следственной основой проблемы обеспечения
ресурсо-экологической
безопасности
являются:
интенсивное
антропогенное
изменение
природно-ресурсного
потенциала
территорий и морских акваторий в результате не всегда экологически
обоснованного
размещения
промышленных,
транспортных,
коммунальных и иных объектов, в том числе опасных для населения и
окружающей среды; экстенсивное (неэффективное) использование
природных ресурсов (ресурсоемкое производство), обусловленное
низким уровнем технологического развития; потребительское
отношение к природным ресурсам и экологическим системам,
доминирование ведомственных и сиюминутных (текущих) интересов
над долгосрочными; насыщенность территории Украины, в
особенности отдельных регионов, экологически опасными объектами;
продолжающаяся практика оценки инвестиционных проектов и
принятия решений о размещении опасных хозяйственных систем и
объектов без комплексной оценки воздействия на окружающую среду
и население и учета факторов и прогнозов природных и техногенных
рисков.
Для
формирования
государственной
политики
и
скоординированного проведения комплекса мероприятий в сфере
ресурсно-экологической безопасности страны необходима система
обеспечения
ресурсно-экологической
безопасности
согласно
особенностям различных видов опасностей (рис. 1).
На сегодняшний день нагрузка на окружающую природную
среду, в т. ч. на морские экосистемы, растет. Состояние окружающей
природной среды, а точнее экологическая ситуация остается попрежнему крайне сложной. Загрязнение и истощение природных
ресурсов продолжает угрожать здоровью населения, экологической
безопасности и, в целом, государства.
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В Украине формируется законодательная база для охраны,
использования и воспроизводства природных ресурсов. Вместе с тем
природоохранное законодательство еще не обеспечивает в полной
мере потребностей общества в обеспечении экономико-экологической
безопасности, а механизмы его реализации не развиты. Принятые
меры, по совершенствованию природоохранного законодательства и
обеспечению государственного контроля за его соблюдением,
являются недостаточными.
Стохастические

Детерминированные

Хаотические
Опасности
,
конфликт
ы,катастро
фы

Вероятностн
одетерминированные

Сложные,
комплексные

Рис. 1 Укрупненный классификатор описания опасных
(конфликтных, катастрофических) ситуаций в рамках общей теории
безопасности.
Система обеспечения ресурсно-экологической безопасности
государства - это согласованная совокупность законодательно
закрепленных
политических,
правовых,
экономических
и
экологических гарантий и организованных государством субъектов в
сфере обеспечения надежности и разнообразия ресурсно-сырьевой
базы развития отраслей народного хозяйства, защиты населения от
экологических воздействий, в том числе трансграничного характера,
предотвращения снижения реального уровня и качества жизни в связи
с ухудшением ресурсообеспечения и экологической ситуации.
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Выводы.
1. Безопасность и устойчивое развитие государства следует
рассматривать как одно из важных направлений формирования
научных основ организации управления процессами устойчивости
социально-экономического развития. С точки зрения общей теории
систем применительно к проблеме безопасности и устойчивого
развития
методологические
принципы
развития
могут
рассматриваться как обобщение закономерностей системных
взаимодействий, установление связи этих закономерностей с
регулированием отношений в системе «общество - человек –
природа».
2.
Теория
экономико-экологической
безопасности
рассматривается как система знаний, связанных с обеспечением
защищенности жизненно важных потребностей личности,
населения, государства в целом в природных ресурсах и здоровой
среде обитания, в соответствии с которыми обеспечиваются
экономико-экологическая устойчивость общества, своевременное
выявление, предупреждение и нейтрализация реальных и
потенциальных экономических и экологических угроз. В
прикладном плане теория экономико-экологической безопасности
призвана обеспечить научно обоснованное формирование системы
законодательно
закрепленных
политических,
правовых,
экономических и экологических гарантий, обеспечивающих с
помощью определенных мер и мероприятий создание и
поддержание приемлемого уровня защищенности личности и
общества.
3. Последующие исследования в данном научном направлении
можно связать с апробацией системных методов анализа, в том числе,
методов общепараметрической теории систем для оценки
безопасности.
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Здійснюється дослідження проблеми виплати дивідендів, аналізується
дивідендна політика, та заходи щодо стимулювання інвестицій. Визначаються
перспективи зацікавленості підприємств у виплаті дивідендів.
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Research of problem of payment of dividends is carried out, a dividend policy, and
measures, is analysed on stimulation of investments. The prospects of the personal interest of
enterprises are determined in payment of dividends.
Keywords: dividends, investments, dividend policy, shareholders, investors.

Постановка проблеми. В умовах командно-адміністративної
системи порядок обліку та розподілу фінансових результатів
діяльності підприємства визначався державою. На сьогодні
підприємства мають можливість самостійно визначати порядок
розподілу прибутку. Особливу роль відіграють розрахунки з
учасниками по дивідендах.
Бухгалтерський облік на підприємстві повинен своєчасно
надавати необхідну інформацію власнику підприємства та
управлінському персоналу про отримані фінансові результати і
можливі шляхи їх розподілу. Питання, пов‘язані з нарахуванням
оподатковуванням та виплатою дивідендів на сучасному етапі в
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Україні недостатньо врегульовані, що призводить до порушення прав
акціонерів та порядку ведення бухгалтерського обліку.
У даний час існує значна кількість праць на тему цінних паперів,
інвестиційної діяльності, управління інвестиційним портфелем,
виплати дивідендів, прийняття дивідендної політики. Описані методи
формування дивідендної політики підприємства в більшості
відображають теорію та практику закордонного досвіду та не завжди
можуть застосовуватись в Україні [2].
Актуальність обліку дивідендів в умовах ринкової економіки
викликана зміною форм власності, впливом ринкового економічного
середовища, соціальною політикою держави, нормативно-правовим
регулюванням економічних відносин.
Аналіз досліджень і публікацій. Одночасно з розвитком
акціонерних товариств розвивалися питання обліку операцій з
дивідендами. В економічній літературі дореволюційного і радянського
періодів вони розглядались В. Бєловим, І.В. Карташовою, Є.П. Леоте,
Я.В. Соколовим, І. Тарасовою. В останнє десятиріччя питанням обліку
дивідендів присвятили свої роботи українські вчені П.І. Гайдуцький,
А. Малишкін, В.В. Сопко, І.В. Спасібо-Фатєєва, Є.Д. Чацкіс та інші.
Серед закордонних вчених, які здійснили значний внесок у розвиток
операцій з дивідендами, можна назвати І.А. Бланка, Є.Ф. Брігхема, Д.
Міддлтона, Я.І. Функа.
Мета статті. Але і до сьогодні існує низка невирішених питань з
обліку дивідендів, що потребують нагального вирішення. Тому
вважаємо за доцільне дослідити та вдосконалити облік дивідендів.
Виклад матеріалу. Одним з важливих завдань на підприємстві є
формування та реалізація політики підприємства в галузі виплати
дивідендів [4]. Дивіденди – частина чистого прибутку, розподілена
між учасниками відповідно до частки їх участі у статутному капіталі
підприємства.
Дивідендна політика – це набір цілей і завдань, які ставить перед
собою керівництво підприємства у галузі виплати дивідендів, а також
сукупність методів і співвідношення між прибутком, що виплачується
у вигляді дивідендів, і тим, який реінвестується з метою максимізації
доходів власників. [4]
Приймаючи рішення в галузі дивідендної політики, слід
враховувати, що вони впливають на ряд ключових параметрів
фінансово-господарської діяльності
підприємства: величину
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самофінансування, структуру капіталу, ціну залучення фінансових
ресурсів, ринковий курс корпоративних прав, ліквідність та ряд інших.
Найбільш чітко виражений зв‘язок між дивідендною політикою
та самофінансуванням підприємства: чим більше прибутку
виплачується у вигляді дивідендів, тим менше коштів залишається у
підприємства для здійснення реінвестицій. Якщо ж приймається
рішення про тезаврацію прибутку, то збільшується величина власного
капіталу, а отже, змінюється загальна структура капіталу
підприємства, що за певних обставин впливає на його вартість.[4]
Стабільний рівень дивідендних виплат може сигналізувати про
те, що вкладений інвесторами в підприємство капітал працює
ефективно. Отже, за різних умов дивідендні виплати позитивно
впливають на ринковий курс корпоративних прав. З іншого боку,
відсутність дивідендів або їх різке коливання свідчить про
нестабільність і ризиковість підприємства корпоративних прав. Як
наслідок ринковий курс падає [4].
Примус у нарахуванні дивідендів обертається для підприємств
ще й банальним примусом до сплати податку на дивіденди.
Проблема в тому, що дивідендна політика – сфера цивільноправових відносин, яка є однією з найважливіших складових системи
корпоративного управління. А порушувати цивільно-правовий баланс
суто адміністративними нормами небезпечно.
Наразі в українському законодавстві поряд з положенням про
обов‘язкове нарахування дивідендів продовжує існувати норма про
виняткові повноваження зборів акціонерів, як вищого органа
акціонерного товариства стосовно розподілу прибутку [3].
Якщо збори вирішати не виплачувати дивіденди, о покапати їх за
це ніхто не зможе. Отже норма про примусовий розподіл прибутку
немає сенсу.
Проте дехто виявляє лояльність, не вимиваючи при цьому
обігові кошти на виплату дивідендів. Для цього збори акціонерів
приймають рішення таким чином, щоб нараховані дивіденди відразу
реінвестувалися у збільшення статутного капіталу. Якщо при цьому не
буде змінено відносних часток акціонерів у статутному капіталі, то
реінвестовані дивіденди не оподатковуватимуться.
Такий шлях залишає дрібних акціонерів без омріяного прибутку.
Про те, він дещо збільшує адміністративне навантаження на
акціонерні товариства, пов‘язане з оформленням та реєстрацією
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процедур, які налужать пройти для розподілу прибутку, його
реінвестування та нарощування статутного капіталу [3].
З точки зору загального фінансового становища жодних змін:
дивідендна частина прибутку залишається у розпорядженні крупних
акціонерів. Змінюється лише ї місце у балансі: до розподілу ці суми
відображалися за статтею «Нерозподілений прибуток», а після – за
статтею «Статутний капітал».
Якщо очікується прибуток, а ділитися з акціонерами бажання
немає, то фірми починають застосовувати облікову політику, яку на
Заході інколи називають «великою лазнею» або «приховуванням
прибутків у коробці печива». Це йдеться про застосування таких
бухгалтерських механізмів «згладжування прибутку», які на папері
мінімізують поточний фінансовий результат підприємства. Такі дії
зазвичай виправдовуються посиланням на принцип обачності,
зафіксований у законі про бухгалтерський облік та фінансову
звітність. В такому випадку кількість прибуткових компаній значно
зменшиться [3, c. 9].
Отже, розподіл чистого прибутку акціонерного товариства через
виплату дивідендів ще не увійшов у широку практику в Україні. До
цього механізму вдаються, коли компанія прагне вести свою звітність
відповідно до міжнародних стандартів, показує великий операційний
прибуток.
Непрозора і нерегулярна виплата дивідендів негативно впливає
на розвиток фондового ринку. Інвестори при формуванні цільової
прибутковості орієнтуються тільки на подорожчання акцій. Як
результат, показник дивідендної прибутковості не використовується
при аналізі привабливості паперів [1].
Виплати дивідендів можуть суттєво підвищити вартість акцій і
так само її обвалити, якщо збори акціонерів, всупереч очікуванням,
вирішать не платити дивіденди.
Таким чином, узагальнюючи вищевикладене, слід зазначити, що
нині право акціонера на дивіденди як особливі майнові відносини в
умовах існування великої кількості регулюючих нормативно-правових
документів потребують чіткого законодавчого врегулювання на
державному рівні.
Одним з напрямків врегулювання цього питання може стати
чітка законодавчо закріплена регламентація порядку виплати
дивідендів. Це сприятиме тому, що дрібні акціонери почуватимуть
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себе більш захищеними і матимуть певні гарантії щодо отримання
частини прибутку компанії.
Водночас слід передбачити всі можливі наслідки таких рішень,
наприклад, у вигляді штучної мінімізації реального прибутку.
Ставка оподаткування дивідендів фізичних осіб в Україні
становить 15%, відповідна норма для іноземних інвесторів – 30%.
Аналізуючи досвід зарубіжних країн (США, Великобританії, Ізраїлю,
Польщі, Мексики, Аргентини, Венесуели, Індії та ін.), можна
констатувати, що як у високорозвинених, так і в країнах, що
розвиваються,
розроблені і діють гнучкі системи пільгового
оподаткування дивідендів з метою залучення інвестицій в цінні папери
акціонерних товариств.
Узагальнюючи напрацювання цих країн, можна визначити деякі
методи стимулювання інвестицій шляхом впровадження таких заходів:
− звільнення від податку на дивіденди іноземних інвесторів,
якщо ці кошти реінвестуються в нові цінні папери в Україні;
− потрібно значно зменшити ставку податку для осіб, які
володіють певною часткою акцій тривалий час;
− звільнення від сплати податку з дивідендів, які скеровуються
на виконання інноваційних проектів;
− введення прогресивного податку на дивіденди (з можливим
неоподаткуванням дрібних інвесторів);
− для інвесторів, які спрямовують свої кошти у наукоємні та інші
важливі галузі ввести низьку податкову ставку;
−
різне
оподаткування
за
довгостроковими
та
короткостроковими інвестиціями;
− звільнення від оподаткування прибутку, отриманого під час
продажу цінних паперів та ін. [1]
Зрозуміло, що на сучасному етапі розвитку корпоративного
управління в Україні лише серйозні зміни податкового законодавства
та чітка регламентація порядку нарахування і виплати дивідендів
призведуть до притоку інвестицій в економіку як з боку населення, так
і з боку іноземних інвесторів.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Загалом
можна констатувати, що порівняно із європейською, англоамериканською та японською системами корпоративного управління в
Україні не забезпечено достатньої прозорості діяльності акціонерних
товариств. Слід прагнути ширшого доступу акціонерів і
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громадськості до інформації про діяльність підприємств, що
унеможливить прояви тінізації та корупції [1].
Отже, ми можемо зробити висновок, що чим прозоріша
діяльність товариства, тим цікавішим воно є для інвесторів. Тому
потрібно відкрити доступ до такої інформації, як інформація про
власників найбільших пакетів акцій, розмір винагороди провідних
менеджерів та ін. Варто також забезпечити рівний доступ до
інформації всіх акціонерів та передбачити адміністративну
(фінансову) відповідальність посадових осіб за ненадання інформації.
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Існуюча в Україні система оподаткування нині не виконує
належним чином ні фіскальні функції, ні регулюючі завдання.
З цієї причини дослідженню напрямів розвитку податкової
системи присвячені праці: М. Влащука, Ю. Новикова та інших
науковців, політиків та публіцистів. Проте, в їх працях недостатньо
окреслені напрями розвитку податкової системи, що й зумовило
необхідність подальших наукових пошуків в цьому напрямку.
Подолання комплексу структурних проблем податкової системи
становить першочергову складову раціоналізації, яка забезпечує
підвищення її функціонування. Процес розв‘язання цих проблем
включає багато взаємопов‘язаних завдань, які досить чітко
поділяються на окремі напрями, що характеризуватимуть нову
структуру податкової системи:
1) ліквідація другорядних у фіскальному плані податків;
2) пошук альтернативних об‘єктів оподаткування;
3) реформування окремих податків.
Існування у чинній податковій системі близько 40 видів
податків, внесків, платежів значно ускладнює саму систему
оподаткування. Це дає підстави для удосконалення структури
податкової системи шляхом скорочення переліку другорядних
податків та зборів, які мають незначний обсяг надходжень. Зокрема, це
стосується плати за державну реєстрацію суб‘єктів підприємницької
діяльності та податку на промисел. Їх доцільно включити до єдиного
податок для суб‘єктів малого підприємництва. Крім того, плату за
надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон
доцільно віднести до державного мита, тому що це є різновидом
оплати послуг, які надає держава громадянам.
Реалізація другого напряму розв‘язання структурних проблем –
пошуку альтернативних об‘єктів оподаткування – дає можливість для
розв‘язання цього протиріччя. Це, зокрема, може бути введення
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, платежів
за користування надрами. При цьому їх доцільно приєднати до збору
за спеціальне використання природних ресурсів, щоб всі ці три
податки сплачувати як один. Врахування у ціні ліцензії, яка надається
на право видобутку/використання природних ресурсів, їх вартісної
оцінки буде сприяти, крім поповнення дохідної частити бюджету, ще й
розширенню арсеналу регулятивних інструментів держави щодо
удосконалення економічного механізму користування надрами.
В умовах трансформаційних процесів, що відбуваються в

270
Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

економіці країни, особливого значення набуває мито як один з
головних інструментів регулювання зовнішньоекономічної політики
держави шляхом обмеження ввозу іноземних товарів, захисту та
заохочення розвитку вітчизняного виробництва та стимулювання
вивозу національних товарів.
Основною спрямованістю стягнення мита є формування
раціональної структури експорту та імпорту в умовах відсутності
прямого втручання держави у цю сферу. На відміну від інших,
фіскальна функція цього податку (формування дохідної частини
бюджету) має вторинний характер, тому збільшення питомої ваги
мита в структурі податкових надходжень бюджету (що відповідає
країні, яка знаходиться на перехресті важливих торгових шляхів і має
значний промисловий експортний потенціал) повинно відбуватися не
за рахунок збільшення ставок цього податку, а шляхом розширення
бази оподаткування. Це, перш за все, прокладання сучасних
транспортних магістралей, трубопроводів, побудова (модернізація)
митниць та морських портів зі значною пропускною спроможністю,
що сприятиме суттєвому збільшенню товарообігу через нашу країну і,
як наслідок, до збільшення надходжень від сплати мита. По-друге,
уряд має активізувати свої зусилля у напрямі укладання вигідних
торгівельних контрактів для вітчизняних товаровиробників,
збільшення квот для національної продукції.
Вирішення питання щодо оптимізації переліку податків і зборів
має відбуватися у двох площинах, а саме: визначення їх загальної
кількості, а також розподіл між бюджетами різних рівнів. Згідно із
Законом України ―Про систему оподаткування‖ усі податки і збори
(обов‘язкові платежі) поділяються на загальнодержавні та місцеві.
Такий поділ здійснено відповідно до політичного устрою, який
законодавчо визначений та закріплений у Конституції України. З
метою фінансового забезпечення функцій, які покладено на державу,
відбувся розподіл бюджетів на державний та місцеві адекватно до
системи делегування влади.
Серед структурних проблем податкової системи слід відзначити
значну нерівномірність у розподілі податків між бюджетами різних
рівнів (державним та місцевими). Протягом останніх трьох років
частка місцевих податків і зборів у структурі податкових надходжень
була на рівні не більше 2 % від загального обсягу. Це свідчить про
явну недостатність власних фінансових ресурсів для вирішення
завдань, що стоять перед органами місцевого самоврядування. Така
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ситуація призводить, у свою чергу, до виникнення міжбюджетної
кризи в країні. Існування практики повного або часткового
закріплення надходжень від справляння окремих загальнодержавних
податків у місцевих бюджетах, механізм надання яких щороку
змінюється, не вирішує цієї проблеми остаточно, а тільки заганяє у
глухий кут і робить її вирішення ще більш проблематичним.
Для зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів необхідно
чітко визначитися з переліком загальнодержавних та місцевих
податків. Світова практика дає приклади існування в деяких країнах
самостійних місцевих податків (наприклад, податок на прибуток
корпорацій)
або
розподілу
у
певному
співвідношенні
загальнодержавних податків між бюджетами різних рівнів. ВУкраїні
більш доцільним є останній варіант. Необхідно встановити
відрахування від загальнодержавних податків на довготривалій основі
до місцевих бюджетів. Подібну практику найбільш доцільно
запровадити щодо податку на прибуток підприємств (25 % поділити
між загальнодержавним та місцевим бюджетами) та прибуткового
податку з громадян (15 % поділити між загальнодержавним та
місцевим бюджетами).Це дозволить розв‘язати ряд регіональних
соціально-економічних проблем.
Виходячи з викладеного, доцільно використовувати наступну
структуру податкової системи:
Загальнодержавні податки: 1. Прибутковий податок з
громадян (9%).2. Податок на прибуток підприємств (15%).3. Єдиний
соціальний податок.4. Податок на додану вартість.5. Акцизи.6. Мито.7.
Державне мито.8. Збір за спеціальне використання природних
ресурсів. 9. Плата за землю.10. Збір від плати за транзит через
територію України мінеральної сировини.
Місцеві податки і збори: 1. Місцевий прибутковий податок з
громадян (6%).2. Місцевий податок на прибуток підприємств (10%).3.
Податок на нерухомість.4. Податок на транспортні засоби.5. Ринковий
податок.6. Готельний податок.7. Торговельний патент на деякі види
підприємницької діяльності.8. Рекламний збір.9. Збір за видачу
дозволу на стаціонарне розміщення об‘єктів торгівлі та сфери
побутових послуг.10. Збір за видачу дозволу на стаціонарне
розміщення закладів грального бізнесу.11. Збір з паркування
автотранспорту.12. Будівельний збір.13. Екологічний збір.
Як відомо, з метою виконання завдань реформування системи
оподаткування в Україні велася робота стосовно розробки та
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запровадження податкового кодексу України, яким з переліку діючих
загальнодержавних податків вилучено податок на промисел, податок з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів, податок на землю, збір до Фонду для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування,
збір до Державного інноваційного фонду. Разом з тим до переліку
загальнодержавних податків віднесено гербовий збір. Найбільш
істотних змін зазнали місцеві податки. Так, перелік місцевих податків
доповнено місцевим акцизним податком, збором за організацію
гастрольної діяльності, збором за видачу дозволів на будівництво у
населених пунктах об'єктів виробничого та невиробничого
призначення, індивідуальне житлове, дачне та гаражне будівництво.
Проектом запропоновані зміни стосовно оподаткування
підприємств малого бізнесу. Зокрема, передбачені норми щодо
пільгового оподаткування новостворених юридичних осіб, які за
ознаками, встановленими чинним законодавством, відносяться до
суб'єктів малого підприємництва.
Крім того, слід зазначити, що у разі прийняття законопроекту
«Про місцеві податки і збори», запропонованого в ході роботи над
податковим кодексом України, існування 3864 ринків у містах та селах
України припиниться. Понад три мільйони представників малого та
середнього бізнесу залишаться без роботи. Таку інформацію подають
керівники асоціації «Укрринок», виступаючи проти законопроекту,
яким передбачено підвищення ставок ринкового збору більш ніж у 20
разів.
При розробці положень Податкового кодексу щодо
оподаткування податком на додану вартість в основному збережено
існуючий на сьогодні порядок. Таким чином, Податковий кодекс
знижує податкове навантаження на платників податків (податку на
прибуток підприємств [загальна ставка 16%] та ПДВ [ставка 17%],
запроваджує відстрочення податкових зобов'язань зі сплати податку на
прибуток для підприємств, які реалізують інвестиційні проекти,
шляхом надання інвестиційного податкового кредиту з податку на
прибуток та нових правил амортизації, розширює податкову базу та
покращує адміністрування податків і зборів, впроваджує норми щодо
спрощення системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів
малого підприємництва дозволяє створити належне нормативноправове поле для подальшого розвитку підприємницької діяльності та
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сприяє розвитку малого підприємництва.
Оскільки, проектом податкового кодексу в цілому передбачено
зменшення податкового навантаження на платників податків і в
умовах світової фінансової кризи це є його суттєвим недоліком, то в
ході подальшої роботи над проектом слід надати перевагу засобам
політики економічного зростання, зокрема слід суттєво знизити
податкове навантаження на сільськогосподарських товаровиробників
та суб'єктів малого підприємництва.
З цього випливає, що непотрібно поспішати з прийняттям такого
законопроекту, адже вже пора зробити все, аби не тільки не
спричиняти виникненню соціальної напруги, але й допомогти б
вивести країну з кризи та дати поштовх до її економічного зростання,
або хоча б не спричиняти поглиблення кризових явищ в економіці.
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У статті розглянуто основні аспекти аналізу дебіторської заборгованості та
запропоновано методику його проведення.
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Постановка проблеми. Аналіз дебіторської заборгованості має
досить важливе значення для підприємств, що функціонують в умовах
ринку. Вміле й ефективне управління цією частиною оборотних
активів на основі даних проведеного аналізу є невід‘ємною умовою
підтримки необхідного рівня ліквідності і платоспроможності.
Детальний аналіз дебіторської заборгованості необхідний як при
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формуванні іміджу надійного позичальника
так і з погляду
забезпечення ефективної поточної діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми аналізу
дебіторської заборгованості всебічно висвітлювали відомі вітчизняні
вчені. Дане питання розглядалося у працях: Г.В. Савицької, Є.В.Мних,
М.Г. Чумаченко, К.В. Ізмайлова, В.А. Ященко, А.В. Калина, Ф.Ф.
Бутинець, О.В. Олійник, В.З. Бурчевський та М.І. Горбаток і інші.
Актуальність обраної теми. Особливої актуальності дана тема
набуває в зв‘язку з тим, що дебіторська заборгованість має значну
питому вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий стан
підприємства. Значення аналізу дебіторської заборгованості особливо
зросло в період інфляції, коли іммобілізація власних оборотних
активів стала дуже невигідною.
Виклад основного матеріалу. Дебіторську заборгованість
зазвичай аналізують паралельно з кредиторською і в кінці проводять
порівняльний аналіз. Джерелом проведення досліджень є баланс
підприємства та дані аналітичного обліку. Загалом зміни в обсязі
дебіторської та кредиторської заборгованості за звітний період можуть
бути охарактеризовані даними горизонтального і вертикального
аналізу.
Вчений економіст спочатку Є.В.Мних наводить наступні
завдання аналізу активів, в тому числі і дебіторської заборгованості:
 оцінка стану, структури та динаміки зміни активів
підприємства;
 оцінка впливу зміни активів на зміну фінансового стану
підприємства;
 виявлення причин, позитивних і негативних тенденцій зміни
активів;
 аналіз і оцінка ефективності функціонування активів
підприємства [1, 167].
На нашу думку, дані завдання є обов‘язковими до виконання,
проте в процесі аналізу дебіторської заборгованості їх необхідно
конкретизувати та розширити, враховуючи специфіку даного активу.
Методику аналізу даної категорії Г.В.Савицька пропонує
розпочати з вивчення динаміки дебіторської заборгованості, яка
повинна відобразити зміну в часі загальної суми заборгованості (чи за
елементами) в абсолютних та відносних показниках. Потім треба
проаналізувати давність утворення дебіторської заборгованості,
установити, чи немає в її складі сум, нереальних для стягнення, або
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таких, за якими минають строки позовної давності. Якщо такі є, то
необхідно терміново вжити заходів для стягнення їх.
Працівник, що
займається
управлінням
дебіторською
заборгованістю, має зосередити увагу на найдавніших боргах і
приділити більше уваги великим сумам заборгованості [2,с.485].
Наступним кроком при проведені аналізу, на думку Савицької
Г.В. необхідно вивчити якість і ліквідність дебіторської заборгованості
і дати узагальнюючу характеристику портфеля дебіторської
заборгованості. Одним з показників, використовуваних для цієї мети, є
період оборотності дебіторської заборгованості (Пдз), або період
інкасації боргів. Він дорівнює часу між відвантаженням товарів і
одержанням за них готівки від покупців: Пдз = Середні залишки
дебіторської заборгованості * Дні звітного періоду/ Сума погашеної
дебіторської заборгованості ха звітний період.
Для характеристики якості дебіторської заборгованості
визначають і такий показник, як частка резерву за сумнівними боргами
в загальній сумі дебіторської заборгованості. Зростання рівня цього
коефіцієнта свідчить про зниження якості заборгованості [2, с.488].
Методика запропонована Г.В. Савицькою є обґрунтованою та
точною, проте, на нашу думку вона не аналізує певні конкретні
аспекти. А саме:
 частку дебіторської заборгованості в складі активів
підприємства, її склад та структуру
 вплив зміни дебіторської заборгованості на кінцевий результат
підприємства .
Це є негативним аспектом даної методики аналізу, тому
використовуючи на практиці його необхідно доповнювати
вищезазначеними пунктами.
Особливу увагу в процесі аналізу дебіторської заборгованості
вчений М.Г. Чумаченко приділяє статті "Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги", яка має найбільшу питому вагу в загальній
сумі дебіторської заборгованості. Згідно з національними стандартами
бухгалтерського обліку ця дебіторська заборгованість відображається
в балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто як сума
дебіторської заборгованості за мінусом сумнівних та безнадійних
боргів.
Даний аналіз передбачає визначення:
1) загальної суми дебіторської заборгованості;
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2) заборгованість щодо окремих покупців, замовників і строків
виникнення заборгованості понад один рік. Таку заборгованість за
наявності документів, що її виправдовують можна віднести до
позареалізаційних витрат і списати на збитки як дебіторську
заборгованість, стосовно якої минув строк позовної давності, або
записати (з рішення інвентаризаційної комісії) до резерву сумнівних
боргів;
3) за даними відомості обліку розрахунків з покупцями і
замовниками (або попередньої аналітичної таблиці) складається така
аналітична таблиця за якою аналізується стан дебіторської
заборгованості за часом виникнення. Регулярне ведення такої
відомості дає змогу бухгалтеру та аналітику аналізувати дебіторську
заборгованість і своєчасно вживати заходів для усунення простроченої
заборгованості. Цей аналіз здійснюється за даними внутрішньої
звітності підприємства і використовується для потреб управління [3,
266].
Для зовнішніх користувачів інформації дуже важливий розмір
дебіторської заборгованості підприємства, бо зростання її завжди
свідчить про фінансову нестабільність. За даними бухгалтерської
звітності (форма № 1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові
результати») можна визначити низку показників, що характеризують
стан дебіторської заборгованості. До цих показників належать:
1. Оборотність дебіторської заборгованості:
Од=В:Д,

(1.1)

де Од - оборотність дебіторської заборгованості;
В - виручка від реалізації продукції;
Д - середня дебіторська заборгованість.
2. Період погашення дебіторської заборгованості:
Пд =360 днів : Од,
(1.2)
де Пд - період погашення дебіторської
заборгованості;
Од - оборотність дебіторської заборгованості.
3. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі
поточних активів:
Да=(Дз:Па)*100,

(1.3)
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де Да - частка дебіторської заборгованості в поточних
активах;
Дз
дебіторська
заборгованість;
Па - поточні активи (2+3 розділ активу балансу).
4. Відношення середньої величини дебіторської заборгованості
до виручки від реалізації визначається за формулою:
Дз=Д:В,

(1.4)

де Д - середня величина дебіторської заборгованості;
В - виручка від реалізації продукції.
5. Частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному
обсязі заборгованості, % [3, 267].
Загалом методика, визначена Чумаченко М.Г. передбачає
наступну послідовність дій: дані за звітний період порівнюють з
даними за минулий рік (або інший звітний період), визначають зміни і
вивчають причини цих змін, їхню якісну характеристику. Деякі
показники
за
минулий
період
(оборотність
дебіторської
заборгованості, або відношення середньої величини дебіторської
заборгованості до виручки від реалізації) переносяться з розрахунку,
складеного за підсумками минулого року чи іншого виробничого
періоду.
Методика подана даним вченим є досить логічною та
обгрутнованою. Вона є практичною у використані і простою у
розрахунках. Проте вона в охоплює зазвичай лише заборгованість по
розрахункам з покупцями та замовниками і не бере до уваги іншу
заборгованість. Аналізуючи іншу заборгованість можна дати оцінку
стану розрахунків з підзвітними особами, розрахунків за
нарахованими доходами, за претензіями, за позиками членам
кредитних спілок та інших показників. Тобто провести більш точну
оцінку стану і структури заборгованості, виявити вплив окремих
факторів (елементів) на загальну суму заборгованості, і як наслідок на
платоспроможність і ліквідність підприємства.
Якщо порівняти показники дебіторської заборгованості, можна
зробити висновок щодо того, поліпшився чи погіршав стан
розрахунків з покупцями порівняно з минулим роком. Якщо на
підприємстві зросла сумнівна дебіторська заборгованість, а також
загальна частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі
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оборотних коштів, то можна зробити висновок про зниження
ліквідності поточних активів у цілому, а отже, про погіршання
фінансового стану підприємства. Важливим у процесі аналізу
дебіторської заборгованості є контроль за співвідношенням
дебіторської і кредиторської заборгованості.
Методики аналізу, що пропонують сучасні економісти є досить
зручними та практичними. Проте, на нашу думку, кожна з них з різних
сторін аналізує дане явище, при цьому не враховуючи всі його
аспекти та особливості. Ми вважаємо за доцільне узагальнити
вищенаведені методики та доповнити їх певними складовими. На
нашу думку, послідовність, прийоми, методи та способи, показники,
що повинні використовуватись в аналізі дебіторської заборгованості
можна об‘єднати в одну загальну методику аналізу,що передбачає
проходження наступних етапів:
І етап - загальний:
- необхідно розрахувати значення заборгованості,здійснити
поділ її на кредиторську та дебіторську, їх загальне порівняння,
встановити частку кожної з них в загальній сумі заборгованості.
- доцільно буде розрахувати співвідношення кредиторської та
дебіторської заборгованості.
Значення коефіцієнта повинно бути менше 1,0. Якщо
кредиторська заборгованість перевищує дебіторську заборгованість,
необхідно з'ясувати причини такого стану (це, наприклад може бути
пов'язане з труднощами при реалізації продукції ).
На даному етапі визначаються такі показники питома вага,
абсолютні та відносні відхилення, коефіцієнт співвідношення
кредиторської та дебіторської.
ІІ етап - аналітичний:
- визначення частки дебіторської заборгованості в складі
активів;
- поділ її на дві основні групи : дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість (за
необхідності поділ по видам розрахунків);
- визначення відхилень по даних показниках за аналізований
період,темп росту та приросту, визначення частки двох основних груп
(можливо іншої дебіторської заборгованості за розрахунками) в
загальній сумі заборгованість, та визначення зміни в структурі
заборгованості.
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Визначають питому вагу, абсолютні та відносні відхилення,
темп росту, темп приросту.
III етап – аналіз «давності»;
- аналіз «давності» заборгованості, тобто поділ за термінами
виникнення (наприклад, до 1 місяця, від 1 до 3 місяців, від 3 до 6
місяців, від 6 до 12 місяців, понад 12 місяців) в розрізі різних
розрахунків;
- дослідження причин виникнення заборгованості за якою
минають строки позовної давності;
- також увагу необхідно приділити найдавнішій заборгованості
та великим сумам заборгованості. Дані показники доцільно було б
порівняти з попереднім періодом, і дослідити тенденцію зміни
заборгованості.
Розраховують: абсолютні, відносні відхилення, темп росту, темп
приросту.
ІVетап – аналіз за видами заборгованості. Аналіз дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги можна проводити в розрізі
окремих дебіторів, тобто підприємств, підзвітних осіб, працівників.
Якщо вони заборгували суттєві для підприємства суми цю
заборгованість також можна проаналізувати в динаміці, в структурі та
визначити її вплив на загальну суму заборгованості.
Аналіз заборгованості за іншими специфічними поділами
проводиться аналогічно (визначення динаміки, складу, структури,
відхилень, проведення факторного аналізу, пошук невикористаних
резервів). На даному етапі визначають питому вагу, абсолютні і
відносні відхилення, використовують методи елімінування, для
розрахунку впливу факторів та евристичні методи економічного
аналізу.
V етап - аналіз резерву сумнівних боргів: визначення його
суми, складу та структури, порівняння його з попереднім роком, аналіз
сум безнадійних заборгованостей віднесених на даний резерв
протягом досліджуваного року (встановлення причин, пошук резервів
зниження).На великих підприємствах доцільно його буде вести по
групах сумнівних дебіторів (тобто сумнівні, найбільш сумнівні чи по
кожному сумнівному дебіторові). Щоб здійснити даний аналіз
використовують метод порівняння , показник: резерв сумнівних
боргів. Розмір резерву розраховується множенням суми залишку
дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт
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сумнівності, що, в свою чергу, розраховується одним з трьох
запропонованих способів:
1) визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;
2) класифікація дебіторської заборгованості за строками
непогашення;
3) визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду
дебіторської заборгованості в сумі дебіторської заборгованості на
початок відповідного періоду за попередні 3–5 років.
VІ етап
- узагальнюючий.
Узагальнення результатів
проведеного детального аналізу, розрахунок впливу вищенаведених
показників на загальну суму дебіторської заборгованість, на
ліквідність підприємства на його фінансовий результат, пошук
невикористаних
резервів
щодо
ефективного
використання
дебіторської заборгованості, її збільшення чи зменшення за окремими
аспектами, пошук резервів збільшення суми резерву сумнівних боргів;
розробка висновку щодо проведеного аналізу про стан заборгованості
на підприємстві на основі вищенаведених розрахунків.
Висновки. На нашу думку, розроблена методика визначає
заборгованість, з однієї сторони досить обширно (в складі активів
підприємства), проте з іншої, вона стосується кожного елемента
заборгованості, кожного її поділу. За рахунок цього, її слід вважати
універсальною. Адже підприємства, які мають певну специфіку
діяльності, при обгрунтованому поділі дебіторської заборгованості на
елементи (відповідно до специфіки заборгованості конкретного
підприємства) можуть відповідно аналізувати їх за допомогою даної
методики. Вона є узагальненням методик багатьох вчених економістів
і її використання мінімізує необхідність застосування додаткових
процедур для детального аналізу конкретної дебіторської
заборгованості. Проте, незважаючи на актуальність, практичність та
необхідність дана проблема не є повністю досліджена, і на нашу
думку, потребує подальшого вивчення.
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Проведено оцінку моделей ймовірності банкрутства сільськогосподарських
підприємств Жовтневого району. Використано найбільш прийнятні моделі оцінювання
вірогідності банкрутства для сільськогосподарських підприємств різної форми
власності.
Ключові слова: фінансова криза, банкрутство, моделі діагностики
банкрутства.
The estimation models of the probability of bankruptcy of agricultural enterprises the
Zhovtnevogo district. Used the most appropriate model for evaluating the probability of
bankruptcy for farms of different ownership forms.
Keywords: financial crisis, bankruptcy, bankruptcy model diagnostics.

Вступ. Кризовий стан в аграрному секторі економіки України,
масштаби залежності галузі від зовнішніх факторів економічного
розвитку як в технічному її забезпечення, так і в продовольчій безпеці
населення, нові трансформаційні процеси на селі, пов‘язані зі вступом
України до СОТ, висувають проблему банкрутства агарних
підприємств на перший план.
Постановка проблеми. Керівництво сільськогосподарських
підприємств повинне своєчасно приймати систему заходів щодо
оздоровлення економіки підприємств і досягнення їх стійкого
фінансово-економічного стану. Тому вкрай важливо правильно
оцінювати і прогнозувати передбанкрутний стан підприємства,
визначати ту критичну межу, за якої загроза банкрутства
перетворюється в його реальність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові основи
аналізу й оцінки неспроможності й банкрутства підприємств були
вперше розроблені зарубіжними економістами, серед яких У. Бівер,
Ю. Бригжем, Л. Гапенскі, Г. Тішоу, Ч. Празана, Ж. Депаляна та ін.
Альтернативні підходи до дослідження проблеми прогнозування
банкрутства розроблені українськими економістами, зокрема
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Чумаченко Н., Барановським О., Лігоненко Л., Лахтіоновою Л.,
Поддерегіним А., Бутинцем Ф., Бланк І. Окрім цього, у стінах
Миколаївського державного агарного університету дослідженням
моделей діагностики банкрутства аграрних підприємств займаються
такі фахівці як В.П. Клочан, В.В. Клочан, Н.І. Костаневич та А.Г.
Костирко[1]. Однак усі розробки й дослідження мають наукову
значимість лише для тих періодів часу, під час яких проводилися
розрахунки й будувалися моделі, а в кризових умовах, що склалися,
втрачають своє практичне застосування.
Виклад основного матеріалу. В наслідок світової фінансової
кризи багато сільськогосподарських підприємств України вже
знаходяться у кризовому становищі, а отже вони потребують
термінової допомоги з боку органів влади, науковців, перед якими
стоїть проблема обґрунтування таких моделей запобігання
банкрутству, що дозволили б зробити ці процеси керованими.
Відомо, що в міжнародній практиці для діагностики банкрутства
підприємств широко використовують математичні моделі, за
допомогою яких формують узагальнений показник фінансового стану
підприємства — його інтегральну оцінку, серед яких заслуговують на
увагу моделі Альтмана, Таффлера, Лису, Чессера, Спрінгейта та
модель імовірність банкрутства, що застосовується у США. Але ці
моделі мають ряд недоліків, що є не можливим їх використання у
вітчизняній практиці аграрного сектору – відсутність показника
прибутковості, обмеження використання моделей, не враховують
галузевих особливостей розвитку підприємств та вітчизняної
економіки тощо.
Удосконалена модель Альтмана 1983 року, яку можна
використовувати в Україні, представлена так:
Z = 3,107·К1 + 0,995·К2 + 0,42·К3 + 0,847·К4 + 0,717·К5, (1)
де К1 — відношення прибутку до сплати відсотків до активів; К2
— відношення виручки до активів; К3 — відношення балансової
вартості власного капіталу до залученого; К4 — відношення
реінвестованого прибутку до активів; К5 — відношення власних
обігових коштів до активів. При значенні показника, більшому за 1,23,
— фінансовий стан є стійким, а меншому за 1,23 — нестійким.
Для проведення системного експрес – аналізу фінансового стану
підприємства пропонується використовувати коефіцієнт Бівера (КБ),
який розраховується за формулою:
КБ = (ЧП – НА) : (ДЗ + ПЗ),
(2)
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де ЧП – чистий прибуток; НА – нарахована амортизація; ДЗ –
довгострокові зобов‘язання; ПЗ – поточні зобов‘язання. Коли КБ вище
0,4 – підприємству банкрутство не загрожує. Якщо протягом
тривалого періоду коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2 – це означає
формування не задовільної структури балансу.
Модель О.О. Терещенка та модель російських вчених Іркутської
державної
економічної
академії
вважаються
одними
з
найоптимальнішими. Модель О.О. Терещенка має вигляд:
ZТЕР = 1,5·Х1+0,08·Х2+10·Х3+5·Х4+0,3·Х5+0,1·Х6,
(3)
де Х1 – відношення грошових надходжень до зобов‘язань; Х2 –
відношення валюти балансу до зобов‘язань; Х3 – відношення чистого
прибутку до середньорічної суми активів; Х4 – відношення прибутку
до виручки; Х5 – відношення виробничих запасів до виручки; Х6 –
відношення виручки до основного капіталу. Коли ZТЕР>2 –
банкрутство не загрожує, 1<ZТЕР<2 – фінансова стійкість порушена, 0
<ZТЕР<1 – існує загроза банкрутства.
Російські вчені Іркутської державної економічної академії
пропонують для прогнозування ризику банкрутства R – модель:
R = 0,38 · К1 + К2 + 0,054 · К3 + 0,63 · К4,
(4)
де К1 – відношення оборотного капіталу до середньорічної суми
активів; К2 – відношення чистого прибутку до середньорічної суми
власного капіталу; К3 – відношення виручки до середньорічної суми
активів; К4 – відношення чистого прибутку до сукупних затрат. Якщо
R=0 - ймовірність банкрутства максимальна (90 – 100%), 0 – 0,18 –
висока (60 – 80%), 0,18 – 0,32 – середня (35 – 50%), 0,32 – 0,42 –
низька (15 – 20%), більше 0,42 – мінімальна ( до 10%).
Фахівцями МДАУ було розроблено методику діагностики
фінансового стану підприємства методом коефіцієнтів із подальшою
бальною оцінкою кожного з них (метод «ККК»). Перевагою цього
методу є простота його застосування та використання
загальноприйнятих показників, які мають обґрунтовані нормативи:
абсолютної ліквідності - відношення грошових надходжень і
прирівняних до них активів до короткострокових зобов‘язань
(норматив 0,2 – 0,35); швидкої ліквідності - відношення оборотних
активів за мінусом запасів до короткострокових зобов‘язань (норматив
0,7 – 1,0); покриття - відношення оборотних активів до
короткострокових зобов‘язань (норматив 1 – 2,5); автономії відношення власного капіталу до підсумку балансу (норматив >0,5);
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10,36
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рівень рентабельності активів - відношення чистого прибутку до
середньорічної суми активів(норматив >0).
Кожен коефіцієнт у межах нормативу, а рівень рентабельності має
позитивне значення, оцінюється в 20 балів. Якщо підприємство набирає
від 0 до 20 балів, воно знаходиться на межі банкрутства, 40 балів –
фінансовий стан критичний, 60 балів – не стійкий, 80 балів – стійкий, 100
балів – абсолютно стійкий.
На нашу думку, перевага вище перелічених моделей діагностики
банкрутства полягає в тому, що вони спираються на вітчизняні
стандарти обліку і звітності, використання інформаційної бази
підприємств з урахуванням їх галузевої специфіки і умов
національного ринку. Тому далі, використовуючи розглянуті методи,
проведемо діагностику банкрутства окремих сільськогосподарських
підприємств Жовтневого району Миколаївської області (табл. 1).
Аналіз одержаних показників свідчить, що результат кожної з
методик прогнозування банкрутства суперечать один одному. Різні
моделі дають неоднозначну відповідь на те, які ризики та реальні загрози
щодо імовірності банкрутства. Пояснюється це тим, що моделі
розроблені як універсальні, а галузь сільського господарства має свою
специфіку.
Таблиця 1
Комплексна оцінка схильності до банкрутства окремих
сільськогосподарських підприємств Жовтневого району за 2009 рік
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Тому необхідно розробляти окремі моделі для кожної галузі,
зокрема і для сільського господарства, які би враховували специфіку
діяльності.
Висновки. Питання діагностики банкрутства і підтримки
платоспроможності вкрай актуальне для України, про що свідчить тривала
криза неплатежів та її негативні наслідки, тому необхідно формувати
достатньо прозору інформаційну базу щодо показників фінансової
діяльності підприємств та враховувати всі аспекти зовнішнього та
внутрішнього середовища. Це надасть можливість більш оперативно
реагувати на негативні тенденції розвитку та ритмічному
функціонуванню підприємств в мінливих умовах ринку. При цьому
варто обирати не просто найбільш прийнятну модель оцінювання
вірогідності банкрутства з існуючих, враховуючи стан економіки в
Україні загалом і в галузі зокрема, але й застосовувати ряд експертних
методів для врахування чинників, які не можливо обчислити
(інфляція, світова фінансова криза, нестабільність законодавства
тощо).
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Проведено комплексне дослідження стану аудиторської діяльності в Україні. У
ході аналізу отриманих результатів виокремлено окремий індикатор оцінки якості
функціонування ринку аудиторських послуг. Виділено можливі перспективи розвитку
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вітчизняного аудиту в період світової фінансової кризи.
Ключові слова: аудит; ринок аудиторських послуг;
четвірки» аудиторів; монополія.

компанії «Великої

A complex study of audit activity‘s condition in Ukraine was conducted. The
analysis results were singled out as separate indicators for evaluating the quality of audit
service market‘s functioning. Some possible perspectives of national audit‘s development in
the period of global financial crisis were accentuated.
Keywords: audit, audit services market; Big Four (audit firms); monopoly.

Вступ. Слово «Audit» (в перекладі з лат. «той, що слухає»)
виникло понад дві тисячі років тому. З часом формувалися різні
підходи до розуміння сутності аудиту та його значення у суспільстві.
Так, у середньовічній Європі аудиторами називали службовців, які
мали вислуховувати звіти посадових осіб, а от у Росії аудиторами
довгий час вважали військових слідчих. Становлення аудиторського
контролю в сучасному розумінні цього поняття розпочалося лише на
початку ХІХ ст. у Великобританії.
Постановка завдання. Для нашої країни поняття «аудиту» та
«аудиторської діяльності» є відносно новими. Відсутні єдині підходи
щодо узагальненого аналізу ринку аудиторських послуг. Пояснити це
можна тим, що за часи існування СРСР аудит, як вид діяльності, не
розвивався взагалі. Хоча із здобуттям незалежності в Україні і
відбулося формуванню ринку аудиторських послуг, проте до цих пір
поінформованість українського суспільства щодо стану та перспектив
його розвитку залишається на незадовільному рівні.
Дослідженню тематики аудиту присвячені численні роботи Дж.
К. Робертсона, Н. І. Дороша, В. В. Сопко, А. В. Бодюка та багатьох
інших вчених-економістів.
Метою даної статті є дослідження стану аудиторської діяльності
в Україні та надання обґрунтованого висновку щодо становища, у
якому перебуває на сьогоднішній день український ринок
аудиторських послуг.
Результати. Перш ніж формувати можливі перспективи
розвитку вітчизняного аудиту в період світової фінансової кризи,
необхідно з‘ясувати, в якому стані знаходиться даний ринок на
сьогоднішній день та виокремити його сильні і слабкі сторони.
Основним нормативно-правовим документом, що врегульовує
питання аудиторської діяльності в Україні є Закон України «Про
аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.03.1993 р. зі змінами та
доповненнями (далі – ЗУ № 3135-XII). Головним регулюючим органом
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аудиторської діяльності є Аудиторська палата України (далі – АПУ).
Крім того, на сьогоднішній день в Україні зареєстровано десять
офіційних аудиторських видань, у кожній області є регіональне
представництво АПУ, суб‘єкти підприємницької діяльності, котрі
діють на ринку аудиторських послуг (далі – СПГ) та фізичні особипідприємці (далі – ФОП) подають щорічні звіті про виконану роботу,
але навіть всі ці наявні можливості для проведення комплексного
аналізу аудиту в Україні не реалізуються. Тому, з метою відображення
реальної ситуації, було проведено комплексний аналіз вітчизняного
ринку аудиторських послуг.
Вихідною інформацією для проведення такого аналізу стали
офіційні публікації АПУ, а саме: Реєстри аудиторських фірм та
аудиторів (станом на 1 квітня 2006 року [3], 1 квітня 2007 р. [4],
1 квітня 2008 р. [5], 1 лютого 2009 р. [6] та 1 січня 2010 р. [7])1,
представлені у офіційному видавництві АПУ – журналі «Аудитор
України».
Використовуючи метод статистичних групувань з відповідно
обраною класифікаційною ознакою «За організаційно-правовою
формою власності», було оброблено всю інформацію, щодо наявних за
досліджуваний період СПД та аудиторів. Узагальнене відображення
отриманих результатів наведено на рисунку 1.
К-сть СПД, аудиторів
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Рис. 1. Динаміка офіційно зареєстрованих СГП та аудиторів в
Україні, 2005 – 2009 рр.

1

З метою узагальнення забезпечення єдиного підходу до проведення розрахунків, дані
Реєстрів прирівнювалися до рангу «річних» (станом на 1 квітня 2006 р. – вихідна
інформація за 2005 р. і т. д.).
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Аналізуючи дані рис. 1 можна зазначити, що істотних змін в бік
позитивної чи негативної динаміки офіційно зареєстрованих СПГ та
аудиторів за досліджуваний період у кількісному виразі не відбулося.
Включно до 2007 р. спостерігається незначне збільшення кількості
підприємств, котрі займаються аудиторською діяльністю в Україні (на
31 од. або 2,0 %). У 2008 – 2009 рр. – зменшення їх кількості
відповідно на 47 од. або 3,0 %. В той же час, відбувалося збільшення
кількості сертифікованих аудиторів включно до 2008 р. порівняно з
2005 р. (на 81 особу або 11,0 %). У 2009 р. кількість аудиторів
зменшилася порівняно з 2008 р. на 29 осіб або 3,5 %.
Провівши статистичний аналіз рядів динаміки сертифікованих
аудиторів та СПД, які займаються аудиторською діяльністю було
встановлено, що середній темп приросту кількості сертифікованих
аудиторів за 2005 – 2009 рр. становить 1,7 %, в той час як
підприємства щороку зменшуються, в середньому, на 0,3 %.
Оперуючи даними щодо кількості підприємств, які формують
ринок аудиторських послуг як по кожній із областей, так і України у
цілому, а також даними щодо кількості сертифікованих аудиторів,
вважаємо за доцільне їх співставити та отримати в результаті
узагальнюючий показник – Коефіцієнт забезпеченості ринку
аудиторських послуг сертифікованими аудиторами (
) –
розраховується як відношення між кількістю офіційно зареєстрованих
АПУ сертифікованих аудиторів, за відповідний період, до загальної
кількості зареєстрованих АПУ підприємств (установ, організацій), які
займаються аудиторською діяльністю.
Коефіцієнт забезпеченості ринку аудиторських послуг
сертифікованими аудиторами розраховується за формулою:
,
(1)
де
– сертифіковані аудитори;
– зареєстровані суб‘єкти
підприємницької діяльності у сфері аудиту.
Зростання
є ознакою прогресивності структури ринку
аудиторських послуг та передумовою ефективного його розвитку.
Розрахунок даного коефіцієнту дає змогу швидко оцінити
структуру ринку будь-якої із областей України. В динаміці його
значення показують напрям розвитку сфери аудиторських послуг або
її стабільність у відповідному регіоні. Всі отримані результати
згруповані за рівнем значення
на чотири групи та наведені у
вигляді таблиці 1.
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Звісно, кожна область характеризується своїми галузевими
особливостями. У великих містах (Київ, Харків, Донецьк тощо) попит
на послуги аудиторських фірм є набагато вищим, ніж, наприклад, у
західних регіонах. Але враховуючи такі факти, як законодавчо
встановлений перелік об‘єктів, які підлягають обов‘язковому аудиту
[1], спрямованість України до євроінтеграції, а також інтенсивний
розвиток ринкових відносин у країні можна зробити припущення, що
попит на послуги аудиторів буде щороку збільшуватися. Таким чином,
проведений аналіз кожної з областей України дає яскраву
характеристику наявних можливостей та перспектив для подальшого
розвитку вітчизняного аудиту.
Проведений аналіз свідчить про те, що для українського ринку
аудиторських послуг «кризовим» виявився 2009 р. До 2008 р. включно
спостерігалася позитивна динаміка якісних та структурних показників
його розвитку. Проведення подальшого прогнозного аналізу є
обмеженим в міру відсутності вихідних розрахункових даних. В той
же час, за допомогою доступу до іноземних видань та публікацій через
мережу Internet вдалося прослідкувати тенденції розвитку ринку
аудиторських послуг Російської федерації (далі – РФ). Схожі
економічні та соціальні умови розвитку дають можливість зробити
припущення, що така тенденція може знайти відображення і в Україні.
Актуальним на сьогоднішній день є питання монополізації
ринку аудиторських послуг компаніями «великої четвірки»
аудиторських компаній, а саме: PricewaterhouseCoopers, Deloitte
Touche Tohmatsu, Ernst&Young та KPMG. Так, в одній із публікацій
були наведені дані показників роботи «великої четвірки» на просторах
ринку аудиторських послуг РФ. За 2006 – 2009 рр. частка ринку,
контрольована компаніями «великої четвірки» на ринку аудиторських
послуг РФ збільшилася з 26,9 % у 2006 р. до 35,2 % у 2009 р.
Незважаючи на загальносвітову тенденцію зниження доходів від
аудиту, які в залежності від компанії склали 5 – 11 %, доходи «великої
четвірки» в РФ зросли на 2,5 %, а доля ринку – на 8,3 % [2]. Досягти
такого успіху вдалося за рахунок скорочення витрат, в тому числі
методом скорочення персоналу. Кризовий період в економіці для
компаній такого рівня є своєрідною можливістю використовуючи
власні резерви та потужності збільшити максимально частку на ринку.
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Таблиця 1
Результати аналізу коефіцієнта забезпеченості ринку аудиторських
послуг сертифікованими аудиторами у розрізі областей України та
АРК, 2005 – 2009 рр.
Умова

А

Б

Достатній

Високий

Рівень

Значення
В

Область

Примітки

Г

1,237

Вінницька

0,985

Черкаська

0,798

Ужгородська

0,782

Сумська

0,777

Полтавська

Д
Стабільно високий
свідчить про ефективність
розвитку аудиту в даних
областях та високий рівень
якості наданих послуг. У
кожній аудиторській фірмі
цього регіону, як мінімум, є
один
сертифікований
аудитор.
Ринок аудиторських послуг
в цих регіонах розвивається
стабільно,
наявний
потенціал для досягнення
лідируючих
позицій.
Значення
свідчить
про
достатній
рівень
забезпеченості аудиторами.

0,671
0,653
0,622
0,604

Харківська
Запорізька
Львівська
Чернівецька
АРК, у т.ч.
м. Сімферополь

> 0,9

0,7 –
0,9

Середній

0,600
0,4 –
0,7
0,593

Донецька

В
даних
регіонах
відбувається становлення
ринку аудиторських послуг.
Ці
області
характеризуються
нестабільністю
організаційно-правової
структури
підприємств,
котрі
займаються
аудиторською діяльністю.
Крім
того,
кількість
сертифікованих аудиторів
не задовольняє потребам,
які
сформувалися
в
регіонах.
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0,4 –
0,7

0,577
0,556
0,552
0,481
0,475
0,452
0,427
0,421
0,420

Кіровоградська
Одеська
Волинська
Чернігівська
Дніпропетровська
Херсонська
Миколаївська
Житомирська
Київська

0,349

ІваноФранківська

0,348
0,310
0,272
0,266

м. Севастополь
Хмельницька
Рівненська
Тернопільська

0,252

Луганська

< 0,4

Обласні
центри
є
привабливими
та
перспективними
для
працевлаштування
майбутніх і вже наявних
аудиторів.

Забезпеченість
сертифікованими
аудиторами
є
дуже
низькою,
що
може
негативно впливати на
якість наданих послуг.
Проте, саме ці регіони є
найбільш
привабливими
для молодих спеціалістів та
аудиторів, котрі бажають
працевлаштуватися.
Низький рівень розвитку
ринку аудиторських послуг
цих
областей
на
сьогоднішній день може
бути стимулом

Провести відповідний аналіз в Україні неможливо, у зв‘язку з
відсутністю вихідних даних (для звичайних користувачів). АПУ така
робота якщо й проводиться, то не оприлюднюється.
Лише в одному із видань «Аудитора України» було наведено
«Узагальнюючий аналіз результатів здійснення аудиторської
діяльності аудиторськими фірмами (аудиторами) за даними звітів
форми № 1-аудит за 2006 рік, що надійшли до АПУ» [9]. Ця
публікація є на сьогодні єдиним офіційним аналітичним джерелом, яке
висвітлює аудиторську діяльність у загальному аспекті.
Висновки.
Першочергові
заходи
стабілізації
ринку
аудиторських послуг України: 1) розробка АПУ на основі
Міжнародних стандартів аудиту вітчизняних нормативів, які були б
пристосованими
до
вітчизняних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку. Бажаними є організація всеукраїнського
обговорення (форуму) та залучення іноземних експертів; 2)
проведення щорічного аналізу ринку аудиторських послуг України на
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основі наданих Звітів форми № 1-аудит та його публікація в офіційних
виданнях з метою надання користувачам повної правдивої інформації
про стан розвитку аудиту в Україні.
Сформувавшись за роки незалежності, ринок аудиторських
послуг на сьогодні перебуває на стадії становлення, а питання «аудиту
в Україні» потребує подальшого дослідження.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
© Заремба Н. В., Лепетан І. М.
У статті розглянуто основні аспекти обліку загальновиробничих витрат у
сільському господарстві та методику їх розподілу..
Ключові слова:
витрати, загальновиробничі витрати, розподіл, бази
розподілу.
The article reviews the main aspects of calculation of production costs in agriculture
and their method of distribution.
Key words: costs of production costs, distribution, distribution base.

Постановка проблеми. Реформування бухгалтерського обліку у
сільському господарстві передбачає новий порядок відображення
виробничих витрат, як основних, так і накладних. Останні пов‘язані з
організацією виробництва та управлінням. Вони не беруть
безпосередньої участі у виробничому процесі, проте частина з них
входить до складу виробничої собівартості продукції.
Одними з таких витрат є загальновиробничі, які обслуговують
основне виробництво, тобто належать до виробничої стадії кругообігу.
Без них не може функціонувати жоден виробничий процес, тому з
цього погляду вони є продуктивними витратами. Як елемент
виробничої собівартості загальновиробничі витрати та організація їх
обліку нині становлять великий науковий інтерес, оскільки багато
питань з цього приводу залишаються нерозв‘язаними.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розв‘язанню
проблем щодо організації обліку накладних загальновиробничих
витрат приділили увагу вітчизняні та зарубіжні вчені: Ф.Ф. Бутинець,
Л.К. Сук, Л.Т. Декостера, Е. Л. Шайфера, Бондура Т. О., Миронової
О., Войтенко Т. та ін.
Метою даної статті є дослідження аспектів обліку
загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах.
Виклад основного матеріалу. До загальновиробничих
належать витрати, які під час виникнення не можуть бути віднесені
безпосередньо до конкретного об‘єкта обліку. Такі витрати
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обліковуються протягом звітного періоду на окремому рахунку, а у
подальшому підлягають розподілу на об‘єкти обліку.
Правильний розподіл загальновиробничих витрат є важливим
для визначення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), яка
включає виробничу собівартість:
 прямі матеріальні витрати;
 прямі витрати на оплату праці;
 інші прямі витрати;
 загальновиробничі витрати.
Облік загальновиробничих витрат регулюється П(С)БО 16
«Витрати» [1] та Методичними рекомендаціями з планування, обліку і
калькулювання
собівартості
продукції
(робіт,
послуг)
сільськогосподарських
підприємств,
затверджених
наказом
Мінагрополітики від 18.05.01. № 132 [2].
Згідно з п. 2.21 Методичних рекомендацій до складу цих витрат
входять:
 витрати на управління виробництвом (оплата праці,
відрахування на соціальні заходи й медичне страхування та виплати на
оплату службових відряджень апарату управління та спеціалістів
галузей (цехів), дільниць, підрозділів тощо);
 амортизація необоротних активів загальновиробничого
(цехового, дільничного, бригадного) призначення;
 витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування,
операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів
загальновиробничого призначення;
 витрати на вдосконалення технології й організації виробництва
(оплата праці, включаючи відрахування на соціальні заходи,
працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації
виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її
надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у
виробничому процесі; оплата послуг сторонніх організацій тощо);
 витрати
на
опалення,
освітлення,
водопостачання,
водовідведення та інше утримання загальних приміщень виробничого
призначення;
 витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці
та інші витрати на здійснення технологічного контролю за
виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг тощо);
 витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону
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навколишнього природного середовища;
 інші витрати (витрати від браку, оплата простоїв тощо);
 плата за оренду землі і майна виробничого призначення;
 сума
нарахованого
(внесеного)
фіксованого
сільськогосподарського податку [2].
Слід пам‘ятати, що у сільгосппідприємствах загальновиробничі
витрати не класифікуються на змінні і постійні.
Для обліку загальновиробничих витрат призначено рахунок 91
«Загальновиробничі витрати», який за видами витрат поділяється на
субрахунки. Сільськогосподарські підприємства відкривають їх за
галузями виробництва, а саме:
911 «Загальновиробничі витрати в рослинництві»;
912 «Загальновиробничі витрати в тваринництві»;
913 «Загальновиробничі витрати в допоміжних промислових
виробництвах»;
914 «Фіксований сільськогосподарський податок». Для цього
податку доцільно відкривати окремий субрахунок, оскільки порядок
розподілу ФСП має певні особливості.
За дебетом рахунка 91 відображається сума всіх витрат, а з
кредиту списують розподілені на об‘єкти витрати (рахунок 23
«Виробництво»).
Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і
статтями (видами) витрат.
Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій
підприємств і організацій № 291 передбачено щомісяця закривати
рахунок 91, тобто розподіляти загальновиробничі витрати між
об‘єктами витрат. Але з огляду на особливості сільськогосподарського
виробництва, зазначені витрати доцільно розподіляти та списувати в
інший термін, але не рідше одного разу на квартал. Адже вони повинні
бути розподілені на дату подання фінансової звітності, оскільки
окремо в цій звітності їх не відображають.
Загальновиробничі витрати розподіляють між об‘єктами витрат
з використанням бази розподілу.
Об‘єктом обліку витрат може бути продукція, роботи, послуги,
які виробляються підприємством і потребують визначення
собівартості. Наприклад, у тваринництві це свині, пасіка, молодняк,
основне стадо ВРХ та ін.; у рослинництві – озима пшениця, ячмінь,
просо, соняшник та ін.
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Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» можливими базами для
розподілу загальновиробничих витрат є години праці, заробітна плата,
обсяг діяльності, прямі витрати.
На думку Войтенко Т., розподіл загальновиробничих витрат
виробництва пропорційно заробітній платі виробничих робітників є
недосконалим, оскільки різні види продукції, що виробляються
підприємством, можуть мати різну трудомісткість та ступінь
автоматизації виробничих процесів. І тому неправильний вибір бази
розподілу загальновиробничих витрат зумовить некоректну величину
собівартості одиниці продукції, а це може призвести до того, що через
неправильний перерозподіл витрат, окремі види продукції виявляться
занадто рентабельними, а інші – збитковими [4].
У сільському господарстві зазначені витрати найчастіше
розподіляють між об‘єктами витрат пропорційно загальній сумі витрат
за окремою галуззю, за винятком вартості:
 насіння (у рослинництві);
 кормів (у тваринництві);
 сировини, матеріалів та напівфабрикатів (у промислових
виробництвах).
Суму
нарахованого
(внесеного)
фіксованого
сільськогосподарського податку розподіляють таким чином:
1.між об‘єктами обліку витрат продукції рослинництва
пропорційно площі сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей,
пасовищ, багаторічних насаджень і перелогів), зайнятих від повідними
культурами;
2.у рибницьких, рибальських та риболовецьких господарствах –
відповідно до площ земель водного фонду, які використовуються
такими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби
у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах).
Водночас підприємства мають також право самостійно
вирішувати, яку базу розподілу застосовувати, зафіксувавши цей
момент у наказі про облікову політику
Розподіл загальновиробничих витрат наведемо на прикладі
підприємства с. Гопчиця Погребищенського району Вінницької
області,
ФГ «Дружба - Л», розподіливши загальну суму
загальновиробничих витрат на кожен об‘єкт обліку витрат продукції
рослинництва і тваринництва, як добуток прямих витрат на коефіцієнт
розподілу ( для рослинництва - 521/3276,4= 0,16; для тваринництва –
93,4/5196,1= 0,018 ) (табл.1).
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Таблиця 1
Розподіл загальновиробничих витрат у ФГ «Дружба - Л» с.
Гопчиця Погребищенського району
Вінницької області за 2009 рік
О‘бєкт обліку
Прямі
Коефіцієнт
Сума
витрат
витрати, тис.
розподілу
загальновиробничих
грн.
витрат, тис. грн.
Рослинництво
Пшениця
1733,1
0,16
277,3
Кукурудза
338,3
0,16
54,1
Ячмінь
497,5
0,16
79,6
Овес
17,4
0,16
2,8
Соняшник
59,3
0,16
9,4
Соя
53
0,16
8,4
Ріпак
286
0,16
45,7
Цукрові
291,8
0,16
46,6
буряки
Всього
3276,4
Х
521,3
Тваринництво
ВРХ
2767,3
0,018
49,8
Свині
553,7
0,018
9,9
Молоко
1875,1
0,018
33,7
Всього
5196,1
Х
93,4
З огляду даної таблиці видно, що на даному підприємстві значна
частина загальновиробничих витрат розподіляється на продукцію
рослинництва, ніж на продукцію тваринництва.
Висновки Загальновиробничі витрати є одними із важливих
складових собівартості продукції, і саме правильний їх розподіл яких
допомагає достовірно визначити майбутні прибутки підприємства.
Тому загальновиробничі витрати є важливим елементом виробничої
собівартості продукції сільського господарства. Вони виконують
обслуговуючу функцію для аграрної галузі, яка є найбільш залежною
від раціональної організації та управління виробничим процесом, в
результаті чого стає можливим досягнення вищого рівня ефективності
сільського господарства в цілому.
Список використаних джерел:
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У даній статті розглянуто основні методи управління персоналом, їх
особливості та загальні характеристики.
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The basic methods of management a personnel, their features and general
descriptions, are considered in this article.
Keywords: personnel, management, planning, motivation, control.

Постановка проблеми Сучасні етапи розвитку економіки
світової і національної економіки потребують пошуку нових та
ефективних методів управління підприємством. Це пояснюється тим,
що чим краще функціонує підприємство, тим більше покращується
становище економіки держави. Проте, останнім часом, ефективна
діяльність підприємства проявляється не тільки від високого рівня
конкурентоспроможності чи високого потенціалу, а й від
компетентності персоналу та ефективним його управлінням.
Управління людьми має важливе значення для віх видів
організації, оскільки без потрібних людей жодна організація не зможе
досягнути своїх цілей і вижити у ринковому середовищі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема управління
персоналом дуже широко висвітлена у наукових працях Шишкіна В.О,
Рогова І.В.,Синіговеця О.М.,Попрозмана О. І,Артем а Тарасова. та ін
Постановка завдання. Метою даної статті є розляд методів

299
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

управління персоналом, визначення їх особливостей у використанні
на підприємстві.
Виклад основного матеріалу Однією із перших складових
управління песоналом є організація і планування кількості працівників
на підприємстві.Оскільки від правильного планування кількості
працівників і правильного розташування кадрів залежить подальший
розвиток діяльності кожного підприємства.
На кожному підприємстві виникає необхідність в ефективній
системі підбору; у визначенні кількості персоналу; найму і розтановки
кадрів; у забезпеченості їх зайнятості з урахуванням інтересів
виробництва і самого працівника тощо. Тому при визначенні кількості
працюючих кожне підприємство визначає окремо в залежності від
виду діяльності та розміру підприємства.
Для цих цілей на підприємстві складається план по праці і
персоналу. Основною розробки плану є раціональної і обгрунтованої
потреби в персоналі, основних вимог до нього.
При плануванні персоналу велике значення має сумарний
синергетичний ефект, оскільки оцінити необхідно членів колективу,
що працюють в команді. При цьому процес аналізу повинен набути
системного характеру з метою максимально широкого розгляду
визначальних чинників.Результуючий показникпри цьому набуває
значення більше, ніж сума показників по визначальних чинниках.
Складається план розвитку персоналу, розраховується і аналізується
резерв трудових ресурсів та ін. При цьому при аналізі плану за
попередній період оцінюють забазпеченість підприємства трудовими
ресурсами в цілому, оцінюється ефективність їх використання,
виявляються резерви економії трудових ресурсів і розробляються
заходи щодо їх використання.
Таким чином, підприємство планує потребу в персоналі на
звітний рік, що є основою кадрової політики організацій. Методи і
способи раціональної діяльності кадрового відділу кожне
підприємство вибирає самостійно. Загалом система планування
забезпеченості кадрами складається з декількох етапів.
Наступним етапом є етап прогнозування. Відповідно до цілей і
задач організації визначають майбутні потреби в працівниках. Якщо
оганізація збираєть незабарои відкрити ще один підрозділ, то доцільно
задуматися про набір потенційних кандидатів вже зараз. Обов‘язково
враховуються зміни в зовнішньому середовищі, тому що зовнішнє
середовище вливає як надіяльність фірми, так і на її роботу. Після
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оцінки вливу зовнішнього середовища організація перспективні
потреби в персоналі.
Після визначення всіх потреб, можна приступати до розробки
плану їх задоволення. Перш за все, потрібно чітко визначити майбутні
обов‘язки працівника.В іншому випадку є ризик найняти працівника,
особисті і професійні якості якого не зовсім або зовсім не
відповідатимуть
необхідним.
Важливими
також
є
і
психологічніихарактеристики потенційного працівника. Особливу
увагу слід приділити, при можливості, роботі в групі.
Наступним етапом є відбір. Набір являє собою сворення певного
резерву на планові посади як із зовнішніх, так і з внурішніх джерел.
Основною проблемою при наборі кандидатів є невідповідність
майбутньої роботи очікуванням кандидата.Варто прикласти всі
зусилля, щоб якнайближче ознайомити майбутнього працівника з його
майбутньою роботою.
Визначення заробітньої платні і пільг – третій етап планування
потреби в персоналі. Заробітня платня являє собою винангороду
працівника за виконану ним роботу і має великий вплив на якість
виконання працівником його обов‘язків. Заробітня плата є важливим
чинником під час вступу на роботу, вона впливає на задоволеність
працівника своєю роботою, на плинність кадрів в організації, на
кількість прогулів і продуктивність праці. Оплата за працю
працівникам повинна проводитися по конкурентоздатних ставках і
містити різні винагороди за їхні досягнення. Розмір заробітньої платні
повинен визначатися не тільки виконаною роботою, але і має
стимулювати працівника до поліпшення якості цієї роботи. Заробітня
плата управлінському персоналу має більш складну структуру, до неї
входять різні схеми участі у прибутках.
Форму нарахування заробітної плати кожне підприємство
вибирає самостійно.Це може бути погодинна, відрядна, преміальна і
прогресивна форми[5].
Тому ми переходимо до іншого не менш важливого чинника
управління персоналом, який має назву мотивація.
Мотивація персоналу – це поєднання цілої низки складових,
таких як мотивація трудової діяльності, тобто спонукання персоналу
до ефективної трудової діяльності, що забезпечує необхідні
винагороди і задовільняє наявні потреби; мотивація стабільної і
продуктивної
зайнятості;
мотивація
розвитку
конкурентоспроможності працівника; мотивація володіння засобами
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виробництва; мотивація вибору нового місця роботи тощо[3].
Правильно розроблена система мотивації дозволяє не лише
активізувати потенціал людини у напрямі досягнення мети, а й
приносить задоволення працівникові в процесі праці через
задоволення його потреб та забезпечує безпечні умови діяльності
всього підприємства.
Способи поліпшення мотивації поділяються на два види:
матеріальні і нематеріальні. До першого виду належать загальна
матеріальна винагорода (заробітня плата) та надбавки, доплати,
додаткові виплати, премії, комісійні винагороди. Найбільшого
поширення він набуває в період нестабільності в країні та неналежних
умов праці. Проте даний метод має у свої недоліки, оскільки
відбувається певне звикання до цього виду дій і однобічний вплив на
працівників за допомогою грошей не зможе призвести до тривалого
підйому продуктивності праці.
До другого виду відносять вдячність, нагороди, подяки,
заохочення, новий вид праці, дострокове просування. Цей метод є
універсальнішим, ніж попередній. Оскільки кожній людинні приємно
бути необхідною і корисною, відчувати свою значимість в колективі та
мати повагу серед керівництва. Саме тому мотваційні подарунки за
належне оцінювання досягнень працівника з боку керівництва, мають
дуже велике значення.
Навчання за кошт підприємства також є методом стимулювання
працівників. Ще таке навчання часто повязують з відпочинком,
оскільки на навчанні працівник може відійти від щоденної робочої
рутини, отримати нові знання та мотиваційний зарад.Підприємство
натомість отримує кадри підвищеної кваліфікації.
Ще одним видом мотивації є проведення корпоративних
святкувань, якіі час яких відбувається збиження колективу.Адже у
неформальній ситуації простіше спілкуватися з керівництвом і тоді
працівники відчувають, що їхній керівник теж належить до їхньої
команди. Ефективність праці персоналу зростає, коли працівники
поважають свого керівника, а не відчувають перед ним страх. Тому
кабінет керівника підприємства повинен бути відкритим для
працівників.
Безперечно кожна людина має потребу у змістовній,
цікавій,корисній роботі, пристойних умовах праці. Вона прагне до
визначеності перспектив свого зростання. Кваліфікований працівник
відчуває самоповагу, самоствердження, коли результати його роботи
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оцінюються високо як ним самим, так і суспільством. У цілому
трудова мотивація пов‘язана з одного боку, зі змістовністю,
корисністю самої праці, а з іншого –
із самовираженням
самореалізацією працівника.
І останнім і ,напевно, найважливішим методом управління
персоналом підприємства є контроль. Сьогодні всі керівники
підтримують впрвадження процедур контролю. Хоча б для того, щоб
ефективно використовувати робочий час і ресурси компанії. Можливі
варіанти, коли контроль допомагає виявити «подвійних» агентів, тих,
хто одержує зарплату, як у своїй компанії, так і в конкурента. Але
найчастіше керівникам доводиться боротися з бажанням просто
покористуватися ресурсами підприємства в особистих цілях (Інтернет,
телефон,електронна пошта, тощо). І якщо в компанії існує якась
можливість злодійства, то робітники, рано чи пізно, нею
скористаються. Саме тому і необхідний контроль для забезпення
дисциплінарних вимог.
Також слід відзначити, що будь – яка система контролю повинна
дуже швидко визначати нечесних працівників. Тоді в дієвість цієї
системи повірять всі працюючі і вона приноситиме підприємству свої
дієві результати.
Для початку дуже важливо визначити, що є особливо цінним
продуктом у компанії, а вже способи захисту будуть залежати від виду
бізнесу. Хтось ставить
комп‘ютерні
«пастки», хтось
–
відеоспостереження, хтось – підслуховуючі пристрої чи впроваджує
електронні картки[1].
Деякі підприємства на окремих ділянках робіт будують системи
контролю за принципом «взаємоконтролю». Це впроваджується в
підрозділах, де певні працівники – є матервально відповідальними
особами, і їм зовсім не хочеться покривати чужі збитки зі свлєї
кишені. Є також, працівники, які не хочуть бути «жертвами постійної
економії».
Деякі керівники віддають перевагу наставницькому контролю.
Працівник, приходячи на роботу, відразу попадає «під опіку»
старшого групи, а це, також, додатковий контроль. І, якщо керівник не
довіряє якійсь інформації, він завжди може перевірити чи дійсно
людина говорить правду.
Фактично компанія має повне право контролювати своїх
працівників, однак мало кому з них це не подобається. Дехто
намагається обійти системи контролю: частково – заради особистого
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комфорту, частково – із принципу. Але на кожну дію, як відомо,
повинна бути відповідна протидія.
Насправді, основних цілей контролю не так вже й багато. Це,
насамперед, мають бути:
 боротьба із запізненнями;
 збереження комерційної таємниці;
 і підвищення ефективності роботи працівників.
Висновки На сучасному етапі планування потреб у персоналі –
невід‘ємна складова процесу менеджменту людських ресурсів,
головна фунція якого – кількісне та якісне визначення потреб у
персоналі та розробка заходів щодо забезпечення організації
необхідними фахівцями задля досягнення визначених організаційних
цілей. Планування потреб у песоналі здійснюють відповідно до
кадрової політики організації та стратегії розвитку організації загалом.
Також повинні бути сильні стимули, які спонукають персонал
шукати нове, експерементувати , прагнути до досягнення загальних
цілей компанії. .
Кожен керівник перед тим, як використовувати контрольні
ресурси, повинен досконало знати своє підприємство, знати всі його
тонкощі, і не розпорошувати конрольні засоби, а направляти у
потрібні місця. Кожному відомо, що всього врахувати не можливо,
навіть
і
при
жорсткому
контролі
працівників.
Тому
необхіднообновляти систему кадрового контролю, а також винаходити
щось нове, щоб відповідало вимогам часу.Саме для того і сворюється
система контролю персоналом, щоб іти поперед людського шляху
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Постановка проблеми у загальному викладі та її зв’язок з
важливими науковими і практичними завданнями. З розвитком
ринкової
економіки
та
збільшенням
кількості
суб‘єктів
господарювання, постала проблема внутрішнього контролю
підприємствами за своєю діяльністю. Однією з форм контролю є
проведення аудиту.
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» [5] аудит перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової
звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної
думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та
відповідність вимогам законів України, положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень
суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. Але,
проведення аудиту на підприємствах України є обов‘язковим не для
всіх, і проводиться лише в окремих суб‘єктах (відкриті акціонерні
товариства, професійні учасники ринку цінних паперів, фінансові
установи, страхові і холдингові компаній), звітність яких підлягає
оприлюдненню. Отож, більшість суб‘єктів господарювання не
здійснюють аудит результатів своєї діяльності, тому для них
пропонується запровадити внутрішній аудит підприємства, що дасть
змогу підвищити ефективність ведення бізнесу та підвищення
прибутковості господарюючого суб‘єкта.
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Аналіз останніх публікацій і досліджень. Останнім часом,
питання становлення і запровадження внутрішнього аудиту на
підприємствах, стало одним із основних у дослідженнях, як
вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Велику увагу сутності та
особливостям внутрішнього аудиту приділяють російські вчені
О.Сонін та О.Тихомирова, з вітчизняних вчених дану тему
досліджують Т.Каменська, В.Кравченко, Ф.Бутинець, Н.Проскуріна,
О.Петрик, К.Утенкова та інші.
Приймаючи їх вагомий внесок у дослідження внутрішнього
аудиту, можемо сказати, що на даний час, його запровадженням
займається велика кількість вчених, проте відкритими залишаються
питання щодо його місця і ролі для підприємства.
Ціль статті. Метою нашого дослідження є розкриття сутності,
ролі і місця внутрішнього аудиту, проблем його становлення і
розвитку, а також внесення пропозицій стосовно їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих результатів. Згідно із визначенням, яке
представлено Інститутом внутрішніх аудиторів, внутрішній аудит - це
діяльність з надання незалежних і об‘єктивних гарантій і
консультацій, спрямованих на вдосконалення
діяльності
підприємства. Внутрішній аудит дає змогу підприємству досягти
поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний
підхід до оцінки й підвищення ефективності процесів управління
ризиками, контролю й корпоративного управління [2].
Метою проведення внутрішнього аудиту на підприємстві є
допомога менеджерам у проведенні перевірки над здійсненими
господарськими операціями та процесами, а головне завдання
внутрішніх аудиторів надання всебічної інформації з різних
господарських питань органам управління.
Потреба у проведенні внутрішнього аудиту в Україні виникає на
великих підприємствах з різними видами діяльності, зі складною
розгалуженою як управлінською, так і виробничою структурою.
Внутрішній аудит на підприємстві може бути створений трьома
способами:
1. Система внутрішнього аудиту (СВА);
2. Аутсорсинг;
3. Ко-сорсинг.
Перший випадок передбачає, яке СВА працюють співробітники
підприємства, які знайомі з його діяльністю і організаційною

306
Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

структурою.
Другий - це коли проведення внутрішнього аудиту передається
незалежній від підприємства особі, що спеціалізується на проведенні
внутрішнього аудиту.
В третьому випадку, на підприємстві функціонує система
внутрішнього аудиту, проте у деяких випадках залучаються зовнішні
консультанти.
В останнє десятиліття значно зріс попит на створення у складі
підприємства відділу внутрішнього аудиту. Метою проведення аудиту
на підприємствах є захист інтересів власників, надання їм інформації
про використання грошових і матеріальних ресурсів, а також надання
достовірної і неупередженої інформації для прийняття правильних
управлінських рішень.
Важливо зазначити, що проведення внутрішнього аудиту
важливо не тільки власникам, але і менеджерам підприємства.
Основним завданням менеджера є організація і управління діяльності
підприємства, становлення і досягнення цілей з мінімальними
затратами виробництва. Виконання даного завдання певною мірою
залежить від таких умов:
1. Чи володіє менеджер необхідною інформацією для прийняття
ефективних управлінських рішень;
2. Створення дієвої системи контролю за виконанням прийнятих
управлінських рішень.
В Україні впровадження внутрішнього аудиту розпочалось з
банківських установ. Саме НБУ своєю постановою зобов‘язав
комерційні банки запровадити внутрішній аудит. [4]
Інші ж комерційні суб‘єкти запроваджувати внутрішній аудит на
підприємстві не зобов‘язані, і фактично вони не мають ґрунтовних
рекомендацій щодо його запровадження.
Проте, як доводить практика вітчизняних підприємств, служба
внутрішнього аудиту створюється на великих і середніх
підприємствах, що характеризуються такими ознаками:
1. Підприємство займається кількома видами діяльності;
2. Підприємство у своєму складі має відокремлені філії або
структурні підрозділи;
3. Підприємство має складну організаційну структуру.
Основним завданням внутрішнього аудиту на підприємстві є
здійснення поточного контролю за всіма сферами діяльності
підприємства, тобто виявлення нераціонального використання
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ресурсів (як матеріальних, так і грошових).
До компетенції служби внутрішнього аудиту на підприємстві
повинні належати:
- контроль за організацією та функціонуванням системи
бухгалтерського обліку;
- експертиза фінансової та операційної діяльності;
- контроль за відповідністю даних бухгалтерського обліку
фактичній наявності активів, їх належним збереженням;
- підготовка оглядів діяльності підприємства та розроблення
рекомендацій щодо підвищення її ефективності [1].
Отже, можемо сказати, що служба внутрішнього аудиту - це
незалежний структурний підрозділ підприємства, який має свої
внутрішні нормативи, розробленні рекомендації щодо його
проведення, спеціальні документи оформлення звітів і обов‘язково
дотримання етики аудиторів. Очолювати службу аудиту необхідно
професійному аудитору, який бере на себе всю відповідальність за
ефективне її функціонування.
Але, звернемось до міжнародних стандартів аудиту: як вони
трактують визначення внутрішнього аудиту? У МСА 610 «Розгляд
роботи внутрішнього аудитора», внутрішній аудит трактується, як
діяльність служби внутрішнього аудиту, яка створена для перевірки
достовірності функціонування системи бухгалтерського обліку і
контролю.
Багато вчених-економістів зауважують, що внутрішній аудит в
жодному разі не треба застосовувати як альтернативу зовнішньому.
Обидва види аудиту повинні розвиватися окремо. Слід нагадати, що
внутрішній аудит відрізняється від зовнішнього тим, що зовнішній
проводиться незалежною аудиторською фірмою для надання
незалежної, об‘єктивної і достовірної інформації про фінансовий стан
підприємства, а внутрішній аудит - це той, що проводиться в середині
суб‘єкта господарювання працівниками відділу внутрішнього аудиту.
Значення внутрішнього аудиту для підприємства визначається
управлінським персоналом. Його ціль - це надання інформації
управлінським користувачам, в той же час, зовнішній аудит надає
лише незалежну інформацію про фінансовий стан суб‘єкта
господарювання.
Зазначимо, що в Україні, зовнішній аудит
проводиться
відповідно до діючого законодавства і прийнятих норм міжнародних
стандартів аудиту. Що ж до регламентації внутрішнього аудиту, в
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приклад можемо тільки навести розроблені Інститутом внутрішніх
аудиторів Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту
Служба внутрішнього аудиту підприємства функціонує на
підприємстві для:
- проведення оцінки системи внутрішнього контролю
підприємства;
- забезпечення збереження майна підприємства;
- забезпечення достовірності показників, як внутрішньої так і
зовнішньої звітності
- забезпечення дотримання вимог законодавства України.
Для ефективної роботи служби внутрішнього аудиту суб‘єкта
господарювання, рекомендується затвердити Положення про службу
внутрішнього аудиту, визначити права та обов‘язки усіх членів
служби та розробити посадові інструкції.
Зовнішній аудит, як правило, проводиться раз на рік, а
внутрішній на підприємстві проводять постійно. Внутрішній аудит
виконує роль попереднього, поточного і наступного контролю, а
зовнішній виступає тільки як наступний контроль даного суб‘єкта.
Слід чітко розуміти, що внутрішній аудит не можливо замінити
зовнішнім, він тільки може бути «помічником» при проведенні
зовнішнього аудиту.
Для запровадження внутрішнього аудиту на підприємствах
повинні виконатись ряд певних умов:
- розробка нормативних документів, що регулюють діяльність
служби внутрішнього аудиту;
- визначити штат внутрішніх аудиторів;
- здійснити розподіл обов‘язків і функцій між аудиторами;
- розробити робочий план рахунків;
- створити і затвердити як робочі документи, так і звітні форми.
Під час створення служби внутрішнього аудиту на підприємстві,
враховують його такі основні характеристики:
- неупередженість (аудитор повинен надавати об‘єктивні
висновки);
- незалежність (служба внутрішнього аудиту підпорядковуються
тільки керівництву підприємства);
- вдосконалення діяльності підприємств (надання службою
внутрішнього аудиту консультацій, спрямованих на підвищення
ефективності діяльності даного суб‘єкта господарювання);
Отже, можемо зробити висновок, що власники підприємства
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використовують систему внутрішнього аудиту, як додаткове
інформаційне джерело, яке надає їм можливості раціонально, а
головне оптимально використовувати ресурси, та управління
підприємством.
Створення служби внутрішнього аудиту на підприємствах дасть
змогу:
- зберігати і продуктивно використовувати ресурси і потенціал
підприємства;
- допомагати забезпечити ефективне і стабільне функціонування
підприємства;
- своєчасно виявити комерційні, фінансові та інші ризики;
- сформувати адекватну сучасним умовам господарювання
систему інформаційного забезпечення всіх рівнів управління, що дасть
змогу миттєво реагувати на зміни внутрішнього і зовнішнього
середовища та своєчасно адаптувати функціонування підприємства до
цих змін. [3]
Важливо зазначити, що вимоги до внутрішніх аудиторів, як і в
нашій, так і в зарубіжних країнах зростає, і хоча послуги внутрішнього
аудиту не потребують відповідного сертифіката, про те Інститутом
внутрішніх аудиторів здійснюється сертифікація внутрішніх
аудиторів.
Висновки. Впровадження системи внутрішнього аудиту на
підприємстві залежить від бажання власників підприємства мати
додаткову і достовірну інформацію, яка допомагає їм здійснювати
управління. Впровадження такої служби дає великі перспективи для
підприємства. Робота внутрішніх аудиторів дасть змогу керівництву
досягати визначених цілей, вдосконалити операції, що здійснює
підприємство, дотримання законодавства України та збереження
майна підприємства.
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України, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 20.03.
1998р. №114
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5. Про аудиторську діяльність України: Закон України №3125-XII від 22.04.93
р. зі змінами та доповненнями.
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ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
© Зотько О.М., Іщенко Я.П.
В публікації досліджується система об‘єктів обліку витрат та розроблено
пропозиції з її удосконалення в контексті узгодження об‘єктів обліку з об‘єктами
управління витратами.
Ключові слова: витрати, управління, об‘єкти обліку, управлінський облік.
In a publication examines the objects of cost accounting system and suggestions on
its improvement in the context of harmonization of accounting objects with the objects of
expenditure.
Keywords: charges, managements, objects of account, administrative account.

Особливого значення в процесі реформування вітчизняного
бухгалтерського обліку набуває інформаційне забезпечення
внутрішніх користувачів. Забезпечення менеджменту підприємства
інформацією для прийняття ефективних управлінських рішень
покликана система управлінського обліку, яка буде забезпечувати
одержання інформації, адекватної потребам внутрішніх користувачів,
що сприятиме ефективному управлінню витратами виробництва та
собівартістю
продукції,
оптимізації
результатів
діяльності
підприємства
з
досягненням
високої
якості
та
конкурентоспроможності готової продукції.
Розвитку теорії та практики управлінського обліку в Україні
присвячені праці провідних вітчизняних економістів. Серед них Ф.Ф.
Бутинець, П.М. Гарасим, С.Ф. Голов, М.Я. Дем‘яненко, В.М. Жук, Г.Г.
Кірейцев, В.Г. Лінник, В.Б. Моссаковський, Л. В. Нападовська, М.Ф.
Огійчук, М.С. Пушкар, П.Т. Саблук, Л.К. Сук, В.П. Ярмоленко та інші.
Роботи вказаних авторів слугували основою для здійснення
дослідження.
Метою публікації є дослідження системи об‘єктів обліку витрат
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та розроблення пропозицій з її удосконалення в контексті узгодження
об‘єктів обліку з об‘єктами управління витратами.
Для того, щоб визначити місце управлінського обліку в
інформаційному середовищі підприємства необхідно розглянути:
по-перше, зв'язок управлінського обліку з процесом управління;
по-друге, роль управлінського обліку в інформаційному
забезпеченні управлінського персоналу.
Облік, що займається обробкою і підготовкою інформації про
функціонування підприємства для внутрішніх користувачів в процесі
управління підприємством називають управлінським обліком.
Основним об‘єктом дослідження управлінського обліку є
витрати виробництва. На побудову об‘єктів обліку витрат значний
вплив мають організаційна структура підприємства та організація
управління. Однією з вимог до інформації, що використовується в
системі управління витратами є встановлення взаємозв‘язку між
витратами та особами, відповідальними за їх здійснення. Основну роль
для забезпечення обліку відповідальності за витратами відіграють
центри відповідальності. Виділення центрів відповідальності дозволяє
децентралізувати управління на підприємстві, зокрема управління
витратами, та надати можливість менеджерам центрів оперативно
реагувати на відхилення від норм. Адміністрація підприємства та
власники при цьому мають можливість оцінити роботу та результат
діяльності кожного структурного підрозділу, контролювати,
коригувати та координувати їх дії, що має принципове значення в
управлінні підприємством.
Виділення центрів витрат в якості об‘єктів управління та
об‘єктів планування і обліку є ідеєю не новою. Основоположником
виділення центрів відповідальності вважається Д.А. Хіггінс, котрий
ще на початку 50-х років минулого століття довів доцільність
диференціації витрат за центрами відповідальності та персоніфікації
відповідальності за дотримання визначеного рівня витрат.
У вітчизняній економічній літературі кінця минулого століття
зустрічається також немало прихильників організації обліку витрат за
центрами їх виникнення та чіткого розмежування вiдповiдальності за
рiвнi витрат виробництва між структурними підрозділами.
Ігнатенко М.С. та Дем'яненко М.Я. також вважали, що
традиційний пiдхiд до обліку витрат (за культурами, видами продукції
в розрiзi деталізованих статей) уже тоді не влаштовував керівників,
головним чином через надмірну його
трудомiсткiсть та
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несвоєчасність отримання iнформацiї про стан витрат. Дані в
бiльшостi випадків надходили тоді, - пишуть автори, - коли щось
змінити у виробничому процесі було важко, а часто і неможливо [1,
с.8].
Багато економістів того часу мали кардинально протилежну
точку зору щодо об‘єктів обліку витрат. Так Л.К. Сук писав: «У
господарствi ефективнiсть виробництва кожного виду продукцiї
визначають порiвнянням її собiвартостi з виручкою вiд реалiзацiї. При
органiзацiї облiку витрат по господарських пiдроздiлах, без деталiзацiї
за окремими культурами, фактична собiвартiсть буде обчислена
приблизно. Такий показник не можна ефективно застосовувати для
управлiння сiльськогосподарським виробництвом, яке вимагає
фактичної, а не умовної собiвартостi» [2, с.133].
Категорично висловлювався з цього приводу Ламикiн I.A.:
«Собiвартiсть продукції лише тоді буде вiрогiдною, коли в практиці
відмовляться вiд котлового методу обліку витрат, а питома вага
витрат, які розподіляються з допомогою умовних методів, скоротиться
до мiнiмуму. Такий облік можливий при умовi, що кожна
сільськогосподарська культура буде самостійним об'єктом обліку
витрат» [3, с.22].
Перед практикуючими бухгалтерами того часу поставав вибір
одного iз вищевказаних методів побудови номенклатури об‘єктів
обліку витрат. В основному чаша терезів схилялась до виділення
об‘єктів в розрізі видів (груп) культур та тварин. Адже такий облік, поперше, був традиційним для сільськогосподарських підприємств, подруге, в умовах командно-адміністративної економіки та перших років
становлення ринкових відносин функціям управління не приділялось
належної уваги.
Сьогодні ефективна система управління витратами є майже
синонімом
стабільного,
конкурентоздатного
функціонування
підприємства. Тому проблемами покращення інформаційного
забезпечення управління витратами шляхом організації обліку за
центрами відповідальності зацікавились провідні вітчизняні фахівці як
з менеджменту так і з обліку.
Загалом, витрати, як об‘єкт управління, мають групуватись за
об‘єктами обліку залежно від потреб та мети управління. А так як
інформаційні потреби зовнішніх та внутрішніх користувачів для
здійснення функцій управління значно відрізняються, то доцільно
поділити об‘єкти обліку витрат на об‘єкти фінансового обліку та
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об‘єкти управлінського обліку. У фінансовому обліку, на нашу думку,
взагалі недоцільно виділяти в складі об‘єктів обліку продукцію так як
такий елемент методу бухгалтерського обліку як калькулювання у
фінансовому обліку не використовується. Не потрібна для
відображення у фінансовому обліку та звітності і інформація за
центрами виникнення витрат та центрами відповідальності. Тому
об‘єктами фінансового обліку витрат сільськогосподарських
підприємств є біологічні активи рослинництва та тваринництва,
господарські чи географічні сегменти, види діяльності. Адже саме в
розрізі видів діяльності (звичайна (операційна, фінансова,
інвестиційна), надзвичайна) та сегментів діяльності (господарські чи
географічні) інформація про витрати подається у фінансовій звітності.
Здійснення обліку витрат на біологічні перетворення за видами
біологічних активів передбачено П(С)БО 30 «Біологічні активи» і тому
також є обов‘язковим в межах фінансового обліку та використовується
для розкриття інформації про витрати основної діяльності у
фінансовій звітності.
Для внутрішньогосподарського управління об‘єкти обліку
витрат мають бути розширеними. Найбільш важливими об‘єктами для
інформаційного забезпечення функцій управління є види готової
продукції (для забезпечення потреб ціноутворення) та центри
відповідальності, інформація за якими використовується власниками
та вищим керівництвом для контролю за діяльністю підрозділів,
бюджетного управління ними, здійснення функцій стратегічного
управління підприємством.
Більшість науковців, що досліджують проблеми побудови
об‘єктів обліку витрат в сільськогосподарських підприємствах крім
видів або груп культур чи тварин для відображення витрат основного
виробництва виділяють в якості об‘єктів сільськогосподарські роботи,
де відображаються витрати рослинництва, здійснені в поточному році
під урожай наступного року.
Діючим порядком обліку ці витрати передбачено списувати на
культури лише після сівби. Але, як слушно зазначає Л.К. Сук [203],
роботи, які
відносяться
до незавершеного виробництва,
здійснюються не взагалі, а для підготовки ґрунту під конкретні
культури вiдповiдно до технології їх вирощування. Вони залежать
вiд різних факторів, таких як попередники, склад ґрунтів тощо. Тому,
ми приєднуємось до позиції автора, який вважає, що витрати під
урожай наступного року слід відображати не за виконаними роботами,
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а за біологічними активами.
Отже,
вибір
об'єктів
обліку
витрат
обумовлюється
організаційними формами виробництва, структурою управління,
призначенням облікової інформації в управлінні, а також,
особливостями виробничого і технологічного процесів і його
кінцевими результатами (видами продукції).
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Систематизовано види типових порушень та відповідальності за них стосовно
розрахунків підприємств з Пенсійним фондом. Розроблено внутрішній регламент для
підвищення рівня документування діяльності фахівців внутрішньогосподарського
контролю.
Ключові слова: Пенсійний фонд, розрахункова дисципліна, порушення,
внутрішньогосподарський контроль, штрафна санкція.
It is systematized kinds of typical infringements and for them concerning росчета
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the enterprises with the Pension fund. internal regulations for Increase of level of
documenting of activity of experts of internal control.
Keywords: Pension fund, settlement discipline, infringement, internal control, the
penal sanction.

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими
та практичними завданнями. Протягом останніх років в Україні
активному обговоренню підлягають проблеми реформування системи
загальнообов‘язкового державного соціального страхування, і
особливо – пенсійного забезпечення.
Організовуючи систему внутрішнього контролю розрахунків за
пенсійним забезпеченням на підприємстві необхідно дотримуватися
системного підходу, що забезпечує його найбільшу результативність
та, в свою чергу, визначає раціональність контрольної діяльності.
Ефективна організація внутрішнього контролю є одним із заходів,
спрямованих на вдосконалення управління підприємством, яка
забезпечує високий рівень виконання його завдань, чіткий порядок у
його веденні. Таким чином, правильна організація внутрішнього
контролю на підприємстві забезпечить керівництво та власників
достовірною інформацією про стан справ і на основі цього визначить
перспективи його подальшої діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких
започатковано розв’язання проблеми. Проблемам соціального
захисту населення присвячені роботи багатьох науковців та
економістів у зв‘язку з необхідністю перегляду системи поглядів на
теорію і практику формування і використання коштів Пенсійного
фонду. Вагомий внесок у розгляд цього питання зробили Ф.Ф. Бутинець, Д.М. Фесенко, В.Я. Плаксієнко. Проблемам розвитку
внутрішнього контролю на підприємствах України свої праці
присвятили І. Гавришко, А. Сокін, А. Гриліцька, системі
розрахункових відносин з фондами соціального страхування – Т.
Антоненко, Л. Ушакова, за пенсійним забезпеченням – Л. Ковпак, А.В.
Ломоносов, С.В. Науменко.
Наукові дослідження вчених свідчать, що організаційна сторона
проведення контролю розрахунків за пенсійним забезпеченням у
більшості підприємств недостатньо напрацьована і призводить до
порушень законодавства та накладення штрафних санкцій з боку
контролюючих органів. Тому необхідність подальшого вивчення
зазначених питань не викликає сумніву.
Метою статті є вивчення стану внутрішнього контролю
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розрахункових відносин на підприємствах України, визначення
основних проблем його запровадження, а також надання конкретних
пропозиції щодо підвищення його ефективності задля покращення
функціонування вітчизняних підприємств.
Фахівці з внутрішнього контролю фіксують та відслідковують
дотримання суб‘єктами контролю вимог чинних законодавчих та
нормативних актів щодо ефективності та цільового використання
бюджетних або власних коштів, збереження майна; правомірності та
ефективності використання фінансових, матеріальних і трудових
ресурсів, достовірності бухгалтерського обліку і звітності тощо [3].
Стосовно справляння зборів цей контроль здійснюється в різних
формах:
– перевірка правильності нарахування платежів. Тобто після
проведення первинних розрахунків проводиться повторна перевірка, і
бажано, щоб її здійснював працівник, який не брав участі в первинних
розрахунках і має інші підходи;
– проведення комплексного внутрішнього контролю за сплатою
всіх зборів, дотриманням порядку та строків їх сплати. Основне
завдання контролю - це перешкоджання можливості платників
податків та зборів ухилятися від їх сплати. Це явище має історичний
характер і почалося з моменту появи податків та зборів. Здебільшого
це зворотна реакція на податкову політику держави, її головна мета –
зменшення податкового тягаря. Причому ця тенденція поступово
перетворилась у закономірність.
Виклад основних результатів дослідження. Питання
застосування тих або інших штрафних санкцій, у тому числі щодо
розрахунків з Пенсійним фондом, з дивовижною сталістю виникають у
бухгалтерів. У зв‘язку з цим доцільно розглянути систему
вдосконалення контролю за ходом розрахункових відносин з приводу
справляння зборів.
Відповідно до Закону «Про загальнообов‘язкове державне
пенсійне страхування» № 1058-IV від 09.07.2003 р., – страхувальники
– роботодавці та інші особи, які відповідно до цього Закону сплачують
страхові внески на загальнообов‘язкове державне пенсійне
страхування.
Якщо страхувальники несвоєчасно або не в повному обсязі
сплачують страхові внески, до них застосовуються штрафні санкції, а
посадові особи, винні в порушенні законодавства про сплату
страхових внесків, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно –
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правову або кримінальну відповідальність. Крім санкцій прострочення
викликає сплату пені, яка нараховується на суму несплаченого
обов‘язкового платежу згідно затвердженої методики.
Таким чином, в ході контрольних заходів за дисципліною
розрахункових відносин з фондами соціального страхування та
пенсійним забезпеченням, необхідно встановити:
– коло платників збору на обов‘язкове державне пенсійне
страхування;
– правильність визначення бази для нарахування страхових
внесків або створення страхового резерву;
– дотримання встановлених норм відрахувань відповідно до
чинного законодавства;
– правильність документального оформлення та ведення
бухгалтерського
обліку
(субрахунок
651
«За
пенсійним
забезпеченням»);
– законність використання коштів Пенсійного фонду.
Розробка класифікатора можливих порушень з наданням його
бухгалтеру з обліку зборів до загальнообов‘язкових фондів дозволить
проінформувати його стосовно відповідальності для недопущення
різноманітних відхилень (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікатор можливих порушень розрахунків за
загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням
Нормативний
Зміст порушення
Штрафна санкція
акт
У системі бухгалтерського обліку
10
%
суми
Несвоєчасне взяття на облік
внесків,
які
або несвоєчасне подання
ЗУ № 1058 ст підлягають сплаті
заяви про взяття на облік в
106 п.9.1
за цей період але
територіальних
органах
не
менше
10
Пенсійного фонду
НМДГ
ЗУ № 1058 ст
Несплата або несвоєчасна
106
п.9.2, Штраф від 25 до
сплата страхувальниками
Інструкція № 100 НМДГ
внесків
21-1, п.9.3.2
Приховування
страху- ЗУ № 1058 ст
Штраф від 20 до
вальником суми заробітної 106
п.9.3,
30 НМДГ
плати, на які нарахо- Інструкція №
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Зміст порушення

Нормативний
акт
21-1, п.9.3.3

Штрафна санкція

вуються страхові внески
Донарахування
терторіальним органом Пенсій- ЗУ № 1058 ст
ного фонду або страху- 106
п.9.4, Штраф від 20 до
вальником сум своєчасно Інструкція № 30 НМДГ
не обчислених та не спла- 21-1, п.9.3.4
чених страхових внесків
Неподання,
несвоєчасне
подання
або
подання ЗУ № 1058 ст
недостовірних відомостей, 106
п.9.5, Штраф від 20 до
що використовується в Інструкція № 30 НМДГ
системі персоніфікованого 21-1, п.9.3.5
обліку
Не ведення в установЗУ № 1058 ст
леному порядку обліку сум
106
п.9.6, Штраф від 20 до
заробітної плати, на які
Інструкція № 30 НМДГ
нараховуються
страхові
21-1, п.9.3.6
внески
Вчинення дій, що перешкоджають
уповноваже- Ч. 16 ст. 106
Штраф від 8 до 15
ним особам органів ПФ у ЗУ № 1058,
НМДГ
здійсненні перевірок, пов‘я- ст. 188 КпАУ
заних із внесками
Порушення встановленого П.5 ч. 16 ст.
порядку використання та 106 ЗУ № Штраф від 20 до
здійснення
операцій
з 1058, ст. 165 30 НМДГ
коштами Пенсійного фонду КпАУ
У системі податкового обліку
Відсутність
податкового КУпАП, ст. Штраф від 5 до 10
обліку
163-1
НМДГ
Неподання або несвоєчасне
КУпАП, ст. Штраф від 5 до 10
подання платіжних дору163-2
НМДГ
чень на перерахування
Ухилення від реєстрації або
КУпАП, ст. Штраф від 8 до 15
несвоєчасна
реєстрація
165-1
НМДГ
платника страхових внесків
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Зміст порушення

Нормативний
акт

Штрафна санкція

в
органах
Пенсійного
фонду
Умисне
ухиляння
від ККУ Ч.1 ст. Штраф від 300 до
сплати податків та зборів
212
500 НМДГ
Штраф від 500 до
Умисне ухиляння від сплаККУ Ч.2 ст. 2000 НМДГ або
ти податків за попередньою
212
обмеження волі на
змовою
строк до 5 років
Крім того, головному бухгалтеру доцільно щороку складати
податковий календар, графік подання звітності до державних цільових
фондів за місцем реєстрації суб‘єкта підприємницької діяльності [2].
Висновки та перспективи подальших досліджень у даному
напрямі. Результати проведених досліджень свідчать, що можливості
контролю як функції управління використовуються сьогодні
недостатньо. В окремих випадках система внутрішнього контролю не
відповідає вимогам наукового управління з причин методологічного та
організаційного характеру.
Серед методів підвищення ефективності системи внутрішнього
контролю на сучасних підприємствах найбільш доцільними та дієвими
є методи розподілу повноважень і відповідальності між працівниками,
ротація кадрів, здійснення контролю безпосередньо за ходом
розрахункових відносин.
Особливо важливим методом оптимізації контрольної системи
підприємства є бюджетний контроль, який забезпечує своєчасне
виявлення відхилень фактичних показників від запланованих, їх
причини та забезпечує відповідну реакцію на них. Результати
здійснення такого контролю повинні відображатись у щоденних,
тижневих, декадних, місячних і квартальних контрольних звітах.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ – ВАЖЛИВИЙ ПОКАЗНИК
УСПІШНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ
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У статті розкрито поняття «продуктивність праці», проаналізовано погляди
щодо сутності категорії відомих вчених-економістів, запропоновано шляхи
підвищення продуктивності праці на підприємствах АПК, а також проаналізовано
фактори, що впливають на рівень продуктивності праці на сучасному етапі розвитку
економіки.
Ключові слова: продуктивність праці, трудові ресурси, трудовий потенціал,
резерви підвищення, автоматизація виробництва, робоча сила, галузеві фактори.
The article expanded the concept of "productivity" and analyzes the views of the
essence of category outstanding scientists, economists, proposed ways of improving
productivity on farms and to analyze the factors that influence the level of productivity at the
present stage of economic development.
Keywords: Labour productivity, human resources, employment potential, increase
reserves, production automation, labor, industry factors.

Вступ. Структурна зміна ринкової економіки та глобальна
реформа економічного управління з різних сторін направлені на
якісний розвиток колективної праці та підвищення її продуктивності
як джерела соціально-економічного прогресу, джерела підвищення
добробуту всіх членів суспільства. В ринковій економіці розвиток
виробництва повинен бути направлений на підвищення не тільки
темпів росту продуктивності праці, але й на якість цього зростання.
Якість і кількість в зростанні матеріального виробництва здійснюється
і проявляється через працю. Поза виробничо-господарської діяльності
робітників, трудових колективів при різних формах власності, не
можуть відбуватися ні кількісні , ні якісні зміни виробництва.
Систематичне зростання продуктивності праці має пріоритетне
значення для підвищення ефективності функціонування будь-якого
підприємства, галузі промисловості, всього господарського комплексу,
а також матеріального добробуту кожного працівника. Зростання
продуктивності праці означає підвищення випуску продукції за
одиницю робочого часу порівняно з минулим аналогічним періодом.
Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичні положення
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продуктивності праці в умовах ринкового господарювання та
вивчення шляхів її підвищення висвітлено у працях як зарубіжних, так
і вітчизняних економістів : Е.Іоанну, Е. Денісену, А. Руалу, К.
Дікхофф, Т. Мак-Гіннес, С.П.Калініна, О.Д. Головіна, Н.В. Кравчук,
С.М. Пилипенко, О.П.Сологуб, В.В. Кривошей, Р.М. Масалаб, І.Є.
Семенчева, А.С. Малафєєва, Н.Д. Лукянченко, О.В. Корнілова.
Викладення основного матеріалу. Дослідження поглядів
теоретиків і практиків дало змогу стверджувати, що продуктивність –
це ефективність використання ресурсів праці капіталу, матеріалів,
інформації, землі під час виробництва різноманітних товарів та
надання послуг. Продуктивність праці це показник економічної
ефективності трудової діяльності працівника. ЇЇ обчислюють
співвідношенням кількості виробленої продукції, послуг та витрат
праці, тобто виробітком на одиницю витрат праці. З‘ясовуючи
економічний зміст продуктивності праці, треба мати на увазі, що
праця, яка витрачається на виробництво тієї чи іншої продукції,
складається з:
1. живої праці, що витрачається на даний момент у процесі
виробництва даної продукції;
2. минулої праці, уречевленої у раніше створеній продукції, яка
використовується як міра для виробництва нової продукції.[1]
Продуктивність праці тісно пов‘язана з інтенсивністю.
Інтенсивність характеризує міру напруженості праці за одиницю часу
й вимірюється кількістю витраченої енергії людини Чим вищий рівень
інтенсивності праці, тим вища її продуктивність. Таким чином,
інтенсивність праці є важливим фактором продуктивності, проте має
певну фізіологічну межу й потребує дотримання фізіологічних норм
людської енергії.
У системі продуктивних сил налічують близько 60 факторів
продуктивності праці, що належать до всього технологічного способу
виробництва, до відносин економічної власності, до надбудовних
відносин тощо. Необхідність вивчення всіх факторів, що впливають на
рівень продуктивності праці і визначення резервів її підвищення
зумовлена великим значенням, яке має підвищення продуктивності
праці для окремих підприємств і суспільства в цілому.
В умовах становлення ринкових відносин великого значення
набувають такі фактори, як посилення конкуренції товаровиробників,
роздержавлення і приватизація економіки, розвиток малого і
середнього бізнесу, фінансово-економічна стабілізація, підвищення
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гнучкості виробництва тощо. Залежно від рівня та характеру впливу на
рівень продуктивності праці фактори можна об‘єднати у чотири групи:
матеріально-технічні (модернізація обладнання, автоматизація
виробництва, підвищення якості продукції),організаційно-економічні
(удосконалення поєднання засобів праці і робочої сили, удосконалення
організації
управлінням
виробництвом),
соціально-економічні
(поліпшення умов праці, удосконалення робочої сили), соціальнопсихологічні (рівень дисциплінованості, трудової активності).[2]
В економічній науці та практиці використовують систему
вартісних, трудових і натуральних показників продуктивності праці.
Логічним є той факт, що в ринкових умовах велика увага приділяється
саме вартісним показникам продуктивності праці, оскільки вони дають
узагальнену характеристику змін досліджуваного показника в цілому
по підприємству, по галузі та значною мірою визначають формування
інших
вартісних
показників
ефективності
виробництва.
Найуніверсальнішим є грошовий вимірник, який може бути
використаний на будь-якому підприємстві чи галузі виробництва.
Відставання українського сільського господарства за рівнем
продуктивності праці від передових економік сягає, за різними
оцінками, 8-10 разів. За такої ситуації важливо насамперед звернути
увагу на те, що в багатьох господарствах трудомісткість продукції
значно вища порівняно із середньо республіканськими показниками.
Становище таких підприємств можна безпомилково визнати
ненадійним, що вимагає вжиття радикальних заходів з урахуванням
специфіки господарства. Отже, для практичного використання
важливо розрахувати індивідуальний індекс продуктивності праці,
який показуватиме стан і спроможність господарства на
загальноукраїнському фоні.
Резерви підвищення продуктивності праці – це невикористані
можливості економії витрат праці (як живої, так і уречевленої), які
виникають у наслідок дії тих чи інших факторів(удосконалення
техніки, технології, організації виробництва і праці тощо). Рівень
продуктивності праці залежить від рівня використання резервів. На
думку Слободчикової Ю.В. резерви можна класифікувати щодо часу їх
використання, а також сфери виникнення. За часом використання
розрізняють поточні й перспективні резерви. За сферами виникнення
розрізняють загальнодержавні, регіональні, міжгалузеві, галузеві,
внутрішньовиробничі резерви. [3]
З метою використання резервів на підприємствах України
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розробляють плани організаційно-технічних засобів, у яких вказують
види резервів зростання продуктивності праці, заходи щодо їх
реалізації, витрати, які на це потрібні, термін проведення відповідних
робіт, відповідальних виконавців.
Зростання продуктивності праці при заданих обсягах
виробництва має наслідком економію чисельності персоналу. Відтак,
при заданій кількості звільнених внаслідок різних причин працівників
(ЕЧпв) стає можливим розрахувати рівень зростання продуктивності
праці (Іпт) за формулою:
Іпт = (Ечпв / Чпвп - ЕЧпв) * 100%
У практиці реального управління підприємством є актуальною
необхідність кількісного визначення впливу окремих чинників на
підвищення рівня продуктивності праці:
1. структурні зрушення у виробництві (заміні питомої ваги
окремих видів продукції та виробництв);
2. підвищення технічного рівня виробництва (заміна діючих
технічних засобів більш прогресивними; запровадження систем
машин; механізація та автоматизація виробництва, застосування
прогресивних технологій, використання економічних видів сировини,
матеріалів, енергії);
3. удосконалення управління, організації виробництва та праці
(удосконалення структур та раціональний розподіл функцій
управління, збільшення реального фонду робочого часу);
4. збільшення обсягів виробництва (відносне зменшення
кількості промислово-виробничого персоналу завдяки зростанню
обсягів виробництва);
5. галузеві фактори (збільшення робочого періоду в сезонних
виробництвах тощо);
6. введення та освоєння нових виробничих об‘єктів
(диверсифікація виробництва та введення в дію нових цехів).
Висновок. Отже, для підвищення продуктивності праці
необхідно вжити наступні заходи: створити реальні можливості для
раціонального використання трудових ресурсів (що стосується
України, то в першу чергу необхідно вирішити проблему зайнятості
населення, оскільки без цього неможливо досягти високої
продуктивності праці, що відповідатиме ринковим вимогам ),
проявити економічні здібності держави в рамках всієї національної
економіки (необхідно здійснювати державне регулювання розвитку
економіки, зовнішніх та внутрішніх інвестицій в виробництво),
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ефективно використовувати можливості економічного розвитку
держави (активізувати людський фактор шляхом сучасних та гнучких
способів стимулювання праці, впроваджувати науково-технічний
прогрес в виробництво тощо).
Піднесення
вітчизняної
економіки,
підвищення
продуктивності праці і якості життя громадян передбачають
ефективне використання всіх видів виробничих ресурсів, насамперед
робочої сили. У складний період соціально-економічного розвитку
сільськогосподарського
виробництва,
за
низького
рівня
продуктивності праці й ефективності господарювання, потрібні дійові
важелі, спроможні зупинити ці негативні процеси. Основними є:
1. забезпечення паритету цін на сільськогосподарську
продукцію, який в Україні відсутній;
2. переглянути на державному рівні порядок визначення та
сплати
податків
сільськогосподарськими
господарствами
і
підприємствами;
3. надання сільськогосподарським товаровиробникам пільгових
кредитів і державних дотацій.
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Theoretical and practical bases of determination of financial results, basic tasks to the
account, possible ways of improvement, are considered in the article.
Keywords: Financial results, profit, administrative activity, methodology of account.

Постановка проблеми. Великий відбиток від Світової
економічної кризи накладений і на економіку в Україні. В результаті
останніх даних по аналізу галузей економіки, в умовах кризи,
аграрний сектор є найбільш стійким, тому саме він є одним із
можливих резервів виходу економіки з кризового стану.
Актуальність визначення фінансових результатів загострилася
через те, що в аграрному секторі вагому складову відіграють сільські
господарства приватного типу (ЧП, ТОВ і інші). Без підтримки
держави, через дотації і закупівлі продукції багато з організацій такого
майнового стану є не захищеними в кризовій економіці. В Україні в
середовищі ринкових відносин головною умовою розвитку кожного
підприємства є його здатність ефективно вести бізнес, що врешті-решт
зводиться до отримання необхідного рівня прибутку.
Аналіз останніх досліджень. Питанням особливості визначення
прибутку, як складової фінансових результатів присвячені
дослідження таких вітчизняних вчених, як Ф. Бутинця, П. Гарасима, Г.
Журавля, П. Хомина., В. Добровольського, О. Карпенко, М.
Кужельного, Л. Нападовської. Але через гостроту питання вивчення
проблеми не є достатнім.
Мета статті є розгляд практичних проблем щодо організації
обліку прибутку на сільськогосподарських підприємства, як складової
фінансових результатів.
Виклад основного матеріалу. Фінансовий результат - це
прибуток або збиток який отримує господарюючий суб‘єкт в наслідок
своєї діяльності. Таким чином, фінансовий результат є одним з
найважливіших економічних показників, який узагальнює усі
результати господарської діяльності та надає комплексної оцінки
ефективності цієї діяльності. В процесі діяльності за умови, якщо
доходи перевищують витрати, підприємство отримує прибуток. Тобто
для аналізу фінансових результатів аналізують дохід, який в свою
чергу обумовлюється отриманням прибутку. Як бачимо, поняття
фінансового результату тісно пов‘язане з поняттями прибуток. У
положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові
результати» надане наступне визначення прибутку:
прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з
ними витрати, [5];
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Окремі облікові аспекти формування фінансових результатів за
П(С)БО, МСБО і Податковим Законодавством України є суперечливі
по відношенню один до одного, що створює плутанину у практичному
обліку на сільськогосподарських підприємствах. В П(С)БО 3 «Звіт
про фінансові результати» і Податковому законодавстві прибуток і дії
пов‘язані з ним принципово різні.
В П(С)БО 3 дохід - це збільшення економічних вигід у вигляді
надходження активів або зменшення зобов‘язань які приводять до
зростання власного капіталу[4]. Проте згідно з Законом України «Про
оподаткування прибутку підприємств» №334/94-ВР від 28.12.94р. зі
змінами і доповненнями валовий дохід – це загальна сума доходу
платника податку від усіх видів діяльності, що одержана (нарахована)
протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах[1]... Як бачимо вже у визначенні поняття
„доходи‖ спостерігаються розбіжності. Ці різниці, на практиці,
прийнято класифікувати як постійні та тимчасові.
Постійні розбіжності виникають у звітному періоді і не
підлягають скасуванню при подальшому веденню обліку.
Тимчасові різниці, як правило, виникають через незбіг у часі
при відображенні витрат (доходів) у фінансовому та податковому
обліках. Тобто у податковому обліку валові витрати чи валові доходи
відображаються за першою подією (надходженням (сплаченням)
коштів чи продажем (купівлею) товарів), а у фінансовому обліку
використовується метод нарахування. Саме це призводить до
виникнення відстрочених податкових активів та відстрочених
податкових зобов‘язань. Треба також зазначити, що в фінансовому
обліку на сільськогосподарських підприємствах доцільніше було б
використання касового методу нарахування доходу, зумовлене
сезонністю виробництва і потребою в обігових коштах.
Але
фінансовий та податковий обліки мають не тільки
відмінності, але й певні спільні риси. Так операції з фінансового
обліку відображаються у кореспонденції з рахунками податкового
обліку, оскільки рахунки податкового обліку є складовою частиною
загального Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затвердженому наказом Міністерства фінансів України №291 від
30.11.99 р.
В відношенні Законодавства і МСБО також є протиріччя.
Починаючи з обсягів уточнення, МСБО 18 діє, як документ
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рекомендаційного характеру де для обліку доходу існує багато методів
і зарубіжні підприємства обирають більш вдалий з огляду на свою
діяльність. В Податковому Законодавстві, як вже було зазначено
раніше, за першою подією і це є обов‘язковою нормою для виконання.
Порівнюючи МСБО 18 і П(С)БО 15 також неможливо не вказати на
рекомендаційний характер міжнародного стандарту і на майже
характер закону у національному стандарті.
Висновки. Для полегшення ведення податкового обліку та
складання звітності на підприємствах є актуальним впровадження
плану рахунків для податкового обліку, який би враховував
відображення всіх даних для складання податкової звітності. Це
надало би змогу протягом звітного періоду складати накопичувальні
відомості та журнали безпосередньо з податкових платежів і
відрахувань за рахунками податкового обліку.
З удосконалень нормативній сфери введення касового методу
обліку нарахування доходу надало б змогу сільськогосподарським
підприємствам отримувати більший обсяг обігових коштів у процесі
діяльності і отримати більші прибутки; пристосування П(С)БО до
вимог МСБО може значно спростити загальний облік на
підприємствах і зробити його більш «прозорим» і зрозумілим для
зовнішніх користувачів.
Все з вище перерахованого при зменшенні витрат за відмови від
залучених обігових коштів, надає змогу вітчизняним аграрним
організаціям продовжувати свою діяльність зі збільшенням показників
прибутковості і з відчуттям захищеності на не стабільному ринку
сучасної економіки України.
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АКРЕДИТИВНА ТА ЧЕКОВА ФОРМА РОЗРАХУНКУ У
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
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У даній статті розглядаються питання основ розрахунків за допомогою
акредитивної та чекової форми, і методи їх обліку в бухгалтерії. Також розглянуто
значення цих форм розрахунків в народному господарстві.
Ключові слова: безготівкові розрахунки, акредитив, чек, аналітичний і
синтетичний облік.
The question of bases with help the letter of credit and cheques, and also method
of their account in the bookkeeping are examined in this article. Also we have considered
meaning of this form count in a national economy.
Key words: non-cash payments, credit, check, analytical and synthetic accounting.

На наш погляд, сьогоднішній рівень національної економіки
України знаходиться в кризовому стані і це супроводжується
деформаціями механізмів розрахункових відносин. Хронічні , а часто
й безнадійні платежі - характерна риса діючої системи розрахунків.
Основною
формою
взаємовідносин
між
постачальниками,
виробниками та покупцями продукції все більш стає неефективний
натуральний обмін (бартер). Зрозуміло, що при бартері кошти на
розрахункові (поточні) рахунки господарських суб‘єктів у
банківських установах не надходять.
Актуальність данної теми полягає у тому що в умовах
ринкового господарювання, винекнення підприємств, установ,
організацій різних форм власності і здійснення підприємствами
господарської діяльності супроводжується винекненням між ними
розрахункових відносин як в готівковій, так і безготівковій формах.
Однак, здійснюючи розрахунки як підприємства, так і кредитні
установи зобов‘язані суворо дотримуватись чинних законодавчих
актів, банківських правил, вдосконалювати системи розрахункових
відносин в Україні, сприяти прискоренню платежів та зміцненю
розрахункової дісципліни
Нормативна база, яка регламентує розрахункові відносини не є
досить розглуженою. Сюди в першу чергу входить Закон України
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«Про банки і банківську діяльність»; Інструкції Національного
Банку України «Про безготівкові розрахунки в господарському
обороті України», «Про порядок ведення касових операцій у
народному господарстві України», «Про організацію роботи з
готівкового обігу установами банків України» тощо.
Отже питання розрахункових відносин, є досить актуальним
зараз в Україні, воно має велике значення для становлення і
нормального функціонування економіки.
Безготівкові розрахунки - розрахунки, що проводяться без
участі готівки, тобто в сфері безготівкового грошового обігу.
Безготівкові розрахунки є розрахунками (платежами) за продукцію
та послуги, що здійснюються двома основними способами: акцептноінкасовим, коли поставка передує оплаті, та акредитивним, - коли
оплата передує відправленню продукції [5].
Господарські суб‘єкти самостійно обирають форми розрахунків
та вказують їх при укладенні договорів.
Чек є письмовим розпорядженням платника своєму банку
сплатити зі свого рахунка пред'явнику чека відповідну грошову суму.
У
розрахунках
між
підприємствами
застосовуються
розрахункові чеки. Для отримання готівки з рахунків у банківських
установах використовуються грошові чеки [5].
Існує кілька видів розрахункових чеків:
• акцептовані,
• не акцептовані банком,
• з лімітованих
• з нелімітованих книжок [3].
Грошові чеки застосовуються тільки для отримання
підприємствами з рахунків у банківських установах готівки для
виплати заробітної плати, премій і винагород.
Чек як грошовий документ короткострокової дії не має статусу
законного платіжного засобу. Обіг чеків не регулюється
законодавством, а визначається потребою комерційного обороту.
Через це розрахунки чеками мають умовний характер: видача
боржником чека ще не означає оплати його зобов'язань перед
кредитором. Зобов'язання погашається тільки після повної оплати чека
банком-платником [3].
Розрізняють наступні види чеків:
• іменний
• ордерний чек
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• чек на пред'явника
• банківський чек
• фірмовий чек
Для здійснення розрахунків платник одержує в банку чекову
книжку, сума по якій бронюється на окремому рахунку. Сума
зазначається в чековій книжці. Для проведення платежу виписується
чек і передається одержувачу коштів, який пред‘являє чек своєму
обслуговуючому банку для зарахування на поточний рахунок. Термін
дії чекової книжки — до одного року.
Розрахунки з застосуванням розрахункових чеків обліковуються
на синтетичних рахунках аналогічно акредитивам, але із
застосуванням окремого аналітичного рахунка «Розрахунки з
застосуванням розрахункових чеків».
Чекова форма розрахунків має певні переваги перед іншими
формами. Це, передовсім, відносна швидкість розрахунків і
надходження коштів на рахунок постачальника, що сприяє зменшенню
дебіторської заборгованості.
Принциповими недоліками такої форми розрахунків є
недостатня гарантія платежу, оскільки на рахунку чекодавця може не
бути потрібних коштів; неможливість розрахунків чеками на велику
суму; складність оформлення чека.
Акредитив - це розрахунковий документ із дорученням однієї
кредитної установи іншій здійснити за рахунок спеціально
задепонованих коштів оплату товарно-транспортних документів за
відвантажений товар [6].
Акредитив застосовується в розрахунках між постачальниками і
покупцями. Документи постачальника оплачуються банком тільки на
умовах, передбачених в акредитивній заяві покупця [6].
Існує кілька видів акредитивів.
• покритий
• непокритий
• відзивний
• безвідривний
Для оформлення акредитиву виписується і направляється банку
заява на акредитив. Кошти заявника при цьому бронюються на
аналітичному рахунку «Розрахунки за акредитивами» балансового
рахунка № 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті». На суму
виставленого (оформленого) акредитиву:
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• Д-т рахунка 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»
(аналітичний рахунок «Розрахунки за акредитивами»),
• К-т рахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті» (при
оформленні акредитиву за рахунок власних коштів),
• К-т рахунка 60 «Короткострокові позики» (при оформленні
акредитиву за рахунок короткострокової позики) [1].
Умовами акредитиву передбачається строк його дії і документи,
за якими здійснюється оплата заборгованості з акредитивного рахунка.
При поданні цих документів банк списує суму платежу одержувачу.
Після закінчення строку дії, передбаченого умовами акредитиву,
невикористана його сума повертається, оформляється меморіальним
ордером і зараховується на той рахунок, з якого був виставлений
(оформлений) [4].
Аналітичний облік організується за кожним акредитивом
окремо.
Для відкриття акредитива платник подає в банк заяву
встановленого зразка з необхідними реквізитами (номер договору,
згідно з яким відкривається акредитив; термін чинності акредитива;
рахунок платника і банк, який його обслуговує; документи, згідно з
якими здійснюються виплати за акредитивом; строк їх подання; вид
акредитива
та
сума
акредитива).
Покупцям розрахунки з використанням акредитива не вигідні, бо на
певний час кошти вилучаються з обороту, що погіршує фінансове
становище підприємств-покупців [2].
Розрахункові видносини в Україні так як і національна
економіка України знаходиться на етапі становлення. Саме тому, як
раз зараз необхідно правильні основи розрахункових видносин,
вибрати правильні шляхи їх розвитку і привести у відповідність до
нових умов розвитку і життя нормативно-правову базу.
Організація
грошових
розрахунків
з
використанням
безготівкових грошей є більш переважливою, на відміну від
розрахунків із застосуванням готівкових, грошей, оскільки в
першому випадку досягається значна економія на ―издержках
обращения‖.
Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяє
розгалуженна гілка банків, а також зацікавленність держави в їх
розвитку.
Народногосподарське значення акредитивних та чекових
розрахунків полягає у прискорені обігу грошових і фінансових
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коштів, забезпеченні в максимально короткий час грошової
компенсації
виробникам-власникам
поставленої
продукції,
виконаних робіт і наданих послуг а також розширенню та зміцненню
міжгосподарських зв‘язків.
Отже,
питання розрахункових документів, є досить
актуальним на сьогоднишній час. Воно є дуже важливим для
розвитку національної економіки, і потребує більш чіткої
законодавчої регламентації. На наш погляд в законодавстві треба
більше уваги приділяти таким формам безготівкових розрахунків як
чеки, акредитив і виксель. Стабільність фінансової системи України і
національної економіки безпосередьо пов‘язана зі стабільністю
використання цих розрахункових засобів.
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У статті досліджено проблеми обліку дебіторської заборгованості та шляхи їх
вирішення. Розкрито необхідність проведення на підприємствах політики управління
дебіторською заборгованістю. Визначено основні напрямки формування
такої
політики на підприємстві.
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управління

дебіторською

In the article investigational problems of account of account receivable and ways of
their decision. The necessity of leadthrough on the enterprises of policy of management an
account receivable is exposed. Certainly basic directions of forming of such policy on an
enterprise.
Keywords. Аccount receivable, management, calculations, reserve of doubtful
debts, an account receivable.

Постановка проблеми. Метою публікації є визначення
основних напрямів формування політики управління дебіторською
заборгованістю підприємств в Україні та проблем щодо обліку
дебіторської заборгованості.
Знайти шляхи покращення обліку
дебіторської заборгованості.
Аналіз останніх джерел. Проблемам обліку та аналізу
дебіторської заборгованості присвячено ряд праць зарубіжних та
вітчизняних учених - економістів: С. Д. Батехіна, І. А. Бланка, Ф. Ф.
Бутинця, С. Ф. Голова, С. Грязнової, З. В. Гуцайлюка, Р.Дамарі, В. П.
Завгороднього, О. Д. Заруби, В. В. Ковальова, В. Костюченко,С. І.
Маслова, Є. Петрик, Г. В. Савицької, Я. В. Соколова, В. В. Сопка,
С.Хенка, К. Хувера, М. Г. Чумаченка, А. Шаповалової, М. Швайки та
ін. Проте залишаються ще невирішеними проблеми по даній темі.
Виклад основного матеріалу. У процесі здійснення виробничої
та комерційної діяльності в підприємства виникає дебіторська
заборгованість за розрахунками з покупцями продукції, акціонерами,
персоналом, бюджетом і позабюджетними фондами тощо.
Господарська практика промислових підприємств свідчить, що на
розрахунки з покупцями за відвантажену продукцію припадає більше
ніж 80% загального обсягу дебіторської заборгованості, що робить її
одним з основних об‘єктів фінансового управління підприємства.
В умовах світової фінасово-економічної кризи, яка
супроводжується неплатежами за товари (роботи, послуги), особливо
зростає роль ефективного управління дебіторською заборгованістю,
своєчасного її повернення та запобігання безнадійним боргам на
підприємствах. При цьому політика управління дебіторською
заборгованістю має бути складовою не лише фінансової, а й усієї
маркетингової стратегії підприємства [1, c.54].
В результаті досліджень визначено, що згідно з П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість», дебітори – це юридичні та фізичні
особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні
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суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. Відповідно
дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату [2].
Станом на 1 січня 2009 року дебіторська заборгованість
підприємств України складає 385,2 млрд. грн., з неї прострочена 59,5
млрд. грн. [4].
На 1 січня 2009р. на підприємствах Вінницької області (без
банків, малих підприємств та бюджетних установ) було зосереджено
6117 млн.грн. дебіторської та 9373 млн.грн. кредиторської
заборгованості, в тому числі поточна дебіторська заборгованість
склала 6006 млн.грн., (що на 10% менше, ніж на 1 січня 2008р.), а
поточна кредиторська заборгованість, відповідно, склала
8300
млн.грн., (що на 8% більше ніж на 1 січня 2008 року) [3].
Переважна частина поточної дебіторської (5583 млн.грн., або
93%) та кредиторської (7184 млн.грн., або 87%) заборгованості
утворилася між підприємствами та установами в межах України. В
структурі заборгованості, що утворилась по розрахунках з суб‘єктами
господарської діяльності інших країн, більше половини поточної
дебіторської заборгованості (252 млн.грн.) складають борги Росії, що
втричі перевищує кредиторську заборгованість підприємств області
перед росіянами.
В
структурі
поточної
дебіторської
і
кредиторської
заборгованості, станом на 1 січня 2009р. 4% та 3% заборгованості,
відповідно, склали прострочені борги. Порівняно зі станом
розрахунків на 1 січня 2008р. прострочена дебіторська зменшилась на
17%, а прострочена кредиторська – на 65 відсотку[3].
Від початку формування ринкових відносин в Україні і досі
існує багато актуальних питань, пов‘язаних з обліком дебіторської
заборгованості:
а) для прийняття зацікавленими особами адекватних та вчасних
рішень щодо існуючої політики управління в процесі антикризового
регулювання фінансово-господарського стану істотне значення мають
актуальність і якість інформації про стан розрахунків з дебіторами, що
формується на базі даних бухгалтерського обліку конкретних суб'єктів
господарювання. Це зумовлює неможливість отримання інформації
про дебіторську заборгованість в обсязі і вигляді, достатньому для
проведення аналізу розрахунків з дебіторами зокрема і заборгованості
загалом з метою прогнозування ймовірності настання платіжної кризи
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суб'єктів господарювання, складання рекомендацій щодо її
попередження;
б) невирішенні проблеми відображення в обліку довгострокової
дебіторської
заборгованості,
оцінки
поточної
дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги;
в) застосовувати у наших умовах традиційні за кордоном
методики аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно
через відсутність необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації
щодо розрахунків з дебіторами [5].
Можна визначити наступні проблеми бухгалтерського обліку
дебіторської заборгованості:
а) якість змісту бухгалтерських записів, що визначається в
процесі визнання і оцінювання дебіторської заборгованості;
б) облік довгострокової дебіторської заборгованості згідно з
вимогами П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»;
в) відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних
видів дебіторської заборгованості у загальній їх структурі;
г) вивчення обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на їх
покриття з метою зближення бухгалтерського та податкового обліку;
д) потреба змін у будові регістрів аналітичного і синтетичного
обліку дебіторської заборгованості. Сьогодні облік дебіторської та
кредиторської заборгованостей ведеться в одному регістрі – Журналі
№3. На нашу думку, це зовсім різні об‘єкти бухгалтерського обліку,
які лише частково пов‘язані між собою.
З метою удосконалення обліку дебіторської заборгованості при
її автоматизації, необхідно здійснити наступні заходи [5]:
- застосувати програмний «конструктор» на базі інтеграції
функціонального модуля з підсистемами, що пов‘язані з фінансовими
та виробничими аспектами управління;
- створити інформаційну базу дебіторської заборгованості
учасників розрахунків;
- звірити в електронній формі взаємні вимоги та зобов‘язання і
знайти найбільш раціональні способи погашення взаємної
заборгованості;
- провести взаємозаліки, поступово скорочуючи обсяги
заборгованості;
- вести облік та звітність проведених взаєморозрахунків.
Необхідно вдосконалити політику управління дебіторською
заборгованістю, адже саме політика управління дебіторською
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заборгованістю, яка представляє собою частину загальної політики
управління оборотними активами і маркетингової політики
підприємства, спрямованої на розширення обсягів реалізації продукції,
визначає ефективність роботи підприємства. Тому досить важливим є
визначення основних (ключових) етапів формування політики
управління дебіторською заборгованістю [5]:
1. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства у
попередньому періоді.
2. Формування принципів кредитної політики відносно до
покупців продукції.
3. Визначення можливої суми фінансових коштів, які
інвестуються в дебіторську заборгованість по товарному та
споживчому кредиту.
4. Формування системи кредитних умов.
5. Формування стандартів оцінки покупців і диференціація умов
надання кредиту.
6. Формування процедури інкасації дебіторської заборгованості.
Проте, наскільки б не було ефективним управління
дебіторською заборгованістю, за умов фінансово-економічної кризи не
вся дебіторська заборгованість перед підприємством буде погашеною.
У такому випадку одним зі способів зменшення оподаткованого
доходу є віднесення на витрати підприємства суми безнадійної
заборгованості та створення резерву сумнівних боргів[1, c.56].
Висновки. Отже, згідно
з
П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість» дебіторська заборгованість – це сума заборгованості
дебіторів підприємству на певну дату. В умовах світової фінасовоекономічної кризи, яка супроводжується неплатежами за товари
(роботи, послуги), особливо зростає роль ефективного управління
дебіторською заборгованістю, своєчасного її повернення та
запобігання безнадійним боргам на підприємствах. При цьому
політика управління дебіторською заборгованістю має бути складовою
не лише фінансової, а й усієї маркетингової стратегії підприємства.
Від початку формування ринкових відносин в Україні і досі існує
багато актуальних питань, пов‘язаних з обліком дебіторської
заборгованості. Головна мета управління дебіторською заборгованістю
в умовах фінансово-економічної кризи полягає в мінімізації її обсягу
та строків інкасації боргу.
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Розглянуто становлення , особливості й сучасний стан орендних відносин в
сільському господарстві України. Розкрито актуальні проблеми нашої держави,
пов‘язані з розвитком орендних відносин. А також внесено пропозиції щодо
вдосконалення орендних відносин.
Ключові слова : лізинг, орендні відносини, фінансовий лізинг, оренда землі,
лізингоодержувач, земельна частка.
Growing, features and current state of the lease in agriculture of Ukraine. Reveals
the urgent problems of our country associated with the development of the lease. And
proposes to improve the lease.
Keywords: leasing, rental relations, financial leasing, renting land lessee.

Вступ. Питання орендних відносин досліджують уже достатньо
тривалий час. Орендні операції є важливими складовими економіки
аграрного сектору для сільськогосподарських підприємств оренда
стала одним із перспективних шляхів розширення господарської
діяльності,
посилення
економічної
заінтересованості
й
відповідальності за її результати.
У результаті проведення земельної реформи на селі створені
агроформування ринкового типу, землекористування яких базується
на основі оренди у громадян земельних ділянок і земельних часток

338
Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

(паїв), отриманих при паюванні земель колективної власності. На
даному етапі орендні земельні відносини сприяють адаптації сільських
товаровиробників до умов ринкової економіки та вирішенню
соціально-економічних питань. Віддаючи належне оренді землі
сільськогосподарського призначення, вважаємо, що цей спосіб
землекористування не може бути пріоритетним, а має тільки
доповнювати використання виробником власної землі. .
Постановка проблеми. Актуальність даної теми, її наукове та
практичне значення обумовлене необхідністю вивчення процесу
розвитку орендних відносин, проблем, які при цьому виникають, і
пошуком шляхів їх вирішення.
Теоретичні аспекти розвитку орендних земельних відносин
досліджувались вітчизняними та зарубіжними вченими. Значну увагу
даній тематиці приділили відомі вчені економісти-аграрники: П.І.
Гайдуцький, Д.С. Добряк, І.І. Лукінов, П.Т. Саблук, В.Я. МесельВеселяк, О.М. Онищенко, В.М. Трегобчук, Л.Я. Новаковський, В.Г.
Андрійчук, В.В. Юрчишин, М.Й. Малік, М.М. Федоров, С.М.
Плетенецька, В.З Мазлоєв, В.Д Яровий та ін.
Водночас потребують подальшого дослідження питання
розвитку орендних земельних відносин у напрямі формування
конкурентного середовища, відпрацювання взаємовигідних правил гри
між суб'єктами договору оренди.
Мета статті – дослідження й обґрунтування розвитку орендних
відносин в сільському господарстві України, зокрема у визначенні їх
особливостей, головних проблем та можливих напрямів здійснення.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
- проаналізувати законодавче поле, сутність та суттєвість
орендних відносин в Україні;
- дослідити структурні зміни, що відбулися у формах власності
на землю та їх вплив на ефективність її використання;
- проаналізувати сучасний стан розвитку орендних відносин в
Україні та вивчити вплив основних факторів і регіональних
особливостей на процес їх формування;
- розробити пропозиції щодо удосконалення орендних
земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах України.
Результати. В Україні впроваджуються у практику нові форми
фінансово-економічних відносин, що сприяють підвищенню
ефективності підприємств і стимулюють надходження інвестицій у
народне господарство. Світова практика свідчить, що досить
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перспективною серед таких форм є оренда.
Під орендою розуміють передачу права користування й
розпорядження власністю однією юридичною особою — власником
іншій — користувачу на принципах повернення і платності та умовах,
передбачених договором. В Україні оренда як форма нетрадиційного
господарювання виникла наприкінці 80-х — на початку 90-х років,
коли селяни частину землі й засобів виробництва почали брати в
тимчасове самостійне користування.
У світовій практиці залежно від тривалості розрізняють три види
оренди:
 рейтинг (renting) - короткострокова оренда укладається на
строк від декількох годин до одного року без передачі права власності
на майно орендарю;
 хаґірннг (hiring) - середньострокова оренда, яка передбачає
укладання орендної угоди строком від одного до 2-3 років без передачі
права власності на майно орендарю;
 лізинг (leasing, lease) - довгострокова оренда, яка передбачає
здачу майна в оренду на 3-5 років і більше.
У П(С)БО14 передбачено два види оренди: операційна і
фінансова. Крім Того, передбачено таку операцію, як продаж активу з
укладанням угоди про його одержання продавцем в оренду[6].
Оренда землі – це так звана лізингова угода із землею, виплата
власнику землі частини раніше витраченого капіталу та відсотка на
нього. Саме тому багато фермерів-початківців віддає перевагу оренді
землі.
В умовах первинного накопичення капіталу оренда є найбільш
ефективним механізмом на шляху становлення нових агроформувань
та швидкої адаптації їх до умов ринкової економіки. Зарубіжний та
вітчизняний досвід свідчить, що орендне землекористування сприяє
розвитку підприємницької діяльності у сільському господарстві.
Орендний механізм є ефективним мотиваційним чинником, який
забезпечує стабільний прибуток орендодавцю і спонукає орендаря до
підвищення ефективності використання землі.
Основою орендних відносин є орендна плата за землю – це
платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування
земельною. Вона є ключовим аспектом цих відносин. Ділянка, розмір,
форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюється за
згодою сторін безпосередньо у договорі оренди.
Згідно з діючою методикою орендна плата визначається у
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відсотках до грошової оцінки землі з урахуванням коефіцієнтів
індексації та регламентується Указами Президента України. Держава
законодавчо встановлює нижню її межу, яка на землях приватної
власності не повинна бути меншою 1.5%, а на землях державної та
комунальної власності – не перевищувати 10% нормативної грошової
оцінки. Підвищення відсоткової ставки понад вказану норму може
призвести до різкого зниження рентабельності і навіть до збитковості
підприємств. З покращенням економічної ситуації її розмір
збільшуватиметься.[4]
Управління територіального планування використання земель
Держкомзему повідомляє, що у II кварталі 2009 року обліковується
4559,3 тисяч договорів оренди земельної частки (паю), укладених із
власниками права на земельну частку (пай), посвідченого
сертифікатом на право власності на земельну частку (пай) або
державним актом на право власності на земельну ділянку.
З цих договорів:
1. 1 млн. 934,5 тис. (42,4%) укладено з господарствами, із земель
яких виділено земельний пай, або їх правонаступниками;
2. 641,6 тис. (14,1%) укладено з фермерськими господарствами;
3. 1 млн. 983,2 тис. (43,5%) укладено з іншими суб‘єктами
господарювання.
Таблиця1
Оренда земельних часток України

0.8742
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Селянами-пенсіонерами укладено 2 млн. 414,8 тис. договорів
(53%).
За терміном дії договори укладаються на:
 3 роки – 480,4 тис. договорів (10,5%);
 4-5 років – 2294,8 тис. договорів (50,3%);
 6-10 років – 1321,4 тис. договорів (29%);
 10 і більше років – 462,7 тис. договорів (10,2%).
Розглянемо оренду земельних часток України за період 20012010 р. в даній таблиці 1 [10].
Досвід орендних земельних відносин висвітлив багато проблем,
перш за все економічних, які вимагають невідкладного правового
врегулювання. На разі є необхідність зняти штучні перепони доступу
до права підприємницької діяльності з використанням землі на умовах
оренди. Необхідно посилити економічну відповідальність за стан
об'єктів оренди, чітко диференціювати її між орендарем і
орендодавцем, забезпечити надійний захист прав суб'єктів орендних
відносин.
Для підвищення ефективності використання орендованих земель
доцільно :
 створювати інтегровані підприємства;
 продовжувати терміни договорів оренди;
 провести паспортизацію й інвентаризацію земель;
 створити банк даних стосовно руху прав власності на землю;
 посилити
контроль
держави
за
раціональним
їх
використанням;
 впровадити стимулювання за поліпшення їхніх якісних
характеристик [5].
Подальший розвиток орендних земельних відносин має бути
спрямований на захист прав орендодавців. Результати соціологічних
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опитувань показують, що селяни недостатньо обізнані зі своїми
правами стосовно оренди землі, що є однією з основних причин
невиконання орендарями договірних зобов‘язань. У зв‘язку з цим
необхідно підвищувати рівень їхньої інформованості, активізувати
роботу центрів юридичної допомого та консалтингових служб,
створювати спілки власників земельних паїв як суб‘єкта ринку права
оренди землі, сприяти налагоджуванню громадського контролю за
ефективним використанням земель через тісну співпрацю між
власниками, органами місцевого самоврядування й орендарями.
Висновки і пропозиції. Ми дослідили та обґрунтували
розвиток орендних відносин в сільському господарстві України,
зокрема у визначенні їх особливостей, головних проблем та можливих
напрямів здійснення.
Оренда - це фінансово-комерційна операція з наданих однією
стороною - власником майна іншій стороні у тимчасове володіння та
користування або у виключне користування на встановленні строк
майна чи землі за певну винагороду (орендну плату) на основі
орендної угоди.
Таким чином, проведений аналіз розвитку земельних відносин в
аграрному секторі економіки дає можливість стверджувати, що оренда
землі на сьогодні єпрактично єдиною формою реалізації права
власності власників земельних паїв
За результатами дослідження орендних земельних відносин у
сільському господарстві України в дані статі отримані наступні
висновки:
1. В результаті здійснення земельної реформи в Україні понад 6,8
млн. селян отримали у власність земельні частки (паї) та земельні
ділянки загальною площею 21 млн га, з яких 74% передано в оренду
новоствореним господарським формуванням ринкового спрямування.
У структурі договорів оренди домінує короткострокова оренда
терміном до 5 років (91,5%), що є перепоною для капіталовкладень у
поліпшення земель.
2. Орендна плата є одним із чинників підвищення соціального
захисту населення, особливо селян. Однак, річна виплата орендної
плати складає 41% від рівня обумовленого договорами оренди.
3. Встановлено, що грошова оцінка та площа орендованих земель
є основними чинниками, під впливом яких формується розмір
орендної плати в областях України. Решта впливу обумовлена
відсутністю конкурентного середовища на ринку оренди землі та
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низькою інформованістю населення стосовно їх прав, що призводить
до монополізації ринку оренди землі, заниження орендної плати,
затримки її виплати, завищення цін на видану продукцію та надані
послуги в рахунок орендної плати.
4. Встановлено комплекс взаємопов'язаних причин, що
стримують розвиток орендних земельних відносин, серед яких слід
виділити три групи: природні, організаційні й економічні. Природні викликані якісними властивостями ґрунтів та специфікою природних
умов регіону. Організаційні - пов'язані із затяжним характером
перехідного періоду, низькою обізнаністю населення стосовно їх прав,
відсутністю дієвих механізмів раціонального використання угідь і
розвиненої інфраструктури аграрного ринку.
5. Удосконалення орендних земельних відносин потребує
формування комплексної системи їх правового регулювання, з чітким
дотриманням її в умовах виробництва та прийняття довгострокової
урядової програми розвитку оренди в аграрному секторі, що дозволить
суб'єктам орендних відносин повною мірою реалізувати всі
правомочності, закладені в тріаді «володіння -користування розпорядження» земельними ділянками. Всі заходи мають
спрямовуватись на максимально можливий захист прав орендодавців і
бути прийнятними для орендарів. Подальший розвиток орендних
земельних відносин потребує створення відповідної правової бази.
Ринок землі є невід'ємною частиною економіки будь-якої
розвинутої держави. Земля - найважливіший ресурс для
сільськогосподарського виробництва. Земля не є класичним товаром і
тому, ринок землі має цілу низку специфічних особливостей. Однією з
таких особливостей ринку землі в розвинутих країнах є те, що при
правильній експлуатації земля не тільки не втрачає свою вартість, але
й збільшує її, що стримує власників земельних ділянок від їх продажу.
Тобто підсилюється обмеженість пропозиції земельних ресурсів.
Отже, перспективою розвитку земельних відносин має стати
завершення процесу приватизації земельних ділянок і впровадження
сталого землекористування, формування конкурентного середовища,
всебічний захист і гарантування прав селян-орендавців, створення
єдиної системи руху прав на землю, адекватне економічному зростанні
орендної плати , продовження термінів договорів оренди, розвиток
суборенди та інше.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Схема
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бухгалтерського обліку та фінансової звітності у державному секторі є
важливим
елементом
інфраструктури
ринкової
економіки.
Актуальності ця тема набула в сучасних умовах переходу вітчизняних
до міжнародних стандартів, коли перед обліком у бюджетних
установах постає низка специфічних проблем, які неможливо
розв‘язати без ефективної організації бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дана проблема, а зокрема питання покращення організації
бухгалтерського обліку у бюджетних установах, формування Єдиного
плану рахунків, впровадження засад управлінського обліку,
використання методу нарахувань у діяльності бюджетних установ та
інша інформація розглянута у працях багатьох науковців, а саме: О.М.
Клименка, С.Левицької, Н. О. Марценяка, Х. М. Пеструха, Є.В.
Нетецького та інших.
Цілі статті. Метою написання статті є необхідність розглянути
проблеми, пов‘язані з постановкою та організацією бухгалтерського
обліку в бюджетних установах та організаціях. Необхідно і
впровадити єдиний план рахунків в державному секторі. потрібно
впроваджувати цілісні та інтегровані системи управління фінансами,
які складаються за методом нарахування.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ведення
бухгалтерського обліку в установах невиробничої сфери визначається
законодавством про бюджетний устрій і бюджетний процес в Україні,
відповідними інструкціями з бухгалтерського обліку в установах і
організаціях, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів,
іншими нормативними документами Міністерства фінансів України та
Державного казначейства України.
До специфічних особливостей організації бюджетного обліку
слід віднести: контроль виконання кошторису видатків; роздільний
облік касових і фактичних видатків; організацію обліку в розрізі
статей бюджетної класифікації .
Необхідність змін у бюджетному обліку зумовило затвердження
Кабінетом Міністрів України Стратегії модернізації системи
бухгалтерського обліку в державному секторі до 2015 року. За
підсумками реалізації Стратегії очікується досягнення таких
результатів:
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1) адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку та
звітності діяльності органів державного сектора до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору;
2) розроблення та запровадження єдиного плану рахунків
бухгалтерського обліку;
3) установлення уніфікованих вимог до вибору програмного
забезпечення для обміну інформації між Міністерством фінансів,
органами Державного казначейства і суб‘єктами державного сектора;
4) підвищення відповідальності й статусу керівників фінансовобухгалтерських;
5) підвищення рівня прозорості та відкритості ведення
бухгалтерського обліку.
Удосконалення бухгалтерського обліку у державному секторі
повинно гармонізувати зі статистикою державних фінансів та
створенням системи національних рахунків України. Це дасть змогу:
ефективно керувати наявними ресурсами та оперативно задовольняти
першочергові та інші потреби розпорядників бюджетних коштів;
забезпечити прозорість і контроль за цільовим спрямуванням
бюджетних коштів; своєчасно здійснювати перерахування коштів усім
рівням бюджетів [,].
Питанню побудови Плану рахунків відводиться особливе місце в
процесі реформування бухгалтерського обліку. На сьогодні в
державному секторі України використовують План рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевого бюджетів
(використовує Державне Казначейство) та План рахунків
бухгалтерського обліку виконання кошторисів розпорядників
бюджетних коштів (використовують усі розпорядники бюджетних
коштів). Це вплинуло на прийняття рішення про необхідність
розробки і впровадження Єдиного плану рахунків в державному
секторі.
Єдиний план рахунків має базуватись на таких концептуальних
вимогах:
- має бути сформований на основі класифікації рахунків
бухгалтерського обліку за економічним змістом;
- всі об‘єкти бухгалтерського обліку мають бути охоплені
можливими бухгалтерськими проведеннями через кореспонденцію
рахунків окремо з обліку виконання кошторисів і бюджетів;
-план рахунків має бути достатньо загальним, щоб відповідати
обліковим потребам суб‘єкта господарювання державного сектору;
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-рахунки мають забезпечити аналітичне відокремлення і
синтетичне узагальнення здійснених господарських операцій .
Міжнародна практика обліку в державному секторі свідчить, що
процес реформування фінансового управління було зосереджено на
розвитку класифікації доходів і видатків для бюджетних цілей.
Набуваючи досвіду все більше і більше територіальних органів дійшло
висновку, що потрібно впроваджувати цілісні та інтегровані системи
управління фінансами, які складаються за методом нарахування.
Метод нарахувань сприяє розширенню управлінських
можливостей, а також надає повну інформацію про державні активи й
зобов‘язання. Під час його застосування необхідно вирішити низку
питань, що мають бути чітко визначені: доходи і видатки, оцінка не
фінансових і фінансових активів (за ринковою вартістю, за первісною
вартістю). [3,36-37].
У реформуванні бухгалтерського обліку важливим методичним
підходом є визначення сутності і значень управлінського обліку в
фінансово-господарському механізмі бюджетних установ, який
забезпечить адаптацію обліку до сучасних умов господарювання
бюджетних установ і посилення контролю за ефективність
використання бюджетних коштів [5, 21].
Незважаючи на значні успіхи в організації обліку в установах
невиробничої сфери, що спостерігаються останніми роками є низка
теоретичних, методологічних та організаційних проблем, що
вимагають термінового вирішення, а саме:
-у процесі економічної реформи відбувається переформатування
джерел;
-фінансування
установ
невиробничої
сфери
–
із
загальнодержавного у місцеве;
-зростає частка позабюджетних коштів у складі джерел
фінансування бюджетних установ;
-галузева специфіка окремих установ вимагає специфічного
підходу до обліку їх діяльності.
Висновки. На нашу думку першим напрямком удосконалення
організації бухгалтерського обліку бюджетних установ є розробка
методики обліку витрат та калькулювання головного результату,
продукту їхньої діяльності – послуг. Наступний напрямок – розробка
єдиного, удосконаленого плану рахунків, що відображав би специфіку
діяльності бюджетних установ та враховував її реалії в умовах
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реформування вітчизняної економічної моделі. Запропонований підхід
підвищить ступінь управління бюджетних підприємств.
Список використаних джерел:
1.Клименко О.М. Удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008.-№12.-С.1922.
2.Левицька С. Окремі питання реформування бюджетного обліку: стратегія
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі // Бухгалтерський
облік і аудит . – 2008.-№6.-С.35-38.
3.Марценяк Н.О. Реформування бухгалтерського обліку бюджетних установ:
проблеми т перспективи // Науковий вісник БДФА – 2008. – вип. 4. –С. 346-351.
4.Петрух Х. М. Організація обліку в бюджетних установах // Наукові доробки
молоді – вирішенню проблем інтеграції. – Х.: Континент, 2008р., С.297-299.
5.Нетецький Є.В. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні
бюджетними установами // Економіка та держава . – 2008.-№12.-С.59-60.

УДК 658.56
Кальченко Л.А., асистент кафедри менеджменту Національної академії
природоохоронного та курортного будівництва
ПОСЛУГА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
© Кальченко Л.А.
В статті проаналізовано та узагальнено погляди вчених щодо сутності поняття
послуги готельного бізнесу. Визначено складові готельної послуги. Надані властивості
та характеристики готельних послуг.
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In the article the looks of scientists are analysed and generalized in relation to
essence of concept of favour of hotel business. Certainly constituents of hotel favour.
Properties and descriptions of hotel services are given.
Keywords: favour, hotel favour.

В умовах ринкових відносин роль послуг, як одного з
найважливіших секторів економіки є дуже важливою та актуальною.
Це, в першу чергу, пов'язано з ускладненням виробництва, насиченням
ринку товарами як повсякденного, так і довготривалого попиту, з
швидким зростанням науково-технічного прогресу та інше. Всі
процеси економіки весь час супроводжуються різними видами послуг,
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тому виникає потреба в дослідженні сутності поняття «послуги», а
також вибору методів, способів та підходів, щодо визначення якості
цих послуг.
Дослідженням сутності послуг займались як вітчизняні так і
зарубіжні вчені, серед яких найбільший інтерес представляють роботи:
Кускова А.С. [4], Ильенкової С.Д. [8], Квартального В.А. [2], І.Л.
Акуніча [1], Котлера Ф. [12] та інших. В їх роботах визначення
сутності поняття «послуга» неоднозначне та багатогранне. Кожне з
цих понять розглядається зі своїм предметом дослідження. Поняття
послуги готельного бізнесу досліджено не достатньо, особливо з точки
зору її якості тому ця проблема потребує більш ретельного вивчення.
Метою нашого дослідження є визначення сутності поняття
послуга готельного бізнесу та розкриття характеристики в межах
ключових слів.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі
завдання:
- проаналізувати та узагальнити погляди вчених щодо сутності
поняття послуга готельного бізнесу;
- визначити сутність послуги готельного бізнесу.
Первісне значення послуги характеризувалося з соціально –
культурної точки зору в спілкуванні між людьми. Саме таке
визначення послуги знаходимо в словнику в роботах С.І. Ожегова [5]
та В.І. Даля [11].
З розвитком науково-технічного прогресу посилюється
матеріально – технічний аспект послуги, а головне збільшується попит
на різні послуги з боку населення, які сьогодні характеризуються як:
робота, процес, вартість, результат, діяльність, благо, відношення,
захід.
Визначаючи сутність послуги за ключовими словами ми
встановили, що ними є: робота на замовлення, процес невідчутних дій,
особлива споживча вартість, процес трансформації стану об‘єкту,
результат взаємодії виконавця та споживача, виробнича діяльність,
нематеріальне благо, відношення суспільної праці, захід чи вигода, яку
може надати виробник споживачеві.
Вище наведені визначення щодо сутності поняття послуги не є
вичерпними, вони можуть бути як доповнені так і змінені в залежності
від специфічних рис надання конкретної послуги.
Без предметної галузі остаточне визначення сутності поняття
«послуга» є дуже приблизним, так як не дає можливості описати сам

350
Збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

процес чи процедуру її надання. Знайти можливість щодо її
матеріалізації,
встановити
якісні
та
кількісні
параметри,
формалізувати як об‘єкт дослідження і є нашою метою.
Враховуючи специфічність надання послуг зокрема терміни
сплати та отримання задоволення соціальне значення та отримання
ефекту у майбутньому періоді, виникає потреба у дослідженні поняття
«послуг» в готельному бізнесі з метою встановлення її кількісних та
якісних параметрів. Як бачимо представлені автори по-різному
трактують визначення поняття «готельні послуги».
Конкретизація поняття послуг відносно предмету дослідження
надає нам можливість встановити що це: організована взаємодія,
заходи, результат діяльності, мінімальний обсяг благ чи окрема дія у
конкретному середовищі за відповідних умов, що потребує якісних та
кількісних характеристик, які в значній мірі відбивають якість
готельних послуг з точки зору виробника (табл. 1).
Готельні послуги мають високу трудоємніть та капіталоємність,
які є взаємозалежними. Трудоємність готельних послуг визначає
гостинність, тобто мистецтво, якому повинен бути навчений персонал
готельного підприємства. Капіталоємність готельних послуг в першу
чергу визначає матеріально – технічна база підприємства.
Таблиця 1
Інтерпретація визначення сутності поняття «готельна послуга»
різними авторами
Автор
Визначення
Кусков О.С. [4]

Готельні послуги - організована взаємодія
гостя та персоналу готелю, що безперервно
діє на гостя протягом перебування в готелі
Мунін
Г.Б., Готельні послуги - всі заходи, які готельне
Карягін
О.Ю., господарство може запропонувати відвідувачу;
Роглєв
Х.Й., вони здебільшого невідчутні, і не означають
Руденко С.І., [7] отримання чогось матеріального
Лук‘янова
Л.Г., Готельна послуга - результат діяльності
Т.Т. Дорошенко, готельного підприємства, спрямованого на
І.М. Мініч [10]
задоволення відповідних потреб туриста
Ільєнкова С.Д. [8] Готельна послуга - деякий мінімальний обсяг
благ, який може бути предметом окремого
замовлення,
номенклатурна
позиція
в
переліку
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Правила
обов‘язкової
сертифікації
готельних
послуг[6]
Бойцова
М.,
Піроженко
О.,
Кузнецов
В.,
Клиженко Я. [9]

Готельна послуга – діяльність підприємства
щодо надання споживачеві місця для
короткотермінового споживання.

Готельна послуга – це дія (операція)
підприємства з розміщення споживача через
надання номеру (місця) для тимчасового
проживання в готелі, а також інша діяльність,
пов‘язана з розміщенням та тимчасовим
проживанням в готелі.
До найважливіших характеристик готельних послуг, які
забезпечують здатність задовільнити зазначені потреби відносять:
надійність, упередженість, доступність, комунікативність та безпека.
Готельним послугам властиві: невід‘ємність від виробника,
невідчутність, незбереженість та непостійність (мінливість). Основні
характеристики яких наведено в табл. 2
Таблиця 2
Відмінні риси готельних послуг
Назва
Характеристика
Що може понизити
Що може
уяву
підвищити
уяву
Невід‘єм з‘являється в момент кваліфікаційний
відповідність
ність від коли
поступає рівень персоналу;
стандартам
виробни замовлення на неї
відсутність
обслуговуван
ка
інформації
ня
Невідчут виступає обіцянкою, відсутність іміджевої відгуки
ність
тому що припускає
політики;
клієнтів
велику довіру до того відсутність системи
хто її надає
гарантій; відсутність
відповідної
кваліфікації
персоналу
Незбере можуть втілюватись
женість в матеріальні
предмети, хоча самі
по собі не є такими
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Непостій якість залежить від
ність
того хто надає, та
(мінливіс при яких обставинах
ть)

відсутність
зворотного зв‘язку;
відсутність
відстеження
задоволення клієнтів
якості послуг

- побудова
системи
контролю
якості послуг

Таким чином, готельні послуги виступають обіцянкою, так як
вони є нематеріальними їх не можна відчути, уявити та оцінити до
моменту їх надання, а також зрозуміти з чого вони зроблені, якість цих
характеристик визначається споживачами. На підставі цього виникає
проблема в організації контролю та якості готельних послуг; проблема
прозорості ціноутворення, тому що споживач платить за враження,
знання, емоції, вигоду при цьому ускладнюється процес стандартизації
готельних послуг.
Таким чином на основі вище викладеного готельну послугу
можна визначити як організовану та взаємоузгоджену послідовність
дій споживача та персоналу результатом чого є нематеріальні блага,
заходи або довготривалі відношення з чітко визначеною споживчою
вартістю, яка з часом переходить до власності споживача і
відбиваються у його враженні (позитивному чи негативному).
Висновки:
По-перше, багатогранність послуги дозволяє кожному вченому
формувати своє бачення залежно від мети дослідження;
По-друге, складовими поняття послуги готельного бізнесу є
організована взаємодія, заходи, результат діяльності, мінімальний
обсяг благ, дія (операція) підприємства;
По-третє, готельні послуги є невід‘ємними від виробника,
невідчутними, не збереженими та непостійними.
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Розглянуто проблеми визначення, ролі та місця управлінського обліку в
системі управління сучасним підприємством, а також досліджено питання
управлінського обліку що ведеться в розрізі бухгалтерського обліку на фінансовий та
управлінський. Проаналізовано підходи вчених, за даною проблематикою та
сформульована власна позиція щодо ролі управлінського обліку в управлінні
дієздатним підприємством.
Ключові
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управління
підприємством,
внутрішньогосподарський облік, управлінські рішення.
The problems of definition, role and place of management accounting in the
management of modern enterprise, and also the question of management accounting that is
in terms of accounting and financial management. Approaches scientists on this issue and
formulated its own position on the role of management accounting in the management
responsive now.
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Із розвитком ринкових відносин в економіці України цілком
закономірно постала проблема формування інформаційної системи,
яка б найповніше відповідала цілям та основним завданням
управління. Оскільки на рівні господарюючих суб‘єктів основною
інформаційною базою є система бухгалтерського обліку, то на перший
план при цьому виходить питання удосконалення способів і прийомів
збирання, узагальнення та сегментації в необхідних розрізах
управлінської інформації.
Проблема впровадження управлінського обліку постала перед
Україною в зв‘язку з переходом до ринкових відносин. Ця зміна
зумовила й потребує зміни в системі управління. Ефективність
механізму управління насамперед пов‘язана з якісними змінами в
інформаційній системі, зокрема в системі обліку.
Над проблемами теоретичного обґрунтування управлінського
обліку як окремої підсистеми, працювали та працюють відомі вчені,
серед яких: С.М Левицька., В.П Палій., М.В Чумаченко., І.С
Білоусова., С.Ф Голов., Ф.Ф Бутинець., Л.В Нападовська., В.С Лень та
інші.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність» «внутрішньогосподарський (управлінський) облік
- система обробки та підготовки інформації про діяльність
підприємства для внутрішнього користування у процесі управління
підприємством» [1].
Виходячи із приведеного визначення, управлінський та
внутрішньогосподарський облік - це тотожні терміни. Проте, сучасний
розвиток економічних відносин і умов діяльності господарських
одиниць обумовив підвищення вимог до інформаційного забезпечення
керівництва
кожного
підприємства.
Відповідно,
функції
управлінського обліку повинні розширюватися, які вже не є лише
функціями внутрішньогосподарського обліку.
Такої ж думки дотримується і С.М Левицька, зазначаючи, що
«управлінський облік є не тільки системою збору, реєстрації та
узагальнення інформації, а й системою управління підприємством [5].
На думку В.П Палія управлінський облік включає елементи
бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку, що
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підтверджує наявність набагато ширших можливостей досліджуваної
системи [7].
Як відзначає, М. В Чумаченко до функцій управлінського обліку
відносять такі, як узагальнення нормативів і планування витрат,
аналіз собівартості, врахування не фінансових показників, прийняття
рішень, що доводить масштабність управлінського обліку порівняно з
традиційним обліком [8].
Досліджуючи застосування вченими терміну «виробничий
облік» та «управлінський облік» І. С Білоусова формулює висновки
про те, що управлінський облік виник внаслідок розвитку та
удосконалення виробничого обліку, але підкреслює неправильність
розуміння під управлінським обліком стратегічного обліку [2].
Аналізуючи праці Л.В Нападовської можна визначити, що
управлінський облік – це підсистема обліку, пов‘язана з підготовкою
та забезпеченням системи управління інформацією у процесі
постачання, виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) при
здійсненні інвестиційного, операційного та фінансового видів
діяльності, що дозволяє розробляти та в комплексі приймати
найефективніші оперативні, тактичні і стратегічні рішення на різних
рівнях управління підприємством [6].
На думку, С.Ф Головова управлінський облік, це частина
системи бухгалтерського обліку, яка забезпечує потреби управління в
інформації, називає управлінським обліком [4].
Проте тривалий час пріоритет у наукових дослідженнях
визначеної проблеми стосовно української облікової практики
надавався передусім висвітленню інформаційних, організаційних та
методологічних аспектів окремих технічних прийомів і методів
управлінського обліку. Питання ж забезпечення ефективного
сукупного функціонування усіх взаємопов‘язаних елементів системи
управлінського обліку, як цілісного механізму в досягненні єдиної
мети, потребують додаткового вивчення та розробки.
Як результат маємо неоднозначність погляду вчених на
проблему визначення сутності управлінського обліку.
Проте, на нашу думку найбільш доцільним є твердження Ф.Ф.
Бутинця, який зазначає, що управлінський облік не можна вважати
обліком, оскільки він включає декілька дисциплін економічного
напряму [3, с.248].
В економічно розвинутих країнах управлінський облік давно
перейшов з визначення класичного обліку до системи підготовки
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інформації для прийняття управлінських рішень. Наприклад,
Американська асоціація бухгалтерів визначила управлінський облік як
процес ідентифікації інформації, обчислення та оцінка показників і
надання даних користувачам інформації для вироблення,
обґрунтування і прийняття рішень.
У процесі дослідження виявлено, що для того, щоб система
управління ефективно функціонувала вона повинна одержувати якісну
інформацію до якої пред‘являються певні вимоги, перш за все вимога
про те, що вона повинна задовольняти потреби користувачів
інформації, які й визначають її корисність та ставлять до неї певні
вимоги:
1) своєчасність надходження інформації, оперативність збору та
швидкість обробки інформації повинна відповідати темпам мінливості
конкретних елементів виробництва та господарських процесів;
2) суттєвість інформації: до кожної ланки управління повинна
надходити лише така інформація, яка безпосередньо стосується
конкретного завдання. Адже, надлишок зайвої інформації може
призвести до інформаційного шоку;
3) економічність інформації: у процесі інформаційного
забезпечення виникає проблема вибору між оперативністю отримання
інформації з одного боку та її точністю, достовірністю якістю змісту з
іншого, проте, якою б важливою не була інформація, ефект від її
виникнення не повинен перевищувати витрати на її одержання;
4) конфіденційність інформації: надавати внутрішньому
користувачеві лише таку інформацію, яка стосується конкретного його
повноважень незалежного від рівня управління та спеціалізації
підрозділу.
5) достовірність інформації: інформація повинна бути якісною,
чіткою і достатньо обґрунтованою.
Кожна ціль, що стоїть перед управлінням, вимагає своїх
методологічних підходів, а кожна оцінка показника залежить від мети,
що стоїть перед керівником.
Сучасний управлінський облік, використовуючи зовнішню та
внутрішню інформацію забезпечує потреби не тільки виробництва, а й
маркетингу, управління дослідженнями прогнозів та інших функцій
бізнесу. Він здійснює аналіз діяльності з урахуванням, як поточних так
і довгострокових цілей, розробляє методи отримання, збору
інформації про вирішальні фактори успіху: якість, інновації, час тощо.
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Для підготовки інформації в системі управлінського обліку
використовується комплексна інформація, яка одночасно може
включати кілька об‘єктів обліку, які є базою для підготовки інформації
в системах фінансового й управлінського обліку.
В управлінському обліку інформація породжується самою
стратегією бізнесу, яку покладено в основу формування центрів
прибутку. Економічні процеси, які відбуваються сьогодні, потребують
інтеграції інформації, а отже, і взаємопроникнення облікових
дисциплін, що принесе позитивний результат. У зв‘язку з цим,
бухгалтер повинен стати повноправним членом управлінської
команди, повинен вміти використовувати облікові дані для
планування та аналізу, інтерпретувати інформацію залежно від
характеру та сутності управлінських рішень, що приймаються на її
основі, а облік повинен бути важливою функцією управління, яка
забезпечує життєдіяльність управлінського циклу та його
ефективність, адже володіючи всією повнотою інформації, керівник
може бути впевненим, що не переплачує за придбані ресурси та
отримує «справжню» ціну за свою функцію в суспільстві.
Провідні вчені економісти, а насамперед Ф.Ф Бутинець
обґрунтовує шляхи впливу управлінського обліку на розвиток подій у
майбутньому, а саме:
1. Аналіз ефекту від зміни стратегії, оцінка результативності
таких змін;
2. Аналіз прибутковості конкурентів з метою оцінки наслідків
можливого зниження (підвищення) ціни на продукцію;
3. Аналіз прибутковості замовників з метою залучення їх до
постійної співпраці.
Тому, вважаємо за доцільним відмітити, що ефективне
управління потребує надійного інформаційного забезпечення. Таке
інформаційне забезпечення створює управлінський облік, адже він є
необхідним для оцінки вартості підприємства, як майнового
комплексу в різних умовах внутрішнього і зовнішнього середовища.
Разом з тим, теорія і практика управлінського обліку потребують
подальших досліджень й вдосконалень.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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У статті проаналізовано тенденції розвитку інноваційної діяльності у
Волинській області. Розглядаються проблеми та фактори, які стримують інноваційний
розвиток даного регіону та визначено напрямки вирішення основних проблем у сфері
інноваційної діяльності.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, статистика інновацій,
інноваційний потенціал.
The article analyzes trends in innovative activity in the Volyn region. Problems and
factors inhibiting innovation and development of this region and the direction of solving the
basic problems of innovation.
Key words: innovation, innovation, innovation statistics, innovative potential.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями. Успішність
переходу від індустріального типу суспільства до постіндустріального
в значній мірі залежить від розвитку високих технологій,
інформатизації та впровадження інновацій. З урахуванням того, що
Україна прагне до утвердження принципів ринкової економіки і
завоювання світових ринків виникає необхідність активізації
інноваційної діяльності на усіх рівнях управління. Сьогодні існує
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певний розрив між практикою прискорених змін і науковим
забезпеченням цих процесів. У першу чергу це стосується розробки
стратегії та механізмів розвитку економіки країни, визначення
інноваційного потенціалу регіонів.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано
вирішення проблеми. Питання інноваційного розвитку регіонів,
формування їх конкурентоспроможності та статистики науки та
інновацій знайшли відображення в роботах: О.Амоші, А.Ачкасова, П.
Бубенка, В. Геєця, З. Герасимчук, О. Глухової, А. Голикова, Л.
Гохберга, Б.Данилішина, М. Долішнього, М. Кизима, Г. Ковалевського
В. Коюди, Б.Малицького, В. Онищенка, Г. Онищука, М. Пугачової, А.
Ротара, В. Семиноженка, В. Соловйова, В.Торкатюка, М. Чумаченка,
Л. Шутенка О. Яшкіної та інших вчених.
Цілі статті. Основна ціль даної статті полягає у вивченні
основних тенденцій розвитку інноваційної діяльності на прикладі
окремого регіону - Волинської області – та обґрунтуванні шляхів
вирішення основних проблем у цій сфері.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У загальному
розумінні інновація – це кінцевий результат впровадження новизни
(новацій) з метою зміни суб‘єкта управління та отримання
економічного, науково-технічного, екологічного, соціального чи
іншого виду ефекту.
В Законі України ―Про інноваційну діяльність‖ інновації
трактуються як ―новостворені або вдосконалені конкурентноздатні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні
рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно покращують структуру та якість виробництва
чи соціальної сфери‖[1].
Інноваційний
процес
це
багатопланова
система
цілеспрямованої організації інноваційної діяльності, що містить
логічно пов‘язані дії, проведення фундаментальних і наукових
досліджень, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт,
впровадження у виробництво, поширення, споживання інноваційного
продукту і в цілому охоплюють увесь складний комплекс суспільновиробничих і фінансово-кредитних відносин у циклі ―наука-технікавиробництво-споживання‖
Основні показники та тенденції розвитку інноваційної
діяльності вивчаються статистикою науки та інновацій. Статистика
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науки і інновацій — галузь статистики, що вивчає кількісну сторону
явищ і процесів у науково-технічній і інноваційній діяльності.
Для того, щоб оцінити тенденції розвитку інноваційної
діяльності у Волинській області потрібно, перш за все, проаналізувати
динаміку кількості інноваційно активних промислових підприємств в
порівнянні з динамікою зміни їх питомої ваги у загальній кількості
підприємств за період 2005-2009 років (рис. 1).
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Рис.1. Кількість інноваційно активних промислових підприємств
та їх частка у загальній кількості підприємств у Волинській області за
2005-2009 рр.
Найбільша кількість інноваційно активних підприємств у
Волинській області спостерігалася у 2007 році і становила 36 одиниць,
хоча це лише 19,8% від загальної кількості обстежених підприємств. У
2008 і 2009 роках спостерігається
помітний спад у кількості
інноваційно активних підприємствах порівняно з 2007 роком. Так у
2008 році їх було 24 одиниці, або 11,3%, а у 2009 році – 21, тобто 9,2%
від загальної кількості підприємств. Отже, можна зробити висновок,
що у Волинській області дуже мала кількість інноваційно активних
підприємств, що не дозволяє прискорено розвиватися економіці
регіону.
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На наступному етапі аналізу доцільно провести порівняльний
аналіз динаміки інноваційних витрат та кількості підприємств, що
впроваджували за період 2000-2009 р. (рис. 2).
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Рис.2. Порівняльний аналіз динаміки інноваційних витрат та
кількості підприємств, що впроваджували інновації за період 20002009 рр.
У 2000 році кількість підприємств, що впроваджували інновації
була найвищою і становила 38 підприємств, хоча слід зазначити, що
витрати становили 9,1 млн. грн. А в 2009 році кількість підприємств
зменшилася до 20, або на 18, тобто на 47,4%, але витрати збільшилися
до 454,9 млн. грн., або на 454,8 млн. грн., тобто були на порядок
більшими, ніж у 2000 році. Отже можна зробити висновок, що витрати
на інновації зростають і не всі підприємства в змозі чи бажають
впроваджувати інновації. Тому потрібно розглянути фактори, які
впливають на інноваційну активність підприємств [3, c.285-300].
Державним комітетом статистики України визначено фактори,
які стримують інноваційну діяльність. До них належать відсутність
фінансових коштів (власних та державних); високі кредитні ставки;
високий економічний ризик; проблема з сировиною та матеріалами;
відсутність фінансових коштів у замовника; відсутність попиту на
продукцію; недостатня інформація про ринковий попит; відсутність
експериментальної бази; недосконалість законодавчої бази. Всі
фактори можна поділити на п‘ять груп: економічні, технологічні,
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організаційно-управлінські, правові, професійна підготовка кадрів [1,
с.38].
Одним з найважливіших факторів, що стримує інноваційну
діяльність та розвиток вітчизняного інноваційного потенціалу, є
відсутність достатнього попиту на вироблену в Україні наукоємну
продукцію як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.
Волинська область має достатній потенціал розвитку
інноваційної діяльності, серед шляхів активізації якої можна виділити:
- удосконалення Концепції науково-технічного та інноваційного
розвитку в Україні з метою підвищення ефективності державного
регулювання інноваційної діяльності, створення комплексної
законодавчої
бази
регулювання,
забезпеченої
відповідними
виконавчими структурами та жорстким механізмом контролю;
- продовження фінансової підтримки інноваційної діяльності
державою доти, доки зростання інноваційного виробництва не буде
викликано стійким попитом на його продукцію, з одночасним
удосконаленням механізму та активізацією залучення приватного
капіталу вітчизняних та іноземних підприємств;
- розробка Державної програми розвитку енергозберігаючих
технологій, пошуку альтернативних джерел енергії та застосування
системи заохочень їх впровадження;
- розробка заходів щодо введення податкових пільг та пільг по
ПДВ
при
виконанні
науково-дослідницьких
і
дослідноконструкторських робіт, подальшого вдосконалення системи
підвищення кваліфікації кадрів та ін.
Висновки. Отже, у Волинській області незначною є кількість
підприємств, які займаються інноваційною діяльністю, що не сприяє
піднесенню соціально-економічного розвитку регіону, тому потрібно
запроваджувати стимулюючі заходи щодо підвищення інноваційної
активності підприємницьких структур.
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У статті авторами уточнено поняття «заробітна плата», «матеріального
стимулювання праці», виходячи з сучасних реалій ринкової економіки. Розглянуто
стимулювання працівників у кризових умовах.
In the article authors are specify a concept "salary", "material stimulation of labour",
coming from modern realities of market economy. Stimulation of workers is considered in
crisis terms.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Матеріальне
стимулювання працівників сільського господарства завжди було в
занедбаному стані. А кризові явища істотно загострили потребу
українських сільськогосподарських підприємств у підвищенні
продуктивності праці та зниженні собівартості продукції. Без
стимулювання праці вирішити цю проблему неможливо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема
матеріального стимулювання праці в сільському господарстві
знаходиться в центрі уваги наукових досліджень В.В. Вітвіцького, В.І.
Герасимчука, О.А. Бугуцького, Л.Чернівської, П.Т. Саблука, М.Ф.
Соловйова та інших.
Цілі статті. Метою даної роботи є виявлення тенденцій в оплаті
сільськогосподарської праці в кризових умовах, розробка
рекомендацій по удосконаленню стимулювання працівників
сільського господарства.
Основний матеріал дослідження. Поняття «оплати праці» і
«заробітної плати» знайшли своє відображення в численних
нормативних документах, наукових працях багатьох учених. Правове
регулювання оплати праці працівників здійснюється Законом України
«Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. зі змінами та доповненнями;
Кодексом законів про працю України ; Господарським кодексом від
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16.01.2003 р.,Законом України «Про колективні договори і угоди» від
1 липня 1993 р. та ін.. нормативними документами.
Відповідно до Закону України « Про оплату праці », заробітна
плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку
за трудовим договором власник або уповноважений ним орган
виплачує працівникові за виконану ним роботу [2].
На
сучасному
етапі
розбудови
ринкових
відносин,
реформування відносин власності і системи господарювання
вирішення основних питань оплати праці, які раніше регулювалися
«зверху», передано підприємствам. Це дає можливість господарствам
створювати диференційовані системи оплати праці. З переходом до
ринкових відносин розширюються складові системи матеріального
стимулювання. З‘явилися нові джерела стимулювання працівників.
Праця для людини є основним джерелом засобів існування та
забезпечення добробуту. Людина працює в першу чергу для
придбання певної кількості матеріальних благ, які необхідні для
задоволення її потреб.
Тому, на нашу думку, матеріальне стимулювання є досить
актуальним питанням. Матеріальне стимулювання праці – це
сукупність заходів економічного характеру, спрямованих на трудову
активізацію працюючих із метою досягнення як найвищих результатів
господарювання для підприємства в цілому, так і найвищих
результатів для конкретного працівника. За останні роки
спостерігається така динаміка середньомісячної заробітної плати по
Україні в цілому, та окремо по Вінницькій області див.табл.1[3].
Таблиця 1
Динаміка середньомісячної заробітної плати по регіонах у 20002009 роках (в розрахунку на одного
штатного працівника, грн.)
Роки
Україна
Вінницька

2
000

2
001

2
30

3
11

1
59

002
76
2

15

65

2
003
3
62
2
34

2
004
4
90
3
35

2
005
5
06
4
97

2
006
8
041
5
93

2
007
1
351
7
028

2
008
1
806
1
404

2
009
1
906
1
511

Отже, з даної таблиці видно, що заробітна плата помітно почала
зростати, однак, показники по Вінницькій області значно менші ніж по
Україні в цілому.
Твердження, що гроші - найбільш надійний і незамінний стимул

2
1
1

365
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

до праці, давно заперечується багатьма провідними вченими галузі
управління. За теорією мотивації Абрахама Маслоу, люди працюють,
аби забезпечити в ієрархічній послідовності свої потреби, а саме:
фізіологічні потреби, потребу в безпеці, спілкуванні, повазі та
самовираженні. Утім науково доведено, що люди можуть свідомо
відмовлятися від задоволення потреб нижчих рівнів заради
задоволення потреб більш високого рівня.
Матеріальні
винагороди
безпосередньо
пов'язані
із
забезпеченням простих фізіологічних потреб (їжа та інші матеріальні
блага). Проте існують критичні ситуації, у яких люди згодні
відмовлятися від них заради задоволення наступного рівня - потреби в
безпеці.
Наприклад, нещодавно перед керівництвом одного з
господарств Вінницької області, яке через фінансову кризу
потрапило в скрутне становище, гостро постала проблема
скорочення персоналу. Але керівництво знайшло інший вихід.
Зібравши весь персонал, постало питання, чи згодні працівники на
період кризи заради збереження підприємства та своїх робочих
місць піти на скорочення робочого часу вдвічі та відповідне
зменшення заробітної плати. Усі погодилися.
Це класичний приклад, коли заради майбутньої безпеки
працівники можуть відмовитися від певних сьогоденних матеріальних
благ. Однак кожен керівник повинен пам'ятати, що невід'ємною
запорукою успіху прийнятого рішення повинні бути високий ступінь
довіри персоналу і, найголовніше, аргументоване переконання.
Наступний рівень потреб, який часто підміняє первинні
фізіологічні, - це соціальні потреби. Людина - істота соціальна, і вона
не може існувати без спілкування із собі подібними. Всесвітньо відомі
Хоторнські експерименти, проведені Елтоном Мейо, довели,
наскільки можливість спілкування на робочому місці може впливати
на продуктивність праці.
Психологія кожної людини побудована таким чином, що дружба
та спілкування, які виникають у процесі роботи, сприймаються на
кшталт так званої внутрішньої винагороди. Уміння створити сприятливий морально-психологічний клімат у колективі не тільки
відрізняє менеджера-професіонала від початківця, але й дає
можливість значно послабити важелі матеріального стимулювання,
змінивши їх внутрішньою винагородою - можливістю отримання
задоволення від спілкування в робочому середовищі. Одним із
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способів створення сприятливого морально-психологічного клімату в
колективі є корпоративні заходи. Керівники повинні уміло
спостерігати за працівниками, об‘єднувати психологічно близьких
людей у робочі групи, створювати дух єдиної команди.
Існують так звані гігієнічні фактори, нехтування якими при
управлінні організацією веде до розвитку у працівників відчуття
незадоволення роботою і зниження продуктивності праці навіть на
фоні високого рівня матеріального стимулювання.
Одним з них є складний морально-психологічний клімат у
колективі, також стосунки з керівником, та дуже важливим фактором є
думка працівника про організацію. Негативна думка про підприємство
може призвести до незадоволення роботою. Такі фактори вимагають
проведення роз‘яснювальної роботи з персоналом. Працівники
повинні бути впевненні, що керівник повністю контролює ситуацію і
їх майбутньому нічого не загрожує.
Висновки. Отже, сучасне соціально-економічне становище в
Україні залишається непростим, особливо в АПК. Найбільш заможний
не чисельний прошарок населення володіє більшою частиною доходів.
Виникає багато питань, пов‘язаних із матеріальним забезпеченням
населення і , насамперед, оплатою праці. При детальному дослідженні
даної проблеми
було розглянуто інші види стимулювання
працівників, які б могли підвищити продуктивність праці, та
поліпшити загальні умови праці в сільському господарстві.
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У статті розглянуті особливості організації обліку грошових коштів на
вітчизняних підприємствах та запропоновані шляхи її удосконалення.
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In the article are considered the features of organization of account of money on
domestic enterprises and offered ways of its improvement.
Keywords: organization of account, money, cash on hand, non-cash settlements.

Вступ. Головною складовою всіх фінансових операцій
підприємства є грошові активи, які беруть участь в забезпеченні всіх
видів господарської діяльності підприємства, зокрема, фінансових
операцій.
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що в ринкових
умовах не можна розпочати господарську діяльність без наявності
грошових коштів та без їх постійного поповнення. Грошові кошти
забезпечують проведення поточних операцій. В діяльності
підприємства між вхідними і вихідними грошовими потоками завжди
є тимчасовий розрив, тому підприємство повинно тримати вільні
грошові кошти на поточному рахунку. Крім того, діяльність
підприємства не має чітко визначеного характеру, тому вони необхідні
для виконання непередбачених платежів. Саме тому організація обліку
грошових коштів є дуже важливою.
Проблемам організації обліку та облікової політики на
підприємстві присвячені роботи таких вчених як Бутинець Ф.Ф.,
Олійник О.В., Горецька Л.Л., Шигун М.М., Шулепова С.М., Остапчук
Т.П., а Береза С.Л. досліджував проблеми облікової політики і
організації бухгалтерського обліку грошових коштів підприємства.
Виклад основного матеріалу. Згідно з П(С)БО 4 під грошовими
коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банку та депозити
до запитання.
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Підприємства різних форм власності в процесі господарської
діяльності постійно здійснюють розрахунки з постачальниками,
покупцями, державним бюджетом, іншими організаціями і
підприємствами по господарським операціям різного характеру. [1, с.
110]
Грошовий розрахунок - головний фактор забезпечення
кругообігу засобів, а їх своєчасне завершення служить необхідною
умовою безперервного процесу виробництва.
В даний час розрахунок проводиться в двох формах:

безготівковим перерахуванням через систему банку
(безготівковий розрахунок);

у виглядів платежів готівковими грішми (готівковий
розрахунок).
Всі грошові засоби підприємств і організацій повинні
зберігатися на розрахункових або поточних рахунках банку.
Одержання грошей з цих рахунків проводиться під безпосереднім
контролем банку, що забезпечує використання цих засобів по
цільовому призначенню.
Розрахунки між підприємствами здійснюються переважно
безготівковим шляхом. За допомогою безготівкового розрахунку
ведеться розрахунок не тільки з постачальниками і покупцями, а й
розрахунок з бюджетом по податках, з дебіторами і кредиторами, з
профспілковими організаціями по відчисленню на соціальне
страхування, з робітниками і цілий ряд інших розрахунків.[2, с. 59]
З'ясовано, що основними завданнями організації обліку
грошових коштів є:
 правильна організація, своєчасне і законне проведення
безготівкових та готівкових розрахункових операцій;
 забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів в
касі підприємства;
 своєчасне і правильне документування операцій з руху
грошових коштів та їх відображення на рахунках бухгалтерського
обліку;
 здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни, в
тому числі за витрачанням отриманих в установах банку грошових
коштів відповідно до цільового призначення;
 проведення інвентаризації грошових коштів та відображення
результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.[3, с.
390]
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Первинні документи, що підтверджують рух грошових коштів,
повинні бути належним чином упорядковані.
Касові операції оформлюються документами, типові міжвідомчі
форми яких затверджені Міністерством статистики України за згодою
з Національним банком України і Міністерством фінансів України, і
які повинні застосовуватись без змін на всіх підприємствах, незалежно
від їх відомчої підпорядкованості та форми власності:
 КО-1 "Прибутковий касовий ордер" - оформлюється
надходження готівки в,касу;
 КО-2 "Видатковий касовий ордер" - оформлюється видача
готівки з каси;
 КО-3, За "Журнал реєстрації прибуткових та видаткових
касових документів" - реєстрація в бухгалтерії касових документів;
 КО -4 "Касова книга" - облік операцій з готівкою касиром;
 КО-5 "Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей"
- облік коштів, що надходять в касу.
Готівка підприємств може зберігатись в касі тільки в межах
ліміту залишку готівки - граничної суми грошових коштів,
встановленої установою банку, яка може залишатись в касі
підприємства на кінець робочого дня.
Ліміт залишку готівки встановлюється для кожного окремого
підприємства банками з урахуванням режиму і специфіки роботи
підприємства, його віддаленості від установи банку, розміру касових
оборотів, встановлених строків і порядку здавання касової виручки на
період дії договору на розрахунково-касове обслуговування до їх
перегляду з ініціативи підприємства або банку. Самостійно
встановлюють ліміт каси фінансові установи та підприємства
поштового зв'язку і повідомляють про це установи банків, які
здійснюють їх касове обслуговування. [3, с. 397]
Всі банківські операції оформлюються лише стандартними
первинними документами, форми яких затверджені Національним
банком України. При готівкових розрахунках банківськими
документами є грошові чеки та об'яви на внесок готівкою; у випадку
безготівкових перерахувань – платіжні доручення, платіжні вимоги,
розрахункові чеки, акредитиви, векселі.
На сьогодні найбільш розповсюдженим видом безготівкових
розрахунків є розрахунки за допомогою платіжних доручень.
Платіжне доручення є розпорядженням обслуговуючому банку
про перерахування визначеної суми грошових коштів на рахунок
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іншого підприємства, оформленим на спеціальному бланку.
Ініціатором платежу при таких розрахунках виступає платник.
Відповідно до вимог щодо оформлення первинних документів,
на документах, що засвідчують рух грошових коштів на рахунках в
банку, обов'язково повинні бути підписи осіб, відповідальних за
здійснення тієї чи іншої операції, ідентичні підписам у банківській
картці. Визначення кола осіб, що мають право підпису таких
документів, здійснюється власником або керівником підприємства
(якщо він уповноважений на це власником).
Періодично (щоденно чи у встановлені банком строки)
підприємство отримує від банку спеціальну виписку з особового
рахунку про всі здійснені операції з надходження та списання коштів з
поточного рахунку з доданням виправдних документів.
Виписка банку – документ, що видається банком підприємству і
відображає рух грошових коштів на поточному рахунку. Вона замінює
собою регістр аналітичного обліку по поточному рахунку і одночасно
служить підставою для бухгалтерських записів. Фактично – це другий
примірник особового рахунку підприємства, відкритого банком. В
різних банках форми виписок можуть бути різними, але в кожній
обов‘язково передбачаються позиції для дати, номерів рахунків
дебітора та кредитора, сум.[3, с. 395]
Для будь-якого підприємства дуже важливо правильно та
компетентно організувати облік грошових коштів. Адже грошові
кошти – це основа діяльності підприємства, а слідовно і
бухгалтерського обліку.
Висновок. Підвищення аналітичності та оперативності
бухгалтерського обліку багато в чому залежить від раціоналізації
облікового процесу та облікової політики. А це в свою чергу
дозволить широко удосконалювати документообіг, документацію,
обробку інформації, доцільніше використовувати робочий час
облікових працівників, здійснювати точний, своєчасний та діючий
облік при найменших витратах сил та засобів на його ведення і
забезпечує узгоджену ритмічну працю на всіх етапах облікового
процесу.
Можна внести наступні пропозиції щодо оптимізації організації
обліку грошових коштів на підприємстві:
1. Детальне розкриття в наказі про облікову політику
підприємства інформації щодо організації обліку грошових коштів.
2. Складання та затвердження єдиного графіку документообігу,
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що дасть змогу упорядкувати рух та своєчасне одержання для записів
у бухгалтерському обліку первинних документів.
3. Підвищення обсягів фінансування облікової роботи для
забезпечення обліковців всім необхідним.
4. Виділення коштів на проведення незалежної аудиторської
перевірки з метою усунення можливих помилок та недоробок в обліку.
5. Посилення контролю за використанням фонду робочого
часу.
Крім того на підприємствах необхідно покращувати систему
документування. Це можна здійснити за рахунок:
1. застосування багатоденних і накопичувальних документів
замість разових. Це збільшує охоплення інформації, виключає потребу
накопичувати дані разових первинних документів, полегшує обробку
документів, скорочує затрати праці, часу, коштів, а також зменшує
кількість помилок;
2. усунення зайвої деталізації, що також скорочує затрати праці
та часу;
3. скорочення кількості примірників (копій) документів, що
заощадить затрати праці на їх виписку, звірку, порівняння, обробку та
зберігання;
4. поєднання первинного документа з обліковим регістром;
5. оформлення кількох операцій одним документом. Цей
перспективний спосіб скорочення кількості документів можна
поширити на багато операцій, якщо відповідно перебудувати ряд
документів.
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У статті розглядаються напрями використання сучасних інформаційних
технологій у оновлені основного капіталу підприємств.
Ключові слова: інформаційні технології, капітальні вкладення, інвестиції,
основні засоби.
Use of modern information technology to upgrade company's equity capital are
shown in the article.
Keywords: information technology, capital expenditures, investments, fixed assets.

Постановка проблеми. Використання комп'ютерних мереж,
Інтернет-технологій, програмних продуктів для автоматизації бізнеспроцесів виробничих підприємств сьогодні не просто питання
лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на ринку
в найближчому майбутньому. Разом з тим, підприємства України
використовують їх не сповна. Тому ми поставили завдання розробити
систему заходів з автоматизації діяльності типових підприємств.
Аналіз останніх досліджень. Якщо розглядати визначення
капітальних інвестицій в підручниках за 1967, 1971, 1977, 1982, 1983
роки, авторами яких є І.І. Поклад, П.С. Безруких, то вони трактують це
поняття як витрати на розширення і відтворення основних фондів, але
ми вважаємо, що таке визначення є досить спрощеним, тому що воно
не повністю розкриває суть досліджуваного питання.
Такі автори як М.І.Ладутько, М.П.Кондраков, В.І.Петрова,
І.Є.Тішков, А.І.Прищепа, П.П.Новиченко, М.Г.Волков, Г.П.Журавель,
на наш погляд, не дають досить повного визначення капітальних
інвестицій, дотримуючись такої ж думки, як і автори видань за 60-80ті роки, вважаючи, що це витрати на розширення і відтворення
основних фондів.
Досить цікавим є те, що автор Ткаченко Н.М. змінила свій
погляд на визначення капітальних інвестицій, яка у підручнику за 1998
рік стверджувала, що це інвестиції підприємства, установи, а у 2000 р.
вона, як і Ф.Ф. Бутинець у виданні ―Фінансовий облік‖, трактує цей
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термін як витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель
або їх частин, обладнання, інструменту, інвентарю, інші капітальні
роботи і витрати на проектно-пошукові роботи, геологорозвідувальні і
бурові роботи, а також витрати на відведення земельних ділянок і
переселення у зв‘язку з будівництвом, на підготовку кадрів для
підприємств, що будуються та ін.
На нашу думку, це є найбільш вдале визначення капітальних
інвестицій, яке повністю розкриває трактування даного поняття, але
ми хочемо запропонувати свій термін.
Отож, капітальні інвестиції – це витрати на будівельно-монтажні
роботи, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння вже
діючих виробничих потужностей та придбання необоротних активів
[1, c.47].
Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за
видами основних засобів, інших необоротних матеріальних активів,
нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних
вкладень. На організацію обліку затрат на капітальні інвестиції
впливає спосіб виконання будівельно-монтажних робіт.
Після заповнення всіх необхідних реквізитів документ „Витрати
на придбання‖ потрібно зберегти та провести за допомогою кнопки
"ОК". При проведенні документу програма сформує проводки по
віднесенню додаткових витрат на придбання необоротних активів на
рахунок 15 ―Капітальні інвестиції‖, в кореспонденції з рахунком,
вказаним в графі „Рахунок‖ – 3772 ―Розрахунки з іншими дебіторами
(у розрізі замовлень)‖ табличної частини документу.
При цьому, якщо в табличній частині документа-основи
„Прибуткової накладної‖ були вказані декілька об‘єктів, то додаткові
витрати програма розподіляє між ними пропорційно їх вартості.[5,
c.275]
Надходження необоротних активів у бухгалтерському обліку (по
дебету рахунків 10 „Основні засоби‖, 11 „Інші необоротні матеріальні
активи‖, 12 „Нематеріальні активи‖) означає введення їх в
експлуатацію й оформляється в програмі за допомогою документа
„Введення в експлуатацію‖.
Документ „Введення в експлуатацію‖ створюється за допомогою
команди меню "Документи – Необоротні активи і МБП – Введення в
експлуатацію". Програма створить форму документа "Введення в
експлуатацію"
Перед розглядом порядку заповнення даними документа
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„Введення в експлуатацію‖ зупинимося на деяких важливих моментах,
що стосуються методики ведення податкового обліку необоротних
активів у даній програмі.
Ознакою нарахування зносу по тому чи іншому об'єкті в
податковому обліку є включений прапорець „Нарахування зносу в
ПО‖ в довіднику Необоротні активи. Тут же визначається і група
основних фондів, який належить об'єкт обліку [3, c.360].
Для обліку балансової вартості груп виробничих основних
фондів в „План рахунків‖ програми введено забалансовий рахунок
основного засобу ОЗ ―Балансова вартість основного засобу
(податковий облік)‖, який має наступні субрахунки: ОЗ 1 „Основні
засоби, група 1 (податковий облік)‖, ОЗ 2 „Основні засоби, група 2
(податковий облік)‖, ОЗ 3 „Основні засоби, група 3 (податковий
облік)‖.
По дебету цих рахунків відображається збільшення балансової
вартості відповідних груп основних виробничих фондів при введенні в
експлуатацію цих об'єктів, а також сторнування балансової вартості
при їхньому вибутті, по кредиту списуються суми нарахованого зносу.
На рахунку ОЗ 1 облік балансової вартості ведеться по кожному
об'єкті окремо, тобто в розрізі субконто довідника „Необоротні
активи‖.
По дебету рахунка 15 „Капітальні інвестиції‖ і його субрахунків
відображають затрати (на придбання та створення матеріальних і
нематеріальних необоротних активів), по кредиту – списання
зазначених затрат на закінчені та здані в експлуатацію об'єкти.
Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за
видами основних засобів, інших необоротних матеріальних активів,
нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних
вкладень. На організацію обліку затрат на капітальні інвестиції
впливає спосіб виконання будівельно-монтажних робіт.
Рахунки 10, 11, 12 мають субрахунки, що характеризують суть
об'єкта „Необоротний актив‖; рахунки активні, що відповідає
економічній суті рахунків; на рахунках ведеться аналітичний облік у
розрізі субконто виду „Необоротні активи‖ і „Місця збереження‖.
Даним субконто відповідають однойменні довідники „Необоротні
активи‖ і „Місця збереження‖.
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Рис.1 План рахунків
Виду субконто „Необоротні активи‖ відповідає довідник
„Необоротні активи‖. Цей довідник є дворівневим, що дозволяє
організувати облік наявності і руху необоротних активів по
класифікаційних групах і по кожному інвентарному об'єкту.
Виду субконто „Місця збереження‖ відповідає довідник „Місця
збереження‖. Цей довідник також є дворівневим, що дозволяє
організувати облік наявності і руху необоротних активів по
матеріально відповідальних особах, місцям збереження по кожному
інвентарному об'єкті [3, c.457-460].
Довідник „Необоротні активи‖ має такі властивості:
– довідник є дворівневим, для параметра „Кількість рівнів‖
встановлене значення, рівне двом;
– даний довідник не підлеглий іншим довідникам, про що
свідчить відповідна установка параметра „Підлеглий‖;
– у довіднику здійснюється суцільне кодування елементів
незалежно від розбивки їх на групи, оскільки перемикач „Серії кодів‖
встановлений у положення „У всьому довіднику‖;
– тип коду – числовий;
– для введення і редагування елементів передбачена спеціальна
форма діалогу (для параметра „Редагувати‖ установлене значення „У
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діалозі‖) (Рис.2) [2, c.607].
–

Рис. 2 Необоротні активи
Крім обов'язкових елементів „Код‖ і „Найменування‖ довідник
включає ряд додаткових реквізитів:
– Група;
– Термін використання;
– Норма амортизації;
– Метод розрахунку зносу й ін.
Ряд реквізитів, що входять до складу довідника, є періодичними.
Періодичні реквізити, як і будь-які інші, можуть змінювати свої
значення протягом часу. Однак на відміну від звичайних реквізитів,
кожна зміна значення періодичного реквізиту фіксується на визначену
дату, тобто, програма в хронологічному порядку зберігає історію
зміни значення реквізиту.
На кожен об'єкт основних засобів створюється інвентарна
картка.
На закладці „Основні відомості‖ вказуються основні дані про
об'єкт основних засобів. До них відносяться: інвентарний номер,
найменування, вид (група) основного засобу, місце експлуатації, тип,
відповідальне обличчя, стан, спосіб надходження, первісна вартість,
дата введення в експлуатацію, дата вибуття, причина вибуття,
нарахування амортизації.
Закладка „Додатково‖ заповнюється для основних засобів,
вартість яких погашається через амортизаційні нарахування.
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Налаштування реквізитів на цій закладці визначають порядок
нарахування амортизації для цілей бухгалтерського обліку. Зовнішній
вигляд закладки залежить від положення прапорця „Нараховувати
амортизацію‖. При введенні основного засобу в експлуатацію
необхідно вказати метод розрахунку зносу.
Після заповнення необхідних реквізитів дані про основний засіб
записуються в довідник, і в наступному будуть використовуватися для
реєстрації в інформаційній базі різних операціях.
Бухгалтерський облік необоротних активів ведеться по первісній
(справедливої) вартості на рахунку 10 „Необоротні активи‖.
Більшість необоротних активів надходить в організацію в
результаті придбання їхній за плату в інших організацій, тобто за
рахунок капітальних інвестицій. Капітальні інвестиції це сукупність
витрат організації на придбання і створення матеріальних і
нематеріальних активів.
Факт придбання необоротних матеріальних і нематеріальних
активів відображається в програмі за допомогою документа
„Прибуткова накладна‖.
Для оприбуткування основних засобів необхідно в полі „Що
оприбутковуємо‖ вказати „ОЗ, НМА, ін. необор, мат. активи‖. В
табличній частині необхідно вибрати відповідні елементи аналітики
рахунка 152 „Придбання (виготовлення) основних засобів‖, 153
„Придбання (виготовлення) інших оборотних матеріальних активів‖
або 154 „Придбання (створення) нематеріальних активів‖, на які при
проведенні документа будуть списані витрати на придбання кожного з
об'єктів, що надходять.
Надходження необоротних активів у бухгалтерському обліку (по
дебету рахунків 10 „Основні засоби‖, 11 „Інші необоротні матеріальні
активи‖, 12 „Нематеріальні активи‖) означає введення їх в
експлуатацію й оформляється в програмі за допомогою документа
„Введення в експлуатацію‖.[6, c.6-8]
Документ „Введення в експлуатацію‖ створюється за допомогою
команди меню "Документи – Необор.Активи і МБП – Введення в
експлуатацію". Програма створить форму документа "Введення в
експлуатацію".
Перед розглядом порядку заповнення даними документа
„Введення в експлуатацію‖ зупинимося на деяких важливих моментах,
що стосуються методики ведення податкового обліку необоротних
активів у даній програмі.
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Ознакою нарахування зносу по тому чи іншому об'єкті в
податковому обліку є включений прапорець „Нарахування зносу в
ПО‖ в довіднику Необоротні активи. Тут же визначається і група
основних фондів, який належить об'єкт обліку [4, c.408].
Для обліку балансової вартості груп виробничих основних
фондів в „План рахунків‖ програми введено забалансовий рахунок
основного засобу ОЗ ―Балансова вартість основного засобу
(податковий облік)‖, який має наступні субрахунки: ОЗ 1 „Основні
засоби, група 1 (податковий облік)‖, ОЗ 2 „Основні засоби, група 2
(податковий облік)‖, ОЗ 3 „Основні засоби, група 3 (податковий
облік)‖.
По дебету цих рахунків відображається збільшення балансової
вартості відповідних груп основних виробничих фондів при введенні в
експлуатацію цих об'єктів, а також сторнування балансової вартості
при їхньому вибутті, по кредиту списуються суми нарахованого зносу.
На рахунку ОЗ 1 облік балансової вартості ведеться по кожному
об'єкті окремо, тобто в розрізі субконто довідника „Необоротні
активи‖.
Ведення кількісного обліку па рахунках ОЗ 2 і ОЗ 3, на яких при
цьому в програмі не передбачений аналітичний облік, організовано з
метою можливості виявлення тієї ситуації, коли групи основних
фондів 2 і 3 не містять матеріальних цінностей на початок звітного
періоду, але разом з тим, їхня балансова вартість відмінна від нуля.
Відповідно до поточного законодавства України, балансова вартість
такої групи відноситься до валових витрат платника податку такого
звітного періоду.
Заповнення діалогової форми документа „Введення в
експлуатацію‖ варто почати з включення прапорця „Введення в
експлуатацію необор, активів‖. Далі необхідно вибрати вид
необоротного активу в реквізиті „Вид необоротних активів‖ –
„Основні засоби (Інші необоротні матеріальні активи, Нематеріальні
активи, Інші необоротні активи), вид місця зберігання (матеріально
відповідальної особи ), за якою вони будуть числитися.
У табличній частині документа „Введення в експлуатацію‖
вказуються наступні дані:
„ТМЦ/Інвестиції‖ – це аналітика рахунка капітальних інвестицій,
по якій була врахована первісна вартість об'єкта, що вводиться в
експлуатацію. Дані вибираються з довідника „Інвестиції‖.
„Необоротний актив‖ – це найменування об'єкта, переданого в
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експлуатацію, елемент довідника необоротні активи. „Кількість‖ –
кількість об'єктів, що вводяться в експлуатацію. „Ціна‖ – ціна без ПДВ
обраного активу. „Сума‖ – підсумкова сума без ПДВ по рядку.
Друковану форму документа "Введення в експлуатацію" можна
одержати за допомогою кнопки „Друк‖.
Програма сформує не один друкований документ – „Акт
введення в експлуатацію основних засобів‖, а стільки актів, скільки
рядків в табличній частині документа.
Кнопка ОК виконує функцію зберігання та проведення
документа. При проведенні документа програма сформує блок
проводок по зарахуванню об‘єктів обліку на баланс підприємства, а
також збільшення балансової вартості відповідних груп виробничих
основних фондів (нематеріальних активів (по податковому обліку) [3,
c.459-464].
Висновки. Таким чином, впровадження сучасних інформаційних
технологій у діяльність підприємств дозволить, на наш погляд:
- збільшити кількість замовлень;
- підвищити продуктивність праці персоналу;
- покращити обслуговування;
- знизити окремі категорії витрат;
- підвищити конкурентоспроможність підприємства та його
продуктів;
- посилити економічну безпеку організації;
- покращити імідж організації.
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У статті проаналізовано динаміку і структуру біржової та позабіржової торгівлі
деривативами на світовому ринку похідних фінансових інструментів. Проведено
аналіз біржового сегменту ринку деривативів України за 2005-2009 рр.
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In the article dynamics and structure of exchange and over-the-counter derivative
trade in the world market is analysed. Carried out the analysis of an exchange segment of
the Ukrainian derivative market for 2005-2009.
Key words: derivative, derivative financial market, exchange segment of derivative
market, over-the-counter segment of derivative market.

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку світової
економіки характеризується підвищеною нестабільністю. Коливання
цін, нестійкість процентних ставок та валютних курсів призводять до
виникнення кризових явищ та впливають на фінансові ринки. У
відповідь на такі процеси, в закордонній економічній практиці була
створена, функціонує та продовжує вдосконалюватися складова
фінансового ринку – ринок похідних фінансових інструментів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз публікацій за
обраним напрямком дослідження дозволяє виділити низку робіт щодо
аналізу ринку деривативів, проте у такому аналізі, перш за все,
розглядаються, теоретичні питання, в яких розкриваються визначення
поняття деривативів, їх особливості застосування та обліку [1, 4, 5, 6].
При цьому фондовий ринок взагалі характеризується з точки зору його
класичних інструментів, - цінних паперів, зокрема, акцій та облігацій
[3].
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Метою статті є аналіз динаміки та структури світового ринку
похідних фінансових інструментів та проведення кількісного та
вартісного аналізу ринку деривативів України за 2005-2009 рр.
Виклад основного матеріалу. Для проведення аналізу ринку
деривативів у світовій практиці використовуються такі показники, як
умовна вартість відкритих позицій, а також кількість укладених та
виконаних контрактів в розрізі біржового та позабіржового сегментів
ринку [2].
Аналіз біржових та позабіржових деривативів з точки зору
величини укладених контрактів наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Вартість укладених строкових контрактів за сегментами ринку
деривативів за 2005-2009 рр., млрд. дол. США
Вид інструменту
Позабіржові деривативи,
у т.ч.
1)валютні
2) процентні
3) індексні
4) товарні
5) свопи
6) інші
Біржові деривативи, у
т.ч.:
1)ф‘ючерси:
-процентні
-валютні
-індексні
2)опціони:
-процентні
-валютні
-індексні

2005

2006

Рік
2007

2008

2009

297668

414289

595738

547985

614673

31364
211970
5793
5434
13908
29199

40239
291115
7488
7115
28650
39682

56238
393138
8469
8455
58244
71194

44200
385896
6155
4364
41883
65487

49196
449793
6591
2944
32693
73456

57788,5

70443,3

79099,1

57744,3

73156,9

21600,4
20708,8
107,6
784
36188,1
31588,3
66,1
4533,7

25682,9 28059,7 19507,1 21774,1
24476,2 26769,6 18732,3 20627,7
161,4
158,5
124,3
181,1
1045,3
1131,6
650,5
965,3
44760,4 51039,4 38237,2 51382,8
38116,5 44281,7 33978,8 46428,7
78,6
132,7
129,3
147,3
6565,3
6625
4129,1
4806,8
Джерело: International Banking and
Financial Markets Developments [7, 8]

Протягом останніх п‘яти років переважає позабіржова торгівля
деривативами, що пояснюється відсутністю стандартних специфікацій
контрактів, конфіденційністю укладання угод, зручністю укладання та
виконання контрактів, відсутністю нормативного регулювання торгів,
- правила встановлюються контрагентами. Проте виходячи на
позабіржовий ринок, слід враховувати, що ризик здійснення торгів
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зростає, оскільки відповідальність за їх результат повністю
покладається на учасників.
За період 2005-2009 рр. спостерігалося постійне зростання
вартості укладених контрактів як на біржовому, так і на
позабіржовому сегментах ринку деривативів. При цьому до 2007 р.
розмір торгів похідними фінансовими інструментами на обох
сегментах зростав поступово, - з 57788,5 млрд. дол. США у 2005 р. до
79099,1 млрд. дол. США у 2007 р. в умовах біржової торгівлі; та з
297668 млрд. дол. США у 2005 р. до 595738 млрд. дол. США у 2007 р.
на позабіржових торгах.
Під час фінансової кризи у 2008 р. загальна величина угод,
укладених на ринку деривативів різко скоротилася, - на 8,02% та 27%
за позабіржовим та біржовим сегментами відповідно. Проте у 2009 р.
спостерігається стабілізація ринку похідних фінансових інструментів.
Обсяг торгівлі деривативами в умовах позабіржової торгівлі
перевищив докризовий рівень на 18935 млрд. дол. США. При цьому
розмір контрактів, укладених в умовах біржової торгівлі становив на
5942,2 млрд. дол. США менше ніж у 2007 р.
Подальший аналіз біржової та позабіржової торгівлі
деривативами доцільно провести з точки зору її структури (таблиця 2).
Таблиця 2
Структура біржової та позабіржової торгівлі деривативами, %
Рік
Вид інструменту
2005
2006
2007
2008
2009
Позабіржові деривативи:
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1)валютні контракти
10,54
9,71
9,44
8,07
8,00
2) процентні контракти
71,21
70,27
65,99
70,42
73,18
3) індексні контракти
1,95
1,81
1,42
1,12
1,07
4) товарні деривативи
1,83
1,72
1,42
0,80
0,48
5) свопи
4,67
6,92
9,78
7,64
5,32
6) інші деривативи
9,81
9,58
11,95
11,95
11,95
Біржові деривативи:
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1)ф‘ючерси
37,38
36,46
35,47
33,78
29,76
-процентні
35,84
34,75
33,84
32,44
28,20
-валютні
0,19
0,23
0,20
0,22
0,25
-індексні
1,36
1,48
1,43
1,13
1,32
2)опціони
62,62
63,54
64,53
66,22
70,24
-процентні
54,66
54,11
55,98
58,84
63,46
-валютні
0,11
0,11
0,17
0,22
0,20
-індексні
7,85
9,32
8,38
7,15
6,57
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Дані таблиці 2 свідчать, що за період 2005-2009 рр.
спостерігається поступове зменшення частки торгівлі ф‘ючерсами у
загальному розмірі біржової торгівлі деривативами з 37,38% – у 2005
р. до 29,76% – у 2009 р., відповідно питома вага опціонної торгівлі
збільшилась за цей період до 70,24%.
Вертикальний аналіз біржової торгівлі проведемо за кожним
видом ф‘ючерсних та опціонних контрактів (таблиця 3).
Таблиця 3
Питома вага окремих видів контрактів у структурі біржової торгівлі ф‘ючерсами та
опціонами за період 2005-2009 рр.,%
Рік
Вид інструменту
2005
2006
2007
2008
2009
Ф‘ючерси, у т.ч.:
100
100
100
100
100
-процентні
95,87 95,30 95,40 96,03 94,74
-валютні
0,50
0,63
0,56
0,64
0,83
-індексні
3,63
4,07
4,03
3,33
4,43
Опціони, у т.ч.:
100
100
100
100
100
-процентні
87,29 85,16 86,76 88,86 90,36
-валютні
0,18
0,18
0,26
0,34
0,29
-індексні
12,53 14,67 12,98 10,80
9,35

За період 2005-2009 рр. у структурі біржової торгівлі найбільшу
питому вагу займали процентні опціони, частка торгівлі якими у
загальній структурі торгівлі опціонами поступово зростала з 85,16% –
у 2006 р. до 90,36% – у 2009 р., а також процентні ф‘ючерси, частка
яких у загальному обсязі ф‘ючерсної торгівлі, у середньому склала
95%.
Значно меншу питому вагу у структурі біржової торгівлі
займають індексні деривативи. Частка індексних опціонів скоротилася
за аналізований період на 3,18% і становила у 2009 р. 9,35% розміру
опціонної торгівлі, в той час як питома вага індексних ф‘ючерсів
зросла з 3,63% до 4,43% за аналізований період.
Найменшу частку у структурі біржової торгівлі похідними
фінансовими інструментами за період 2005-2009 рр. займали валютні
деривативи, питома вага яких склала у обох випадках менше 1%.
У структурі позабіржової торгівлі деривативами, аналогічно до
біржових торгів, переважали процентні контракти, питома вага яких
поступово зменшувалась з 71,21% – у 2005 р. до 65,99% – у 2007 р.,
проте у 2008 р. спостерігалося різке зростання їх обсягу. На відміну
від біржового ринку похідних фінансових інструментів, індексні
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контракти на позабіржовому сегменті мають незначну питому вагу у
структурі торгів, яка за період, що аналізується, зменшилась з 1,95%
до 1,07%; в той же час частка валютних контрактів, яка на біржовому
сегменті складає менше 1%, поступово зменшилась на 2,54% за 20052009 рр. і становила наприкінці періоду 8%.
Таким чином, аналіз динаміки та структури торгівлі
деривативами за період 2005-2009 рр. з точки зору вартості укладених
контрактів показав, що у біржовому секторі ринку похідних
фінансових
інструментів
переважає
торгівля
процентними
контрактами (більше 90%), в той час як валютні контракти на біржах
майже не укладаються, оскільки їх питома вага складає менше 1%
загального розміру торгів, як за ф‘ючерсами, так і за опціонами. Щодо
позабіржового сегменту, то найбільшу питому вагу у величині торгів
також складають процентні контракти (у середньому 71%), проте
частка укладених валютних контрактів, на відміну від біржової
торгівлі, перевищує питому вагу індексних контрактів, що складають
менше 2% розміру всіх укладених поза біржею угод.
Однією з головних відмінностей біржового сегменту ринку
похідних фінансових інструментів від позабіржового є можливість
відстежувати не тільки загальні обсяги укладених контрактів, але і їх
кількість, що стає можливим завдяки механізму реєстрації укладених
угод Рахунковою палатою біржі.
З огляду на це, проведемо аналіз динаміки біржової торгівлі
фінансовими деривативами за кількістю укладених контрактів
(таблиця 4).
Таблиця 4
Кількість укладених біржових контрактів за 2005-2009 рр., млн. контрактів
Вид деривативу
Кількість укладених угод за рік
2005
2006
2007
2008
2009
Ф’ючерси,
у
107,4
143,7
139,0
110,4
94,3
т.ч.:
-процентні
54,2
83,7
98,1
77,1
63,9
-валютні
4,1
4,2
8,2
7,6
5,9
-індексні
49,0
55,8
32,7
25,7
24,5
Опціони, у т.ч.
92,3
105,2
130,6
130,0
137,5
-процентні
31,6
38,3
48,2
35,3
51,8
-валютні
1,3
1,4
3,4
2,8
2,8
-індексні
59,4
65,5
79,0
91,9
82,9
Всього
199,6
248,9
269,6
240,4
231,8
Джерело: International Banking and
Financial Markets Developments [7, 8]
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Виходячи з даних таблиці 4, протягом 2005-2009 рр.
спостерігалася зміна у кількості біржової торгівлі за елементами, яка
відображена на рисунку 5. Так, до 2007 р. переважала торгівля
ф‘ючерсними контрактами, зокрема, у 2006 р. спостерігався пік
укладення ф‘ючерсних угод, - 143,7 млн. контрактів. У той же час
опціонна торгівля на біржах тільки набирала обертів, її обсяги
поступово зростали з 92,3 млн. контрактів у 2005 р. до 105,2 млн.
контрактів у 2006 р.
Переломним періодом у розвитку біржової торгівлі ф‘ючерсами
і опціонами став 2007 р., коли кількість угод, укладених як за
ф‘ючерсами, так і за опціонами майже стали рівними, - 139 млн. та
130,6 млн. контрактів відповідно. З цього часу ф‘ючерсна торгівля
починає йти на спад, і знижується до 94,3 млн. контрактів у 2009 р., в
той час як обсяг торгів опціонами склав 137,5 млн. укладених угод.
Проте, з огляду на попередній аналіз розміру укладених контрактів,
варто зазначити, що незважаючи на переважання ф‘ючерсної торгівлі
у 2005-2007 рр. за кількістю укладених контрактів, питома вага
опціонної торгівлі за весь аналізований період складала більше 60%
загального розміру біржової торгівлі.
Таким чином, аналіз біржової торгівлі за кількістю укладених
контрактів за період 2005-2009 рр. дає підстави стверджувати, що
більш популярними є опціонні угоди, про що свідчить менша кількість
угод порівняно з ф‘ючерсними, при більшій загальній сумі контрактів.
У структурі торгів у кількісному вимірі переважають процентні
ф‘ючерси та індексні опціони, на відміну від вартісного виміру, за
яким перевага за процентними опціонами та ф‘ючерсами.
Проведений аналіз світового ринку деривативів вказує на його
розвиненість внаслідок ряду факторів, пов‘язаних з достатньо довгою
історією розвитку, накопиченням учасниками досвіду щодо торгівлі
похідними інструментами, формуванням повноцінної комплексної
інфраструктури тощо. В Україні ринок торгівлі фінансовими
деривативами за роки незалежності не набув широкого
розповсюдження. До того ж проведення аналізу ускладнюється
відсутністю даних щодо позабіржової торгівлі фінансовими
деривативами, оскільки її здійснення відбувається безпосередньо між
учасниками, без залучення сторонніх осіб. У зв‘язку з цим проведемо
аналіз біржової торгівлі похідними фінансовими інструментами.
У таблиці 5 наведено дані щодо кількості та загальної вартості
укладених біржових угод.
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Таблиця 5
Кількість та вартість укладених біржових угод на ринку фінансових деривативів
в Україні за 2005-2009 рр.
Рік
Обсяг укладених угод, млн. грн
Кількість контрактів, тис. шт.
2005
160,55
4561,14
2006
16,68
13741,93
2007
34,38
2800,1
2008
0,27
1
2009
6,55
8076,87
Джерело: Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку [3]

Варто зазначити, що за період 2005-2009 рр. біржова торгівля
фінансовими деривативами в Україні була представлена опціонами.
За 2005-2009 рр. кількість укладених опціонних контрактів
зросла з 4561,14 тис. шт. до 8076,87 тис. шт., при цьому максимальну
кількість угод було підписано у 2006 р., - 13741,93 тис. шт., в той час
як у 2008 р. було укладено лише 1000 контрактів, що пояснюється
нестійкою фінансовою та економічною ситуацією у країні.
Вартісний аналіз динаміки опціонної торгівлі показав, що за
2005-2009 рр. загальний розмір укладених контрактів скоротився на
95,92%, що свідчить про нерозвиненість ринку похідних фінансових
інструментів.
Висновки. Проведений аналіз ринку похідних фінансових
інструментів свідчить, що у світовому масштабі переважає
позабіржова торгівля деривативами. Це, в основному, пов‘язано з
меншою стандартизованістю торгів, обмеженістю щодо правил і норм
та конфіденційністю між сторонами контракту. При цьому як на
позабіржовому, так і на біржовому сегментах ринку найбільшу питому
вагу займають процентні ф‘ючерси та опціони.
Аналіз структури біржового сегменту ринку похідних
фінансових інструментів показує, що у світовому масштабі як за
кількісними, так і за вартісними показниками торгівля опціонними
контрактами переважає над торгівлею ф‘ючерсними. Ця ж тенденція
спостерігається на ринку України, - за останні п‘ять років торгівля
фінансовими деривативами була представлена переважно опціонами,
що вказує на обережність учасників ринку щодо інших фінансових
інструментів.
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Вітчизняна система обліку та звітності з проголошенням курсу
на транзицію з міжнародними стандартами зазнала докорінного
реформування, орієнтованого не тільки на зближення з останніми, що
відповідає умовам глобалізації та інтеграційним потребам
національної економіки, але й на становлення такої облікової системи,
яка була б спроможна генерувати інформацію про підприємство,
корисну для широкого кола користувачів при прийнятті ними
економічних рішень. Хоча час радикальних реформ на зламі століть
вже минув, національна система бухгалтерського обліку досі
перебуває на стадії становлення.
Причинами такого стану є, з одного боку, поява нових об‘єктів
обліку (процес, який не припиняється та є безумовним наслідком
економічного розвитку), а з іншого – конфлікт між намірами та
реальними діями, що не дає підстав вважати національну систему
обліку та звітності гармонізованою з інтернаціональною у повній мірі.
Це справедливо і для системи обліку розрахунків з учасникаминерезидентами, дослідження організаційних передумов становлення
якої становить мету статті.
Тема обліку іноземних інвестицій доволі часто виступає
предметом наукових дискусій з огляду на її важливе практичне
значення. Так, вона частково підіймається у понад двох десятках
дисертаційних досліджень, проведених у період 2000–2009 рр.,
зокрема, Р.В. Бойко, Я.В. Голубкою, Н.М. Горбатюк, Б.А. Засадним,
С.В. Саговою, І.Є. Прибегою. Однак варто наголосити, що у
переважній більшості випадків іноземні інвестиції розглядаються
лише як фінансові активи, а не капітальні інструменти. Це обумовлює
існування суттєвих прогалин як в організації, так і в методології
обліку розрахунків з іноземними інвесторами – учасниками
вітчизняних корпоративних підприємств. Частково на їх усунення
спрямовані останні нечисленні публікації у фаховій та методичній
літературі (щодо питань взаємозв‘язку нормативної бази іноземного
інвестування та облікового процесу (В.П. Фурса [4]), «вузьких місць»
фінансового (В.Г. Пасевич [2]) та податкового (О. Коружинець [1])
обліку іноземних інвестицій), хоча вони об‘єктивно не спроможні
забезпечити повної інформаційної визначеності.
Макроекономічні організаційні передумови становлення
системи обліку розрахунків з іноземними учасниками мають в основі
системний підхід, який сьогодні набув значення домінуючої
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методології управління. Він дозволяє розглядати підприємство як
економічну систему, яка характеризується єдністю та взаємною
пов‘язаністю елементів, стійкістю, подільністю, складністю та
відкритістю. Саме остання властивість особливо актуалізується в
умовах глобалізації, виступаючи одночасно її причиною та наслідком.
Вона є апріорною, оскільки передбачає цілісність економіки
підприємства та її інтегрованість у національну економіку (більшменш відкриту систему вищого рівня) з метою безпосередньої участі в
кругообігу економічних ресурсів (вхід–вихід системи), на відміну від
самодостатнього автаркічного господарства. Одним з аспектів такої
участі є фінансова відкритість підприємства, яка дозволяє залучати
потрібний для розвитку капітал у іноземних інвесторів. Вона є
необхідною організаційною передумовою формування адекватної
системи обліку розрахунків з інвесторами, але далеко не достатньою.
Ми схильні вважати, що ставка на іноземні інвестиції, свого часу
визначена одним з пріоритетів реформування національної економіки,
є перебільшеною або, як мінімум, передчасною (поки в Україні не
сформовано нормально функціонуючої економіки, привабливої для
притоку інвестицій). На підтвердження наведемо основні фактори, які
іноземні інвестори визначають як перешкоди інвестування в
українську економіку: недосконалість загального та спеціального
інвестиційного законодавства, корумпованість, диференційований
підхід до національних та іноземних інвестицій, низький рівень
національного інвестиційного менеджменту, високий ризик
інвестування та відсутність механізму гарантування іноземних
інвестицій, нерозвиненість інвестиційної інфраструктури тощо. Це
далеко не повний перелік, який є свідченням відсутності істотної
частки організаційних передумов залучення іноземних інвестицій в
реальний сектор національної економіки, а відтак – становлення
адекватної системи обліку та звітності. З останньою безпосередньо
пов‘язаний інший аспект відкритості – інформаційний обмін із
зовнішнім середовищем.
Сьогодні публічність, забезпечувана обліковою системою,
виступає не менш важливою передумовою іноземного інвестування,
ніж власне інвестиційний клімат. А що ми маємо на практиці? Попри
проголошену орієнтацію на міжнародні стандарти та їх використання
в якості основи національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку, існуюча система обліку та звітності не готова працювати на
потенційних інвесторів, а продовжує обслуговувати інформаційні
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запити державних інституцій. І в основі цього лежить не тільки
загальнодержавна політика «непрозорості», але й політика
консерватизму та небажання змін на рівні підприємств.
Передусім звертає на себе увагу формальний підхід до
організації обліку розрахунків з учасниками-нерезидентами, який
виявляється в невизначеності об‘єктів та технології організації
облікового процесу. Скориставшись усталеним групуванням [3, c. 39],
у складі об‘єктів організації обліку доцільно виділити облікові
номенклатури та їх матеріальні носії, технологію облікового процесу
та його забезпечення. На наш погляд, формування облікових
номенклатур потребує діалектичного підходу, який дозволяє
розмежувати господарські події або операції щодо функціонування
майна та капіталу (причина) та факти (наслідок), які мають бути
відображені в бухгалтерському обліку. Їх перелік, як правило, є різним
на кожному етапі облікового процесу. Так, на етапі первинного обліку
доцільно ідентифікувати дані, які підлягають реєстрації у відповідних
первинних носіях, зокрема:
а) внески учасників (персональні дані учасника (включаючи
найменування, резидентність) у якісному вираженні; вид внеску у
кількісному та якісному вираженні) фіксуються у первинних
документах, що відповідають видам внесків (грошові, майнові,
немайнові);
б) заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу
(аналітика персональних даних учасників, граничний термін
погашення зобов‘язань, що враховуються у якісному виразі, а також
вартісна оцінка заборгованості) вноситься до індивідуальних карток
учасників;
в) права власності (частки в статутному капіталі у розрізі
учасників) зазначаються в персональних картках учасників та
підтверджуються виписками з емісійного рахунка.
Наведена інформація у подальшому підлягає узагальненню у
реєстрі акціонерів та книзі обліку розрахунків з учасниками. При
цьому формування єдиного інформаційного масиву дозволяє
накопичувати інформацію про розрахунки з учасниками незалежно від
їх резидентності, тобто облікові номенклатури та їх носії є спільними
для вітчизняних та іноземних учасників.
Подібний висновок можна зробити, аналізуючи Інструкцію про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку (наказ
Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291) щодо
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формування номенклатур поточного обліку розрахунків з учасникаминерезидентами. Хоча, на нашу думку, Інструкція таки дозволяє
підприємствам, які залучають іноземні інвестиції, скористатися
певною свободою. Вона полягає у самостійному відкритті рахунків 2го порядку або й більш глибокій деталізації.
Головну складність робіт цього етапу складає необхідність
одночасного дотримання усіх законодавчих вимог. Так, ст. 11 Закону
про акціонерні товариства встановлено, що акції при заснуванні
акціонерного товариства будь-якого типу повинні бути повністю
оплачені до затвердження результатів їх розміщення. Водночас
економічно обґрунтована необхідність відображення величини
авансованого учасниками капіталу з‘являється тільки з реєстрацією
товариства та його капіталу. Тобто рахунки обліку активів, отриманих
на дореєстраційному етапі, не можуть кореспондувати з рахунками
обліку капіталу, як пропонується Методичними рекомендаціями
ДКЦПФР з обліку статутного капіталу. Ми вважаємо, що в даному
випадку найбільш виправданим є застосування кореспондуючих
рахунків обліку зобов‘язань. Внаслідок чого операція щодо отримання
внесків учасників до менту держреєстрації в обліку буде відображена
записом за дебетом рахунків обліку відповідних активів у
кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов‘язань. З цією метою
пропонується ввести до рахунку 67 «Розрахунки з учасниками»
додатковий субрахунок 670 «Розрахунки за розміщеними акціями». За
ознакою резидентності до нього потрібно відкрити два рахунки 3-го
порядку (6701 та 6702). В подальшому після реєстрації товариства
необхідно виконати запис за дебетом відповідних субрахунків у
кореспонденції з кредитом рахунків 46 «Неоплачений капітал» (на
суму номінальної вартості розміщених акцій) та 421 «Емісійний
дохід» (на суму ажіо за розміщеними акціями), а не транзитом через
рахунок 46 «Неоплачений капітал», як рекомендує ДКЦПФР.
Інший аспект проблеми формування номенклатур поточного
обліку розрахунків з учасниками-нерезидентами полягає у
необхідності включення до їх складу рахунків, які дозволять
враховувати курсові різниці, що можуть виникати в ході таких
розрахунків. Інструкцією про застосування Плану рахунків та П(с)БО
21 «Вплив змін валютних курсів» передбачено розкриття відповідної
інформації у складі доходів або витрат іншої звичайної діяльності (на
субрахунках 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» або 974
«Втрати від неопераційної курсової різниці»). За такого підходу має
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місце ряд принципових порушень базових облікових стандартів: поперше, накладання видів діяльності (іншої звичайної та фінансової),
що суперечить принципу превалювання змісту над формою; по-друге,
спотворюється оцінка авансованого нерезидентами капіталу, що
порушує принцип обачності; по-третє, не повною мірою дотримується
принцип повного висвітлення, оскільки користувачі фінансової
звітності не отримують достовірної інформації про реальний результат
господарської діяльності (він викривлений внаслідок врахування при
його розрахунку курсових різниць, пов‘язаних із трансакціями
учасників). Тому більш об‘єктивним бачиться відображення курсових
різниць, утворених при залученні внесків від нерезидентів, на
окремому рахунку у складі додаткового капіталу. З цією метою
доцільно використати існуючий рахунок 423 «Дооцінка активів»,
перейменувавши його на «Результати переоцінок» та доповнивши
рахунками 3-го порядку, зокрема перші два субрахунки пропонується
закріпити за фіксованими матеріальними та нематеріальними
активами, а третій виділити для курсових різниць від переоцінки
операцій в іноземній валюті, результати яких відображаються
безпосередньо в капіталі, тобто 4233 «Курсові різниці, визнані в
капіталі». Наша пропозиція корелює з міжнародними стандартами:
збитки або ж прибутки від курсових різниць у випадку участі в
капіталі нерезидентів повинні ідентифікуватися як частина вартості
корпоративного капіталу, а не розкриватися у складі доходів або
витрат діяльності.
Таким чином, до складу номенклатур поточного обліку
розрахунків з учасниками-нерезидентами, повинні включатися:
зобов‘язання за розрахунками; статутний, емісійний та неоплачений
капітал, а також капітал, утворений від переоцінки заборгованостей за
розрахунками з іноземними учасниками.
Склад номенклатур підсумкового обліку в Україні визначений
нормативно, а тому особливих проблем під час їх формування не
повинно виникати в принципі. На нашу думку, доцільність такого
підходу є доволі дискусійною (за міжнародними стандартами
підприємство може самостійно обирати найбільш прийнятний формат
подання звітних даних) та претендує на самостійне наукове
дослідження.
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РИЗИКАМИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
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У статті проаналізовано результати страхування ризиків в аграрному секторі.
Обгрунтовано доцільність застосування страхового захисту від збитків, завданих
сільськогосподарським
культурам. Розглядається доцільність створення
централізованого органу з аграрного страхування – Державного агентства з аграрного
страхування, утворення об‘єднань виробників сільськогосподарської продукції та
страхових компаній.
Ключові слова: агрострахування, сільськогосподарські ризики і культури.
The paper deals with the analysis of the results of risks insurance in agrarian sector.
There was grounded the reasonability of using insurance protection from damages in
agricultural crops. Creation the specialized organ of agrarian insurance – the State agency of
agrarian insurance, formation associations of producers agricultural product and insurance
companies is examined.
Keywords: agri-insurance, agricultural risks, and culture.

Вступ. Сільське господарство – одна й найважливіших і
найбільш ризикованих галузей економіки. Це – центральна ланка АПК
країни. Перед суб‘єктами господарювання різних форм власності
стоять завдання деталі повнішого забезпечення внутрішніх потреб
країни в продовольстві та багатьох інших товарах, які виробляються із
сировини сільськогосподарського походження, а також нарощування
відповідних експортних можливостей країни.
Сутність страхування полягає у передачі частини ризику іншій
стороні за певну плату і на визначених умовах. Це дає можливість не
лише стабілізувати доходи у часі, компенсувати ймовірні збитки,
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завдані господарству, але і мінімізувати негативний вплив різних
ризиків на економічний стан та стабільність усього циклу
сільськогосподарського виробництва.
Постановка проблеми. В аграрному секторі економіки України
страховий ризик не розвинений і має великі не використані ресурси. В
сільському господарстві застраховано приблизно 3% ризиків, тоді як в
розвинених країнах цей показник складає 90-95%. Український
страховий ризик становить лише 0,05% від європейського і це, при
тому, що населення України становить 7% від Європи.
Аграрний сегмент страхової галузі забезпечує перерозподіл
лише 0,08% ВВП, а реально співпрацює з товаровиробниками лише
біля 10 страхових компаній. Якщо проаналізувати структуру
застрахованих культур, то майже 80% припадає на озиму пшеницю,
що свідчить про значні потенційні можливості розширення страхового
ризику та значне збільшення видів застрахованих культур та
страхових продуктів.
Мета: Окремі питання сільськогосподарських ризиків
висвітлено в статях таких українських вчених, як В.Д.Базилевич,
В.А.Борисова, С.С. Осадець та інших, а також у зарубіжних авторах:
І.Т.Балабанов, В.В.Глущенко, Д.Діксон та інші. Актуальність вибраної
теми статі зумовлена проблемою державного регулювання системи
страхування земель сільськогосподарського призначення.
Результати. Найвищі страхові тарифи були зафіксовані при
страхуванні ярого та озимого ячменю (відповідно 4,9 і 3,65), що
свідчить про захист від максимального набору ризиків. Хоча при
страхуванні льону та овочів і фруктів застосовувались досить високі
тарифи (3,55 і 3,45%,) їх частка у загальному показнику незначна, а
тому великої ролі в страхуванні сільськогосподарських ризиків ці
культури не відіграли. Низькими були середні страхові тарифи щодо
страхування ріпаку (1,7) та соняшнику (1,63). Ці посіви страхувались
весною згідно договорів застави про одержані кредити в банківських
установах. А тому страховий пакет містив у собі мінімальний набір
ризиків [3].
З розрахунку на 1 га. площі найбільш значними були страхові
суми по соняшнику (4785 грн./ га), цукровому буряку (4700 грн/га) та
ріпаку (4495 грн, га). Найменшими, з розрахунку на 1 га, були страхові
суми при страхуванні гречки (920 грн/га) та льону (208 грн,га). Решта
посівів мали показники страхової суми в межах від 1600 грн, га до
3300 грн/га.
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У грошовому виразі страхування сільськогосподарських ризиків
не відноситься до дешевих затрат. Так, в середньому в 2009 році 1га
застрахованих угідь обійшовся сільськогосподарському виробнику
91,47 грн страхової премії. Зокрема, найдорожче обійшлося
страхування овочів і фруктів (156,65 грн/га) посіві цукрового буряка
(144,06 грн/га) та сої (102,12 грн/га)[4].
За 12 місяців 2009 року розмір страхових премій а аграрному
секторі складав 44103 тис. грн..( в тому числі в розрізі
сільськогосподарських культур – 42003 тис. грн. і по страхуванню
тварин 2100 тис. грн..). Якщо їх порівняти до суми отриманих
страхових премій з видів страхування, інших ніж страхування життя
(19614,7 млн. грн..), то частка страхування сільськогосподарських
ризиків складає всього 0,22%. Одночасно страхові виплати по агро
страхуванню в розмірі 13642 тис. грн. [3].
Основні показники страхування сільськогосподарських ризиків
сезону осінь-зима 2009-2010р. показано в табл..1
Таблиця1
Основні показники страхування сезону осінь-зима 2009-2010 рр.
На 1 договір
На 1 гектар
Заст Страхов Страхов Стра Страхс Сер
Культура рах.
а премія, а сума,
хова ума,
едні
пло
грн
грн
прем грн
й
ща,
ія,
тари
га
грн
ф,%
Пшениця 381,7 25075,2
442943,5 66,7
1160,5
5,7
Ячмінь
104,0 4757,6
112546,5 45,8
1082,3 4,2
Жито
169,2 6927,8
209077,9 41,0
1235,9 3,3
Ріпак
180,1 17070,5
307820,5 94,8
1709,5 5,5
Гірчиця
112,1 8130,8
113958,1 72,5
1016,3 7,1
Овочі і
фрукти
Разом

182,7

29975,0

550000,0

164,1

3011,2

5,5

246,9

17411,1

317145,0

70,5

1284,5

5,5

Надані дані дають підстави стверджувати, що страхування
заставного майна не мало суттєвого впливу на загальні показники
агрострахування. Незначні показники страхування застави можна
пояснити тим, що банківські установи не розглядають посівні
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культури та тварин як основну заставу для забезпечення виконання за
борговими зобов‘язаннями з боку аграріїв.
Система страхування аграрних ризиків потребує значних змін.
Першочергово необхідно розробити стратегічний план розвитку
системи агро страхування.
Дуже важливо організувати інформаційне забезпечення
аграрного страхування. Повинна бути створена централізована база
даних з сільськогосподарського страхування, яка може містити
відомості про чинні та припинені договори сільськогосподарського
страхування; статистику діяльності аграрного сектора, організацію
метеорологічних
служб,
статистичних
досліджень
ринку
сільськогосподарського страхування [2].
Необхідно передбачити вільне користування базами даних
учасниками аграрного страхування, крім інформації обмеженого
доступу. Важливим при розробці страхових продуктів та їх
адмініструванні є співробітництво з державним комітетом статистики.
Цей комітет збирає велику кількість даних,
але їх важко
використовувати для цілей страхування. Тому співробітництво з
Державним комітетом статистики можлива розробка спеціалізованих
форм звітів по аграрному страхуванню[1].
В українському законодавстві про страхування повністю
відсутні положення про захист споживача страхових послуг. Отже,
існує потреба у доповненні чинного законодавства нормами про
захист споживача.Існує потреба в реформуванні тієї частини
спеціального законодавства України про страхування, яке стосується
страхових посередників та перестрахування ризиків у страховиківнерезидентів.
Зокрема, діяльність страхових брокерів, так, як вона визначена у
статті 15 Закону України «Про страхування», виглядає надто
обмеженою. Згідно з міжнародними нормами, брокери мають ширші
можливості як в наданні послуг, так і в отриманні оплати за ці
послуги[4].
Щодо правил перестрахування ризиків у нерезидентів, то ці
правила вимагають від страховиків-нерезедентів, що беруть на себе
перестрахування ризиків українського ринку, надати документальні
підтвердження їхньої надійності та досвіду роботи на ринку. Такі
правила мають на меті перешкодити використанню перестрахуванню в
тіньових схемах.
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Проте на практиці це призводить до відмови насправді
поважних пере страховиків-нерезедентів працювати на українському
ринку, адже вони вважають неефективним витрачати зусилля на
підготовку необхідної документації. Крім того, вони небезпідставно
вважають, що їхня міжнародна репутація та місце в світових
рейтингах є достатньою гарантією надійності [1].
Висновки. Отже, розвиток і розбудова аграрного сектора
економіки потребує розвитку аграрного страхового ринку, який на
сьогодні день не розвинутий. Особливо важливо побудувати
ефективну інституційну інфраструктуру. Доцільне утворення
спеціального органу з аграрного страхування - Державного агентства
з аграрного страхування, яке взяло б на себе функції розробки
страхових програм та продуктів, навчання спеціалістів, координації і
контролю страхової діяльності. За ініціативою Агентства можливе
утворення об‘єднань виробників сільськогосподарської продукції та
страхових компаній, які займаються страхуванням аграрних ризиків,
особливо на регіональному рівні.
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Розглянуто різні підходи до розуміння понять малоцінні швидкозношувані
предмети та малоцінні необоротні матеріальні активи. Запропоновано способи
покращення існуючої термінології та узагальнено алгоритм визнання їх в обліку.
Ключові слова: оборотні та необоротні активи, швидкозношувані предмети,
малоцінні необоротні матеріальні активи.
The different approaches to understanding the concepts of low value items and wear
low value non-tangible assets. Ways of improving the existing terminology and generalized
algorithm for recognizing them in the account.
Keywords: current and fixed assets, wear items, low value non-tangible assets.

Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних
умовах господарювання все більше уваги надають розробці механізму
раціонального використання ресурсів. Засоби праці, як один із видів
таких ресурсів, відіграють ключову роль у діяльності підприємств,
оскільки результатом їх впливу на предмети праці є одержання
кінцевого продукту. Слід зауважити, що незалежно від специфіки
діяльності підприємств, у них будуть присутні основні та другорядні
засоби праці. Без перших здійснення господарської діяльності
неможливо, вони вимагають значних капіталовкладень та
функціонують протягом декількох років. Друга група є допоміжною
для основних засобів праці або обслуговує діяльність та представлена
численними найменуваннями об‘єктів обліку, що є причиною
складнощів у процесі контролю та розпорядження ними. Однією з
суттєвих проблем, з якими стикаються на практиці, є розмежування
таких засобів праці на основні та допоміжні, тобто малоцінні
необоротні матеріальні активи, оборотні та необоротні.
Аналіз наукових праць та останніх публікацій засвідчив, що
розуміння
сутнісного
наповнення
термінів
малоцінні
та
швидкозношувані предмети та малоцінні необоротні матеріальні
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активи досить поверхневе, оскільки майже всі визначення зводяться до
цитування норм положень бухгалтерського обліку [1-3]. Хоча як
свідчать дослідження професора В.В.Сопка, а також практика
обліку,тема на даний момент є невичерпною [4-5]. Відсутність
єдиного підходу у критеріях визнання цих активів та сучасної
класифікації потребують подальших досліджень [6-7].
Метою наукової статті є дослідження економічної суті,
класифікації та оцінки допоміжних матеріалів.
Виклад основного матеріалу. Визначення економічної сутності
допоміжних засобів праці неможливе без дослідження історії
становлення обліку цих активів. У радянські часи та в період
незалежної України до 2000 року у складі малоцінних
швидкозношуваних предметів обліковувалось умовно три групи
активів: із терміном служби до одного року, предмети вартістю нижче
встановленого державою ліміту та регламентований перелік об‘єктів.
Очевидно, такий підхід є свідченням адміністративного типу
управління економікою, проте у 1979 році Положенням про
бухгалтерський облік малоцінних і швидкозношуваних предметів [8]
було закладено основу алгоритму визнання, групування та організації
обліку цих активів, яка багато в чому дублюється національним
законодавством. Із введенням в дію П(С) БО 7 ,,Основні засоби‖ та
П(С)БО 9 ,,Запаси‖, а також із переходом на новий (діючий) план
рахунків розуміння економічної суті,так званої малоцінки, суттєво
змінилось. На противагу суворим вимогам у правилах віднесення
активів до малоцінних залишилось розмежування лише за термінами
експлуатації.
Чинні на сьогодні норми передбачають розмежування активів у
залежності від терміну експлуатації на малоцінні та швидкозношувані
предмети у складі оборотних активів та малоцінні необоротні
матеріальні активи у складі необоротних. Таким чином, до складу
перших потрапляють засоби праці, що багаторазово беруть участь у
процесі господарської діяльності, проте фізично зношуються за
короткий термін, як правило до одного року, або в межах операційного
циклу, якщо він більше одного року. До другої групи активів належать
предмети, які на підприємстві служитимуть довше, ніж один рік або
операційний цикл, якщо він більше одного року, проте у зв‘язку із
незначною для підприємства вартістю не відносяться до складу
основних засобів.
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З цього приводу суттєве зауваження зробив професор Сопко В.В
[4]. Він стверджує, що до складу малоцінних та швидкозношуваних
предметів не завжди входять малоцінні предмети. Дуже часто,
особливо на виробничих підприємствах, використовують допоміжні чи
комплектуючі активи значної вартості із коротким терміном служби.
Такі об‘єкти потребують окремого обліку, тому для них пропонуємо
ввести рахунок до чинного плану рахунків із назвою ―Дорогоцінні
швидкозношувані предмети‖. Ми підтримуємо таку пропозицію, проте,
на нашу думку, більш доцільно виключити слово ―малоцінні‖ із назви
рахунку 22 ―Малоцінні та швидкозношувані предмети‖ та
перейменувати його на ―Швидкозношувані предмети‖ та відкрити до
нього два субрахунки 221 ―Малоцінні швидкозношувані предмети‖ та
222 ―Дорогоцінні швидкозношувані предмети‖.
У економічній літературі поділ на основні та оборотні активи
здійснюють за кількома критеріями: тривалістю функціонування у
виробничому процесі, змінами споживчої форми, ступенем
використання кожному виробничому процесі та ступенем перенесення
вартості на вартість виготовленої продукції, реалізованих товарів,
виконаних робіт, наданих послуг тощо [9-10]. Якщо порівняти
швидкозношувані предмети та малоцінні необоротні матеріальні
активи за цими ознаками, то будуть такі результати: обидва ці види
активів функціонують тривалий період, зберігають споживчу форму та
використовуються у господарському процесі частково. Розбіжності
можуть виникнути стосовно останнього критерію, оскільки малоцінні
необоротні матеріальні активи переносять свою вартість на витрати
частинами шляхом нарахування амортизації, а швидкозношувані
предмети незважаючи на аналогічний характер застосування у
діяльності, не амортизуються, а списуються на витрати діяльності в
момент передачі в експлуатацію, виключаються зі складу активів з
подальшою організацією оперативного кількісного обліку. Це
пояснюється різними термінами використання цих активів.
Враховуючи те, що звітним періодом для підприємства є рік, потреби у
розмежуванні вартості швидкозношуваних предметів за місяцями у
фінансовому обліку немає.
Користуючись такими характеристиками, деякі науковці
пропонують не виділяти малоцінні та швидкозношувані предмети в
окремий рахунок, тобто не здійснювати розмежування на основні
засоби та малоцінні швидкозношувані предмети [11, c.28]. При
розмежуванні на оборотні та необоротні вони пропонують залишити
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тільки один фактор – період використання. Проте, як свідчить
практика, встановити термін використання деяких об‘єктів буває
досить проблематично. Враховуючи значну номенклатуру об‘єктів,
використання вартісного критерію або, як рекомендують фахівці у
галузі обліку [6], критерію суттєвості дозволяє значно спростити
облікову роботу. Критерій суттєвості передбачає формування переліку
типових об‘єктів, які відносяться до того чи іншого рахунку.
Засоби праці, що використовуються більше одного року або
операційного циклу, якщо він більше одного року, належать до складу
основних засобів,останні згідно п.5 П(С)БО 7 ―Основні засоби‖
поділяють на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.
Такий поділ розставляє пріоритети в обліку засобів праці. Якщо
проаналізувати склад об‘єктів, що обліковуються на рахунках 106
―Інструменти, прилади та інвентар‖, 109 ―Інші основні засоби‖ та 112
―Малоцінні необоротні матеріальні активи‖, то їх можна об‘єднати за
призначенням у декілька груп, наприклад: інструменти, прилади, меблі,
офісне обладнання, побутова техніка тощо. Проте ці активи
характеризуються значними коливаннями вартості. Встановлення
вартісної межі дозволяє відділити численну номенклатуру з незначною
вартістю для підприємства засобів праці з метою застосування
спрощеного механізму фінансового обліку.
Малоцінні необоротні матеріальні активи та швидкозношувані
предмети передані в експлуатацію, підлягають кількісному обліку. В
інструкції із застосування плану рахунків запропоновано такий облік
здійснювати за місцями використання, матеріально-відповідальними
особами та групами. Дослідження практики обліку цих активів
показали, що на підприємствах дотримуються тільки двох перших
критеріїв, останні залишаються поза увагою. Проте узагальнення
об‘єктів малоцінних необоротних
матеріальних
активів
та
швидкозношуваних предметів в однорідні групи дозволяє оперативно
реагувати на зміни у їх складі. Слід зауважити, що певні статті
узагальнюють інформацію про предмети, що використовуються на
будь-якому підприємстві (комп‘ютерна та оргтехніка, меблі,
канцелярські товари тощо). Проте є статті, що змінюються за
пріоритетністю для підприємства або за змістовим наповненням. Так,
для сфери послуг, наприклад готельно-ресторанного господарства,
основними групами малоцінних необоротних матеріальних активів
виступають, столові вироби, столова білизна, постільні речі тощо, а у
сфері виробництва основну увагу приділяють інструментам,
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пристроям, спецодягу, засобам індивідуального захисту. Для
торговельних підприємств до складу інструментів та пристосувань
відносять специфічні предмети, такі як детектори валют, калькулятори
тощо.
Залежно від мети участі у господарському процесі розрізняють
предмети загальновиробничого і безпосередньо виробничого
призначення, а також ті, що використовуються у адміністративних чи
збутових цілях. Такий поділ є підставою правильного перенесення
вартості швидкозношуваних предметів та малоцінних необоротних
матеріальних активів на витрати діяльності.
Висновок. Отже, швидкозношувані і малоцінні необоротні
предмети – це активи, які виступають у ролі допоміжних засобів праці
або створюють належні умови для праці. Виокремлення їх обумовлено
функціональними характеристиками (швидкозношувані предмети) та
необхідністю дотримання на підприємстві принципу суттєвості
(малоцінні необоротні предмети). Розроблений алгоритм визнання і
розподілу цих активів демонструє відмінності між малоцінними
необоротними матеріальними активами
та швидкозношуваними
предметами і є доцільним для використання в обліку. На основі
запропонованої класифікації вказаних засобів праці доцільно будувати
систему організації їх обліку, яка передбачає чітке групування їх за
економічною суттю і призначенням, галузевою приналежністю та
способами перенесення на витрати.
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У статті проаналізовано основні аспекти спрощеної системи оподаткування
суб‘єктів малого підприємництва в Україні та Російській Федерації; проведено їх
порівняльний аналіз.
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The article considers the main aspects of the simplified tax system for small business
in Ukraine and the Russian Federation and makes a comparative analysis of them.
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Постановка
проблеми.
На
сучасному
етапі
мале
підприємництво є досить розвиненим і поширеним видом бізнесу як в
Україні, так і в Російській Федерації. І розрахунки з бюджетом за
спрощеною системою оподаткування є важливою частиною обліку
суб‘єктів малого підприємництва. На сьогодні в чинному
українському законодавстві, що регулює питання оподаткування
суб‘єктів малого підприємництва за спрощеною системою, існують
певні недоліки у вигляді розбіжності визначень бази оподаткування. В
якості вдосконалення діючої нормативно-правової бази доцільно
використати досвід інших країн, зокрема країн-сусідів. Проте аналіз
особливостей спрощеної системи оподаткування в Російській
Федерації виявив існування ряду інших недоліків стосовно
оподаткування суб‘єктів малого підприємництва. Обмін досвідом у цій
сфері може сприяти покращенню ситуації стосовно застосування
спрощеної системи оподаткування як в Україні, так і в Російській
Федерації.
Аналіз законодавчої бази. Питання оподаткування суб‘єктів
малого підприємництва згідно зі спрощеною системою оподаткування
регулюються чинним законодавством України та Російської федерації
у вигляді Податкового кодексу РФ, Господарського кодексу України,
ряду інших нормативно-правових актів України та Російської
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Федерації.
Мета статті полягає у аналізі ключових аспектів спрощеної
системи оподаткування в Україні та Російській Федерації, виявленні їх
переваг та недоліків.
Виклад
основного
матеріалу.
Питання
організації
бухгалтерського обліку суб‘єктів малого підприємництва залишається
досить дискусійним та актуальним. Адже сьогодні кожна країна
окремо та незалежно одна від одної розробляє власну методологію
ведення бухгалтерського обліку, визначає його особливості для
суб‘єктів малого підприємництва. Очевидно, що це має свої позитивні
аспекти, оскільки гармонізація міжнародних норм та стандартів
ведення бухгалтерського обліку для кожної країни окремо допомагає
найбільш повно, достовірно та ефективно відобразити результати
діяльності суб‘єктів господарювання з урахуванням особливостей
устрою народного господарство окремо взятої країни. Але в той же час
кожна держава припускається певних помилок та неточностей,
розробляючи
нормативно-правову
базову
регулювання
бухгалтерського обліку на її території, яких можна було б уникнути,
приділяючи більше уваги досвіду зарубіжних країн у цьому питанні.
На нашу думку, для України доцільно використовувати досвід та
проаналізувати помилки країн СНД. Це зумовлено перш за все
схожими умовами функціонування народного господарства,
особливостями підприємницької діяльності, спільною історією
розвитку бухгалтерського обліку.
Отже, зупинимось детальніше на основних недоліках у
регламентації
бухгалтерського
обліку
суб‘єктів
малого
підприємництва на сучасному етапі.
Одним із найголовніших та найбільш актуальних питань для
кожного суб‘єкта підприємницької діяльності незалежно від його
розміру та сфери функціонування є питання оподаткування.
Відповідно до Закону України "Про державну підтримку СМП"
від 19.10.2000 р. № 2063 суб'єктами малого підприємництва є
юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, в яких
середньооблікова чисельність працюючих за звітний період
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового
доходу не перевищує 70 млн. гривень [1.27].
Для таких суб'єктів підприємницької діяльності можливе
застосування або загальної, або спрощеної (за єдиним податком)

405
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

системи оподаткування. Проте перехід на сплату єдиного податку, що
складає від 20 до 200 грн. на місяць, можливий лише для юридичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційноправової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова
чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн.
гривень. Дані обмеження зумовлюють ряд труднощів для суб‘єктів
малого підприємництва, оскільки вимагає від підприємства постійного
подвійного контролю за станом власного валового доходу та в
залежності від нього і статусом суб‘єкта малого підприємництва та
правомірності застосування спрощеної системи оподаткування. В разі
потреби підприємству необхідно встигати вчасно переходити з однієї
системи оподаткування на іншу.
Також суб'єкти малого підприємництва повинні чітко розрізняти
поняття валового доходу, виручки від реалізації продукції, товарів,
робіт, послуг та доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг:
 виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - це
сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на
розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з
продажу продукції (товарів, робіт, послуг);
 валовий доход - загальна сума доходу платника податку від
усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного
періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах;
 у Господарському кодексі України в ст. 63 зазначається, що
підприємства можуть бути віднесені до малих підприємств, середніх
або великих залежно від кількості працюючих та обсягу валового
доходу від реалізації продукції за рік, а не в результаті всієї його
господарської діяльності [1.25].
Отже, можна зробити висновок, що для визначення
правомірності суб'єктів малого підприємництва користуватися
спрощеною системою оподаткування доцільно брати за основу доходи
отримані, а не нараховані.
Розглянемо детальніше порядок нарахування єдиного податку у
Російської Федерації.
В Росії єдиний податок нараховується не на основі фактичної
виручки від реалізації і навіть не на фактичний валовий дохід, а на так
званий «поставлений дохід» («вменѐнный доход»), що представляє
собою дохід, передбачений у суб‘єктів господарювання урядовцями.
Перехід на єдиний податок на «поставлений дохід» є обов‘язковим.
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Добровільного рішення самих підприємців, виходячи з доцільності та
ефективності застосування того чи іншого виду оподаткування в
кожному окремому випадку, російським законодавством не
передбачено.
Ще однією суттєвою відмінністю між українським та російським
єдиним податком є об‘єкт оподаткування: якщо перший залежить від
кількості працюючих та обсягу виручки від реалізації, то останній лише від виду діяльності, перелік яких вказаний у пункті 2 статті
346.26 Податкового Кодексу Російської Федерації (ПК РФ).
«Поставлений дохід» є абстрактною величиною потенційно
можливого доходу, яка часто не залежить від реального фінансового
стану підприємства і розраховується наступним чином [1.26]:
- з Податкового Кодексу Російської Федерації вибирається вид
діяльності, яким займається підприємство та визначається вказана в
ній дохідність на одиницю фізичного показника, який вказаний там
же;
- базова дохідність помножається на власний фізпоказник та на
коефіцієнт-дефлятор К1, що встановлюється Урядом РФ щорічно;
- отримана сума може бути зменшена за допомогою
коригуючого коефіцієнта К2, який враховує вплив тих чи інших
факторів на діяльність підприємства;
- з отриманого результату розраховується 15%. Це і буде сума
податку за місяць.
Єдиний податок на «поставлений дохід» (ЄППД) позбавляє
суб‘єктів підприємницької діяльності необхідності сплачувати податок
на прибуток (податок з доходів фізичних осіб для підприємців),
податок на майно, страхові внески на обов‘язкове страхування,
податок на додану вартість. Але ці види податків не сплачуються лише
для господарських операцій, що оподатковуються за даним єдиним
податком. Якщо фірма або підприємець здійснили хоча б одну
господарську операцію,
яка не підпадає під нього, то з неї
здіймаються всі види податків згідно з системи оподаткування, яка
застосовується даним підприємством або фізичною особою СПД.
Наряду з єдиним податком на «поставлений дохід» також сплачуються
внески на обов‘язкове пенсійне страхування та на страхування від
нещасних випадків та професійних захворювань.
Сплата єдиного податку на «поставлений дохід» ні звільняє
своїх платників від якогось виду обліку, ні зобо‘язує його вести.
Оскільки основою для розрахунку єдиного податку є фізичні
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показники, то їх облік й необхідно вести в першу чергу. Але суворої
регламентації цього процесу та його документального оформлення
Податковим Кодексом не передбачено.
Однією з найбільших труднощів, що виникають за даного виду
податку, є необхідність ведення роздільного обліку для тих суб‗єктів
господарювання, які суміщають діяльність, що оподатковується
ЄППД, з іншою, яка не підпадає під нього. Адже згідно з ПК РФ разом
з цим підприємствам доводиться розділяти доходи та витрати по
ЄППД від доходів та витрат по іншим видам діяльності. Найбільшу
складність в цьому питанні відіграють саме витрати, особливо
адміністративні (заробітна плата директора, бухгалтера тощо), які не
можуть бути безпосередньо віднесені до того чи іншого виду
діяльності. Ця проблема регулюється Податковим Кодексом
Російської Федерації, що наказує розподіляти подібні витрати
пропорційно частці доходів від різних видів діяльності, але одночасно
збільшується обсяг облікової роботи та відповідно витрати на неї. Подруге, невирішеною залишається проблема відмінності податкових
періодів у різних видах податку: ЄППД розраховується поквартально,
а єдиний страховий внесок на обов‘язкове страхування – щомісячно.
Одним з небагатьох позитивних моментів сплати єдиного
податку на «поставлений дохід» можна вважати стимулювання
підприємницької активності та підвищення ефективності діяльності.
Так як даний податок сплачується з кожної одиниці фізичного
показника (квадратний метр площі, кількість робітників тощо), то
найбільш ефективне та доцільне їх використання зменшить відносну
частку витрат підприємства у розрізі його фінансових результатів.
Висновки. На основі проведеного аналізу системи спрощеного
оподаткування в Україні та Росії можна зробити висновок, що не
дивлячись на суттєві відмінності між ними кожна з них має свої певні
переваги та недоліки. На сьогодні актуальною проблемою залишається
необхідність розробки рекомендацій щодо удосконалення системи
оподаткування малого підприємництва для підтримки вітчизняного
виробника та впровадження найбільш ефективних для державного
бюджету з одного боку та одночасно доцільних для суб‘єктів малого
підприємництва норм оподаткування.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ
ГРОШОВИХ КОШТІВ
© Козлова С.В.
З метою удосконалення річної фінансової звітності, на законодавчому рівні
були внесені зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух
грошових коштів», які дали змогу значно полегшити процес складання звіту, та
підвищити точність відображення облікової інформації. Ці зміни розкриті у Наказі
Міністерства фінансів України від 10.06.2010 за №382.
Ключові слова: грошові кошти, рух грошових коштів, операційна діяльність,
інвестиційна діяльність, фінансова діяльність.
With the purpose of improvement of annual financial report, at legislative level there
were the borne changes to Statute (standard) of record-keeping 4 «Reports about the cashs
which enabled considerably to facilitate the process of drafting of report flow», and to
promote exactness of reflection of accounting information. These changes the Ministries of
finance of Ukraine exposed in Order from 10.06.2010 after №382.
Keywords: monies facilities, cashs flow, operating activity, investment activity
financial activity.

Вступ. Актуальність дослідження питання в даній статті полягає
у тому, що у користувачів фінансової звітності постають питання :
«Прибуток є, а дивідендів отримати не можу?». Відповідь на дане
питання може дати форма фінансової звітності 3 «Звіт про рух
грошових коштів». Дана форма дасть можливість користувачеві
побачити на які цілі були витрачені кошти, та чи надходили вони
взагалі.
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Постановка завдання. Метою статті є дослідження змін, що
відбулися у структурі і змісті Звіту про рух грошових коштів та його
удосконаленні.
Результати дослідження. У світовій практиці бухгалтерського
обліку існує два формати Звіту про рух грошових коштів і два методи
його складання:
1) за першим методом передбачено формат звіту, за яким рух
грошових коштів подається за прямим методом і передбачає
коригування кожної статті Звіту про фінансові результати шляхом
виключення з них негрошових доходів і витрат. У Звіті про рух
грошових коштів відображаються розгорнуто надходження і вибуття
грошових коштів. Потім відображається різниця між надходженням і
вибуттям грошових коштів, враховується рух грошових коштів від
надзвичайних подій (надходження і вибуття) і визначається чистий
рух грошових коштів.
2) за другим методом передбачено формат, який не потребує
трансформації статей Звіту про фінансові результати (непрямий
метод).
Основні особливості непрямого методу:
- він дозволяє показати взаємозв‘язок між різними видами
діяльності підприємства.
- встановлює взаємозв‘язок між чистим прибутком і змінами в
активах підприємства за звітний період.
Обидва методи розрахунку величини грошового потоку
використовуються як для цілей оперативного управління, так і для
з‘ясування тенденцій розвитку підприємства. В оперативному
управлінні прямий метод може використовуватися для контролю за
процесом формування прибутку і висновків щодо достатності коштів
для платежів по поточним зобов‘язанням. Недоліком цього методу є
те, що він не розкриває взаємозв‘язку отриманого фінансового
результату і змін абсолютного розміру грошових коштів підприємства.
В довгостроковій перспективі прямий метод розрахунку
величини грошового потоку дає можливість оцінить ліквідність
підприємства, оскільки детально розкриває рух грошових коштів на
рахунках, а також показує рівень покриття інвестиційних і фінансових
потреб підприємства наявними у нього грошовими ресурсами.
Перевагами непрямого методу при використанні в оперативному
управлінні є те, що він дозволяє визначити відповідність між
фінансовим результатом і власними оборотними коштами. В
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довгостроковій перспективі непрямий метод дозволяє виявити
найбільш проблемні ―місця накопичення‖ заморожених грошових
коштів і дозволяє знайти вихід із цієї ситуації.[3]
До 2010 року в Україні застосовувався змішаний метод
заповнення Звіту про рух грошових коштів, тобто передбачалося
застосування непрямого методу для визначення показників руху
грошових коштів у результаті операційної діяльності та прямого
методу для визначення показників руху грошових коштів у результаті
інвестиційної та фінансової діяльності.
Починаючи з 2010 року в Україні застосовується непрямий
метод заповнення Звіту про рух грошових коштів, тобто усі розділи
Звіту про рух грошових коштів будуть заповнюватися без коригування
кожної статті Звіту про фінансові результати.
Підприємства, відповідно до стандартів бухгалтерського обліку
при складанні річної фінансової звітності повинні подавати Звіт про
рух грошових коштів, який би чітко та у повному обсязі пояснював
надходження
та
вибуття
фінансових
коштів
суб‘єктів
підприємницької діяльності.
Отже, Звіт про рух грошових коштів – це є досить важлива
форма фінансової звітності підприємства, яка полягає у наданні
інформації про зміни в грошових коштах та їх еквівалентах
Для спрощення підготовки Звіту про рух грошових коштів в
бухгалтерському обліку протягом звітного періоду аналізують три
види діяльності: операційну, інвестиційну та фінансову. Проте
аналізувати надходження коштів від здійснення операційної діяльності
не вважається стабільним для фінансового стану компанії. Тому
велике значення для розвитку підприємницької діяльності є залучення
саме інвестиційних коштів.
Операційною діяльністю (розділ перший) вважають операції з
надходження і видатку грошових коштів в результаті основної та
інших видів діяльності, що не є інвестиційною та фінансовою
діяльністю.
Інвестиційною діяльністю (розділ другий) вважають операції з
витрачання та одержання коштів на придбання і від продажу
необоротних активів (основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, нематеріальних активів, цілісних майнових
комплексів), а також тих фінансових інвестицій, які не є еквівалентами
грошових коштів (акцій, облігацій, часток у статутному фонді).
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Фінансовою діяльністю (розділ третій) вважають операції з
надходження і вибуття грошових коштів, пов'язані із збільшенням і
зменшенням статутного капіталу, пайового капіталу, додаткового
вкладеного капіталу, погашенням неоплаченого капіталу, викупом і
продажем власних акцій, продажем облігацій власної емісії, сплатою
відсотків за такими облігаціями, погашенням таких облігацій,
отриманням і погашенням кредитів банків, сплатою відсотків за
користування кредитами банків.[4]
У міжнародній практиці доведено, що непрямий метод
складання Звіту про рух грошових коштів є більш простим і
зрозумілим(95% провідних компаній світу підтримали цей метод),
оскільки складання Звіту за прямим методом призводить до
виникнення ряду проблем, які спричиняються неоднаковим
роз‘ясненням фінансової інформації.
В основу удосконалення даного Звіту покладено відповідно
удосконалення та впорядкування обліку на самих підприємствах. Саме
через обмеженість облікової інформації попередня звітна форма не
відповідала якісним характеристикам фінансової звітності.
Щодо удосконалення Звіту про рух грошових коштів можна
віднести наступні напрямки:
- Забезпечення корисною та достовірною інформацією, яка
одержується за допомогою непрямого методу в цілях планування
грошового потоку;
- Уникати виникнення розбіжностей між чистим прибутком та
чистим рухом грошових коштів від операційної діяльності;
- Більш конкретніше визначати суму податку від діяльності,
оскільки податок на прибуток підприємств від інвестиційної та
фінансової діяльності у Звіті окремо не відображається.
Завдяки удосконаленому Звіту про рух грошових коштів
бухгалтер чи будь-який інший користувач може з точністю визначити,
чи буде у підприємства достатньо наявних коштів для погашення
короткострокової кредиторської заборгованості, збільшувати чи
зменшувати розмір виплачуваних дивідендів, як планувати
операційну, інвестиційну та фінансову політику.
Зі Звітом можна побачити, чи здатне підприємство керувати
рухом коштів, генерувати достатню їх кількість на рахунках
підприємства для погашення кредиторської заборгованості, виплати
дивідендів, додаткового фінансування.
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Висновки. Внаслідок змін до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4 можна виділити моменти які зазнали змін, а
саме: звіт складається за непрямим методом, через те що існують
статті Звіту про рух грошових коштів, які проблематично (а інколи і
взагалі неможливо) заповнити лише виходячи з даних Балансу та Звіту
про фінансові результати;
Використання непрямого методу не тільки спрощує процес
складання, але і надає необхідну інформацію про реальні грошові
потоки, які утворюються в процесі операційної діяльності.
Непотрібним є коригування прибутку на нереалізовані курсові
різниці, враховуючи на те, що при підрахунку курсових різниць по
дебіторо-кредиторській заборгованості, вони вже є реалізованими на
певну звітну дату.
Повністю зазнав змін зміст статей першого розділу-Рух коштів в
результаті операційної діяльності.
З допомогою Звіту про рух грошових коштів можна аналізувати
поточну платоспроможність підприємства, виявляти причини нестачі
або надлишку грошей, побачити реальні джерела їхнього надходження
і використання.
Підсумувавши вище сказане, можна дійти висновку, що
складання Звіту про рух грошових коштів за допомогою непрямого
методу є більш перспективнішим, і вважається альтернативним
варіантом для складання Звіту. Адже саме за допомогою цього методу
можна більш оперативно управляти фінансовими коштами
підприємства.
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Розроблено рекомендації щодо шляхів удосконалення обліку доходів від
реалізації продукції (робіт, товарів, послуг). Результататом цієї статті є вирішення
таких завдань: визначення сутності доходу від реалізації як економічної категорії та
відповідно до міжнародних стандартів обліку ; оцінка сучасної системи обліку та
надання пропозиції щодо її вдосконалення з врахуванням міжнародного досвіду.
Ключові слова: міжнародні стандарти обліку, економічна категорія, сучасні
системи обліку,міжнародний досвід обліку.
Abstract recommendations on ways to improve the accounting of revenues from
product sales (works, goods and services).Rezultatatom this article is to solve such
problems: defining the essence of income from sales as an economic category, and according
to international accounting standards, evaluation of current accounting system and provide
suggestions for improvements, taking into account international experience.
Keywords: international accounting standards, economic category, modern system
of accounting, international accounting ydosvid.

Постановка проблеми у загальному вигляді Економічна
ситуація, що склалася за період становлення незалежності нашої
держави та входження її в світову спільноту, потребує значних
структурних змін, а також зумовлює закономірну необхідність
масштабного реформування системи бухгалтерського обліку та
звітності.Найважливіший показник роботи підприємства – розмір і
характер прибутку (збитку) за кожен період його діяльності. Тому
правильне визначення доходу та своєчасне відображення його в
бухгалтерському обліку зумовлює актуальність обраного напряму
дослідження.
Реформування
бухгалтерського
обліку
відповідно
до
міжнародних стандартів, створення нової нормативної бази
бухгалтерського обліку вимагає рішення цієї проблеми на
національному рівні.
Аналіз останніх досліджень
Дослідженню проблем визначення фінансових результатів та
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відображення їх у обліку з врахуванням міжнародних стандартів
обліку приділяють увагу у своїх працях провідні вітчизняні вчені
економісти: В.В. Сопко, В.Г. Лінник, М.В. Кужельний, В.Я. Савченко,
В.П. Завгородній, Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук,
Л.В. Нападовська,С.Ф. Голов, В.Ф. Палій, Я.В.Соколов, А. Н.
Кузьмінський .
Формулювання цілей статті. Мета дослідження – розробка
рекомендацій щодо шляхів удосконалення обліку доходів від
реалізації продукції (робіт, товарів, послуг). Результат цієї роботи –
вирішення таких завдань: визначення сутності доходу від реалізації як
економічної категорії та відповідно до міжнародних стандартів обліку
; оцінка сучасної системи обліку та надання пропозиції щодо її
вдосконалення з врахуванням міжнародного досвіду.
Виклад основного матеріалу. У передмові до МСБО
наголошується, що ні МСБО, ні фахові організації бухгалтерів не
мають повноважень вводити в дію міжнародні угоди або вимагати
відповідності національного законодавства положенням МСБО.
Отже, МСБО не є домінуючими над законодавчими актами, що
регулюють складання фінансової звітності у певній країні. Через це
впровадження МСБО здійснюється передусім зусиллями членів
КМСБО на місцях з метою переконання урядів та органів, які
встановлюють стандарти та контролюють ринки цінник паперів,
представників ділових кіл дотримуватися Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку при складанні фінансових звітів.
Результатом цих зусиль є сприяння МСБО поліпшенню та
гармонізації фінансової звітності у світі.
На сьогодні МСБО використовуються[3]:
1) як основа національних вимог до бухгалтерського обліку в
багатьох країнах світу;
2) як міжнародній базовий підхід тими країнами, які
розробляють свої власні вимоги;
3) фондовими біржами та регулюючими органами, які вимагають
або дозволяють іноземним емітентам подавати фінансові звіти згідно з
МСБО;
4) наднаціональними органами, такими як Європейська комісія;
5) Світовим банком, який вимагає в її позичальників подання
фінансової звітності згідно з МСБО;
6) дедалі більшою кількістю підприємств.
Дослідження свідчать, що більшість країн або безпосередньо
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застосовують МСБО, або їхні національні стандарти ґрунтуються на
МСБО.
При цьому більшість положень національних стандартів
провідних розвинених країн (США, Великої Британії, Канади,
Німеччини, Японії), що мають автономні стандарти, збігаються з
МСБО.
МСБО є відправною точкою для багатьох країн, що
розвиваються, які створюють національні стандарти (Китаї та інші
країни Азії, Центральної Європи, СНД).
Міжнародні стандарти прийняті багатьма фондовими біржами, в
тому
числі
Лондонською,
Франкфуртською,
Римською,
Амстердамською, Гонконзькою, Цюріхською.
На деяких фондових біржах (Нью-Йоркській, Йоганнесбурзькій)
дозволяється подання фінансової звітності згідно з МСБО, але
вимагається також її узгодження з місцевими стандартами.
Базельський комітет банківського нагляду, який на прохання
міністрів фінансів Великої сімки і Керуючих центральними банками
переглянув Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, повідомив
про свою підтримку стандартів та гармонізації системи
бухгалтерського обліку у світовому масштабі.
Усе це свідчить про наявність тенденції, яка полягає в тому,
що МСБО стають обов'язковою умовою обігу цінних паперів на
світових фондових ринках.
У зв'язку із цим зростає кількість компаній, у першу чергу
транснаціональних, які застосовують МСБО.
Практика свідчить, що прийняття і використання МСБО
забезпечує[1]:
1) зменшення ризику для кредиторів та інвесторів;
2) зниження витрат кожної країни на розробку власних
стандартів;
3) поглиблення
міжнародної
кооперації
в
галузі
бухгалтерського обліку;
4) однозначне розуміння фінансової звітності та зростання
довіри до її показників у всьому світі.
Одним із завдань бухгалтерського обліку, окрім забезпечення
збереження майна власника та надання інформації для управління
підприємством, з визначення фінансових результатів за певний період.
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку
інформації про складові фінансових результатів і їх розкриття у
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фінансовій звітності визначаються відповідним П(С)БО.
Глобальні зміни у світовій економіці виявилися визначальним
фактором розробки та впровадження Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ), які мають рекомендаційний характер при
розробці та впровадженні національних.
Методологічні основи обліку доходів і відображення їх у звітності
визначаються МСФЗ 18 ―Дохід‖ і П(С)БО 15 ―Дохід‖. У міжнародній
практиці згідно з МСФЗ № 18 «Доход» доходом є валове надходження
економічних вигод протягом періоду в ході звичайної діяльності
суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті
цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного
капіталу[2].Методологічні основи формування в бухгалтерському
обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та
її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід».
Згідно з П(с)БО № 15 (п.4) доходи – це збільшення економічних
вигод у ви
гляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які
приводять до зростання власного капіталу, за винятком зростання
капіталу за рахунок внесків власників. Не визнаються доходами: суми
податків на додану вартість, акцизів, інших податків і обов‘язкових
платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й
позабюджетних фондів; сума надходжень за договором комісії,
агентcьким та іншим аналогічним договором на користь комітента
тощо; сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума
авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума
завдатку під заставу або на погашення позики, якщо це передбачено
відповідними угодами; надходження, що належать іншим особам [1]
Усі ці визначення не суперечать МСБО 18 «Дохід» і тому
можуть бути ви_
користані при розробленні подальших схем формування
відповідних показників звіту про фінансові результати.
Порівняння основних положень зазначених стандартів свідчить
про наявність багатьох спільних моментів. Це, насамперед, стосується
критеріїв визначення доходу, класифікації доходів за видами
діяльності, оцінки доходів, грядку відображення у звітності тощо.
Разом із тим, між цими стандартами існують відмінності, відображені в
табл. 1.1. У Концептуальній основі складання та подання фінансових
звітів Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку результатом
діяльності визначено прибуток, який ще часто використовують як
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основу для інших показників, таких як прибутковість інвестицій чи
прибуток на акцію. Це свідчить про наявність великої кількості
(частки серед інших) акціонерних підприємств. Елементами , які
безпосередньо пов‘язані з виміром прибутку, є дохід та витрати.
Визнання та вимірювання доходу і витрат, а значить і прибутку,
частково залежить від концепцій капіталу та збереження капіталу, які
використовує підприємство при складанні своїх фінансових звітів [2].
Вітчизняні визначення понять ―дохід‖ і ―витрати‖, а також
порядок їх визнання є запозиченими (або ж ґрунтуються) на
термінології Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Однак є
різниця у відображенні доходів і витрат періоду, а отже і результатів
діяльності у фінансовій звітності. Міжнародні стандарти надають
підприємству право вибору щодо такого відображення для надання
інформації, доречної для прийняття економічних рішень. В
українському варіанті можна заплутатись у прийнятті правильного
економічного рішення, оскільки одна звітна форма відрізняється від
іншої. Прикладом такої відмінності є Звіт про фінансові результати і
Декларація з податку на прибуток підприємства.
Загальноприйнятим у міжнародній практиці ж є розмежування
тих статей доходу та витрат, які виникають під час інших видів
діяльності. Це розмежування робиться на тій основі, що джерело
статті має відношення до оцінки здатності підприємства генерувати
грошові кошти та їх еквіваленти в майбутньому. Наприклад,
малоймовірно, щоб така побічна діяльність, як продаж довгострокових
інвестицій, відбувалася на постійній основі. Коли розмежування
статей проводиться на такій основі, необхідно брати до уваги характер
підприємства та його діяльності. Статті, які є наслідком діяльності
одного підприємства, можуть бути незвичайними для іншого.
Розмежування статей доходу та витрат і їх об‘єднання різними
способами також дозволяє продемонструвати кілька оцінок
результатів діяльності підприємства. Вони мають різні ступені
змістовності. Наприклад, звіт про прибутки та збитки може
демонструвати валовий прибуток, прибуток від звичайної діяльності
до сплати податків і чистий прибуток.
Більш детально фінансовий результат, а саме чистий прибуток
або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці
розглядаються
в
однойменному
Міжнародному
стандарті
бухгалтерського обліку 18. Положення цього стандарту стали основою
для розробки і впровадження національних положень (стандартів)
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бухгалтерського обліку.
Таблиця 1.1
Порівняння міжнародного та національного стандартів з обліку
доходів
Ознаки

П(С)БО 15 – ―Дохід‖

МСФЗ 18 –―Дохід‖

Поняття доходу

Не розглядається. Згідно з
П(С)БО 3 ―Звіт про фінансові
результати‖: доходи - це
збільшення економічних вигод
у вигляді надходження активів
або зменшення зобов'язань, які
призводять до зростання
власного капіталу (крім
зростання капіталу за рахунок
внесків учасників (власників))

Дохід - це валове
надходження
економічних вигод
протягом певного
періоду, що виникає в
ході звичайної
діяльності суб'єкта
господарювання, і
коли власний капітал
зростає в результаті
цього надходження, а
не в результаті внесків
учасників капіталу

Не визнаються
доходами

Не визнаються доходами: суми податків і обов'язкових
платежів, які підлягають перерахуванню до бюджету й
позабюджетних фондів; суми надходжень договором
комісії, агентським та іншим аналогічним договором на
користь комітента, принципала тощо
Не визначаються також суми
попередньої оплати, авансів
у рахунок оплати продукції
(товарів, робіт, послуг); сума
завдатку під заставу або в
погашення позики, якщо це
передбачено відповідним
договором; надходження, що
належать іншим особам;
надходження від первинного
розміщення цінних паперів

Не розглядається
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Оцінка доходу

Дохід відображається в
бухгалтерському обліку в
сумі справедливої вартості
активів, які отримані або
підлягають отриманню

Класифікація доходів

Доходи класифікуються за
такими групами: а) дохід
(виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт,
послуг); б) інші операційні
доходи; в) фінансові доходи;
г) інші доходи; д)
надзвичайні доходи. Окрема
увага приділяється визнанню
доходом цільового
фінансування

Передача ризику

Не розглядається

Сума доходу оцінюється
за справедливою
вартістю отриманої
компенсації або
компенсації, яка має
бути отримана з
урахуванням суми будьякої торговельної
знижки чи знижки з
обсягу, що надається
підприємством. Дохід
виражається в тій сумі
грошових коштів чи їх
еквівалентів. які були
отримані або підлягають
отриманню.
Розглядається вплив
відстрочки надходження
коштів або їх
еквівалентів на
справедливу вартість
компенсації
Передбачає наступні
види доходів: а) від
реалізації товарів; б) від
надання послуг; в)
відсотки, роялті,
дивіденди. Якщо
підприємство залишає
тільки незначний ризик
володіння, операція
вважається реалізацією і
дохід визнається
Оцінка моменту, на який
підприємство передає
покупцеві суттєві ризики
й винагороди від
володіння, вимагає
вивчення обставин
операції. Якщо
підприємство залишає за
собою суттєвий ризик
володіння, операція не
розглядається як
реалізація і дохід не
визнається
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Відповідність доходів
і витрат

Якщо дохід не може бути
достовірно визначений, то
він відображається в
бухгалтерському обліку в
розмірі визначених витрат,
які підлягають
відшкодуванню. Визнаний
дохід не коригується на
величину пов'язаної з ним
сумнівної та безнадійної
дебіторської заборгованості

Доходи та витрати, які
пов'язані з тією самою
операцією або іншою
подією визнаються
одночасно; цей процес,
як правило, називають
відповідністю доходів і
витрат. Дохід не може
бути визнаний, якщо
витрати неможливо
достовірно оцінити; за
таких обставин будь-яка
вже отримана за продаж
товарів компенсація
визнається як
зобов'язання

Методологічні засади формування і відображення інформації
про фінансові результати у звітності визначає П(С)БО 3 ―Звіт про
фінансові результати‖. У міжнародній практиці окремого аналогу
немає. Склад фінансової звітності визначає МСФЗ 1 ―Подання
фінансових звітів‖.
Дані порівняння міжнародних і національних положень з обліку
доходів і відображення їх у звітності дають змогу зробити висновок,
що в МСФЗ більш конкретизовано ряд положень, але й національний
стандарт
містить
моменти,
які,
зокрема,
зумовлені
національними особливостями бухгалтерського обліку.
Список використаних джерел:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід».
2. Міжнародний стандарт фінансової звітності (МСФЗ) МСФЗ 18 «Дохід». –М.
: Перспектива, 2004. – 136 с.
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